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OI coDcorreD.. DOIIO brado, reunido 110 ｬＱｉｉｉｾｮ｣ｴ［ｯＶ＠

la40al 

ASocledade Catharinenee de Agricul
tura propOe-se a ｲ･｡ｬｩｺｾｲ＠ uma exposiçlio 
em Maio do anuo vindouro, conforme 
já devem saber os n0830S leitores pela 
carta rircular que pnhlieamos em il nos
ea ediçao de 28 de Setembro tl'Unsacto, 

NãO precisamos de enc:.recer nem 
df. entrar em larp; fU\ exrlnnções sobre 
o \"11101' 1esse patriot.cG IoU ,.m!'n,sobre 
as vant'll!:Pns que dE'lle podem advir 
para o ｮｯｳｾｯ＠ ESlado, pois que é obvio, 
claro e E','dente Hoje ninguem mais 
ｰｾ＠ pm duvitb, Jlingu6m,mris deve 
de,conllpcer o v:llor li a lerIal e mOfal 
das l',' posi 'óes, ･ｴｩｾ｡＠ prova palpavel e 
,is'vel do esforço humauo, do adianta
ｭｾｮｴｯ＠ dos po\'l), "i"j1;s::doB e me!ruidoB, 
Por isso ellas se v[\o reproduzindo, se 
muWplirando em todos os pontos, e em 
todas as partes, arrastando a curiosida
de geral, despertaudo interesse, admi
ração e muitas vezes até a880mbrosJ e 
agl'ada \"el 811 rpreza, 

Pcl:Js expoSIções, pela grandeza e 
exccllencia dellas, se pode pprfeita
mente aferi r o grlÍo de adiantamento e 
civilislIção dos povos que concorrem a 
ellas, como dos que as proml)\"eru e rea
lizam, E' por isso que sc t!'m reunido 
I'Sà('6 ･｡ｰｵｮｴｯｾｯｳ＠ e deólull,br"ules cer
ｴ｡ｭｰｮｾ＠ interuaeionaes, ･ｾＧｕ｢＠ rolloss;.('s 
e inesquec;veid ･ｸｰｯｾｩｏ･ｬｬ＠ de Paris, de 
ChiclI/«O, deS, Luiz, cujas daLI. serro 
consPl'\'arlas eterJl; mentI'. como ns de 
outros tllntoa aconÍt'cimentos E' 'tmor
dmllrios lJue têm assignnludo 1110 fi epo
cha e a grandeza de dous povo su
periorr8, peb fictivisade, pela riqueza, 
pelo tulento, 

F>;:ls excepcio'laes ･ｸｰｯｾｩｏ･ｳ＠ onde 
as artes, as ｩｮ､ｬｬｾｴｲｩｮＹＬ＠ o cOlDmrn' lo, e 
tod(\s os ramos da ｡ＨＧｴ［ｶｪ､ｾ､ｾ＠ hU1lI1'1:> 

t m procllra"io se fazer representar 
pp!o qll" po Ｇｾｵ･ｭ＠ ou!J lem dispOr de 
maiij perfC' to. Y:llio o e ｡､ｭ［ｲ｡ｶ･ＩＬｴｾＱｬｉ＠
SPr\'ido pelo ｲ･ｾｬｉｬｴＺｬ､ｯｂ＠ ｛｜ｳＸＰ［ｮ｢ｲｯｾｯｳ＠

que Pru pro:!lIúrio, de ctmulD con,,
tant(' pam que todos Od ｐｏ｜ Ｇ ｏ ｾＬ＠ t,odos OJ 
estadoa, todas HS coll ｴｩｶｩ ､ｮ､ ｰｾＬ＠ 11(1.

ｾ･ｾ＠ ou pl'o\'incias e até munie'pio\ 
cllnto"s, departamento, etc, procurem, 
IDI um ＱＰｕｾｬｬ｜＠ I edfof'<':o, rellluJr ｴｾｭＭ

Foi, por1aDto, uma Idéa lumlnoaa, represeDtalltel li 80cie C 
digna de todo louvor e ° o, a que neDle de Agricultura, 8IlCOIltre bom 
concebeu a Sociedade Cathar neDae de SMalbado m cada peito e qllo SOdOl 
Agncultura , a de levar fi etrp"to ea.;a procurem cumprir ° leU de er . 
exposição, pela qual 8e poder quila
tar do deselJvolvimento que 'U tido 
partlcularmente a nossa I \ , ava
liar suas nt'l'chilidades m \ • P .litantos 
e :\té prever o futmo qu" 'I l ･ｾｴ￡＠ re
ser vado a par do da lavoura cl'3 outros 
estados ｡､｢ｮｴ｡､ｯｾ＠ ricos, O Paraná, 
S, Paulo, Minas e Rio Grande do Suljã 
de ram o exemplo, O que foram as 
ijUllS expoSll,:Oe3 todos o ijabem: a pro
va mais evidente do progre>!So que 
ｴｾｭ＠ l!onqull!ta10 ･ｳｾ･Ｚｬ＠ ｦｵｴｵｲｯｾｯｯ＠ etilado , 
D 'sde a re:llisnçllo deR<as ､･ｬｬ｜ｯｮｾｴｲ｡ﾭ

IyOe' de seu proj!;reo.o ficaram todos 
conheceI. do os r!'curdOS podt'l'()i!oB de 
que dispoem os ･ｾ｢Ｎ､ｯｳ＠ co-irm:l.o . 

Ficou de sabeildo que elles são ricos, 
ＢＬｾｯ＠ forte', dir.;lüun de ･ｬ｣ｾｷｬｊｴｯ＠ bO:I

d B para a gar:mtia a mais segura de 
um futuro certo e brilhante, O Rio 
Grande, o odiantado est'.do rIo Sul, sa
lientou-se de tul ordem ＱＱｾ＠ ･ｸ ｰｯｾｩ｡ｯ＠

que elfectuou ('m Fe\'erei"o de 101)2 e 
pela 6ua ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡￣ｯ＠ ap;ora na Expo· 
sição de S, Luiz, que ó por es e rileto, 
com absoluta excluMo de todas as pro-
vas que tem dado da lIua /l:I',lnd<>za, es
turia hoje collocado cvic\!'ntemente e 
Ｎ［ｵｰ･ｲｩｯｲｭＬｾｮｴ･＠ lla vanguarda dos esta· 
dos br:lzllpiro., 

1'111',\ que no extendermo mais? 
O v:llor da9 ーｸｰｯｾｩ･ｂ＠ n.1o pOlle sof

frera"fi aJIll tte fi min 'ma diti('us ão. 
Rica ou polire, abund:mte ou p:lrCI\8, 
ralio:l:Js ou nullas de illtel'i'SSe, elllld em 
todos 03 caso" têm uma util idade clara 
e evidente; se I'lC:1S, ablmdantes , e 
valiosas, são como que a p dm tle toque 
por onde se porle aquilat.u' o que \,Ile 
um povo: oe PObl'C3. p,lre;]' e de ralor 
infimo, ･ＺＧ｜Ｇｬｲ ｾＩ＠ pnra tlt'ôpert,lr no PO\'o 
a c n.ciencia de que de\'e tu'lo fm.er 
p:lra Ir. Ihomr, e IlJS po,lere. publico, 
:\ idéa preci'l\ ､｡ｾ＠ m' didils cerl ｾ＠ que 
de\'en\ t-O'llllr para gUI:lr e encaminhar 
o; ne \.( CIOS publlro c OrientaI' ｯｾ＠ ｾ･ｵｾ＠

ＯｬＺｯ｜Ｇｾｲｮ｡Ｌｉｊ＠ p:Jr., ije cOllrrigl rem dos 
ｂ･ｬｬｾ＠ ｬｩ￩ｦ･Ｌｲｶｾ＠ c bit, s, 

M'l.o a obr.I, portanto. Nada de 
de,lall .lUos nem de ｨｾｳ Ｚｴ｡ｏ･Ｌ＠ Que 03 
esforço de ｴｯｴｬｯ ｾ＠ se conO'l'eguom para o 
me,IllO fi Dl, 

A ｄｏｾ＠ , lavour<t, qUIlSI na aua totali -

o 
Vae pro. g 'indo com 8 pllll8ivel ce-

II lerid.Hle ll. lll.re 'a em boa bom enCl', -
da nesta. citlalj" com o duplo fi'!] d .. 

• SRne;lr e ･ｬｬＱ｢･ｬｬＢｾＡｬｲ＠ a su'\ area urbsnl\ . 
Como é patente aos olhos dos nos -

DOS contel'l: ｾｊｏｾＬ＠ granrle parte do PiO
gmmlDll. trnçatlo pela ｾｬｵｮｩ｣ｩｰ＾ｬｬｩ､｡､･ｪ￡＠
teve ｣ｯｭｰｬｾｴ｡＠ ･ｘｐ｣ｵｾＧｩｩｯＬ＠ ficando to -

II tlllmente-t1 l\nsform'"la a destlgrad:wel 
vi la qlle , logo lia. sua. entrada, apre

I 8euta\"u esta 10c:.l.dade, 
I O triangulo c(\IDI,re:lelldido entre a 
I estIada de ferro e a. ruas de S, ｾ ｬ ｬＱｮｯ ﾭ
I 
I el e S, .J1),é, {lU h,. hem P0:l'JO !','P 

ｾＬ＠
um banhado ,nferto e ＢＬｾｴｩ｜Ｇｯ＠ \'i 'e: ro Ｎｴｾ＠
mosquitos, ｣ｯｮｾｴｊｵｩｬｬ､ｯ＠ pel'lg080 ｉｾｃ ｏ＠

{Ie imruundicie, ot'ferece ｨｯｪｾ＠ o gr:,l!IO
so a;,pecto de uma decf'nte pmç,\ l'ujo 
uivei se elexa dIariamente com aterros 
ｓｕｬＡ｣･ｾ＠ i,'os e promett!'Il(lo \'ir a ser, 
depois de ajardinada, um aprazivd e 
hygienico lo;;ar de r(cre:o, 

No centro ､･ｳｾ｡＠ pl"1ça será levantada 
a capella sob fi ｩｮ｜Ｇｏｃ｡ｾ￣ｯ＠ do 'r, dos 
Pasdos e Imm:lcuhlda Conceiçlio, realí
sl\lldo-se M,'ffi os votoo dos n09 o ca
thol;cos !l'le h ;\ muito ｬ｜ｮｃｾｩ｡ｩｬｬ＠ pela eree 
çãO dt' <te no,"o teluplo, 

Allllla lia \'(,Itlce de., e tl'ianglliu co
meça uma e ·ten.ll e ｬＺｾｲｧＺｊＮ＠ rua,. 'er
m'llar na esti'ad I \' I D L RAMO, a<:1 "ndo 
e Já dCdupropria.lo o terreno, C,,;]} a 

exten3ào de qU:Isi meio kilometro e a 
largura de 17 metros ,'ão peqUl'nl\8 
têm lido a, ､ ＬｲｦｩＧｾ ｵｬ､｡､Ｂｳ＠ enCQlltl'lHI.13 
para o lli\'C'I:llIlC :lto tio te\'reno. pr.llci
pl\llll euto na p 'tlre:m que está se Ao 
cortl(I:I, n io ｏ｢ｾｴＺｬｬｬ､ｯ＠ is,o a que \" 'j:l 
DlO. em bl' '\ e Oll ｉＢ ＧｉＡＮ ｕｾ＠ :10 tm!l,i o s 
110V'\ 11 '11,1'n,\ 1,1 Illllle se ｡ｬｬｮｨＧＺ ｉＧ ｾ ｯ＠

､ｯｩｾ＠ ｲｾｬｉｱ ｬ｜ｬＢ＠ de r,.()nJenres ｡ｮｯｬＧｅＧｾＬ＠
A c:l\':dleiro ＮｫｾｴＺｬ＠ H'f :IIDA, ｾＧｯｬｬｬＧ･＠ o 

morN, ｰｬｾＺｰＮｬｬｴｬ･＠ o (ioyerno ',' JllitipRl 
COIl,.!\' ,I:1' 0"11 tlr o Ih In tC'nd :IC.:\ obra 
tltl CUJlI nece ｾｩ､｡､･＠ lUuito sc re ｾｮｴ･＠ o 
mlltlll'I)l\O, 

I?o que j:\ e"tn f{lito, é j usto que ( 
fi 'gnale o aterro ､ｯｾ＠ banh,u)n. I qG<l 
ｮｮｾ＠ \'l" lUO", ｾｉｬ＠ t ,;!t.lcto pni f ,1 , ,h
Clll'ces e ｾｯ｢＠ o qUl\1 iI e 'lende um" re-
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,idas pro\·jdenciaA, o remeneo di' de ampla- galt>rias por ond E' es
oam r. pidameJ e li • "'U:1iI ｰｬｵｶｩ｡･ｾＮ＠

I'<ó Hte factJ plie em relevo a ut!li 
de das obr.,s exel'u!all:1B e grllçn a 

el!as já SI> 'l'êm evit. dva lago. s que, 
á menor CbUVII, se form an\m em varIOS 
pontos da cidade. 

Da loja maçonica Frrternidade La
ｵｮ･ｮ｡ｾＬ＠ recebemos umll circular pe

dindo a remetiSa da nossa folha para a 
bibliotheca da m ama associação. 

do para esla cidade com o ｲ･ＸＱＢｾＬＮ ｾ＠
querilo policial. 

Acompanharam-n'o, sua mulher 
lho, que ainda Irazem , no ｲｯｾｴｯＬ＠
naes da aggressao de que ｦｯｾ｡ｬｑ＠
mas. 

E' port.1ulo uma 'l'erdadeir3 refOrms 

Com o maior prazer IIttenderem08 o 
pedido. 

o que se eótlÍ pratirandll. ｒ･ｧｩｾｴｲ｡ ﾭ

mo!·" com o maior de,vanecimento e á 
medida que se f O-desdobrando o intel
h!l.ente projecto a qae eJla o b e d e c e, 
u emo noticiando a m. r('!ia do servi 
ços com a sntisf:1<;,ilo e OI gulbo que pllra 
torlos nós dl'('oITe, ao "ermos a no 93 
pequenina cidade tendendo a occupar 
logar condigno enlre OJI SU.8 irmã do 
E&t. do. 

Ao terminar a summarill noti("a da 
importante ' oums que Iraduzem um ri -
ro e feliz prenuncio de novlI pba e de 
ｰｲｯｾｲ･＠ o para e ta terra, cahem-no 
da penna, numa ecclo.Jo de ｪｵｾｴｩｳｾｩｭ｡＠
e e po tsnea homenagen1, os nomes 
d08 seus infat;g:we' promutores,:í cuja 
vo:!t de inflexivel ténaz se dobram e 
se desfazem os mtllores oh-taculo . 

Referimo-nos ao, benemel'itos I . 
coronel Joiio Cablal de .It>llo e dI'. AI
'l'nro Rodo'l'alho ｾＱＮＮｲ｣ｯｮ､･ｳ＠ dos Reis a 
qupm o Tubarão ficani del'endo os seus 
ml'lboramenloB de maior monta. 

Inten a e perenne raodão lfrompe e 
se avoluma dla 11 di;l, no sl'io ､ｾ＠ po 
pnlação tubaronense, ao di no direelor 
da Ilstrada de ferro, qu!' superiormente 
planejou estas obras, de accordo 10m 
ｯｾ＠ fie ejo da Uunicipal'dalle. 

E' seu o plano, o e!!tudo technico d' 
e_Ies utilíssimo emprehendimentos ea 
･ｬＬＧｾ＠ pre ta o di.s: n,'to engenheiro a 
1m. insub t'tutivel ､ｩｲ･ｾＮ＠ iio, revelada 
cad.1 pa 'o e con titnin,lo por si ó uma 
inillud1vel oarantia de bom ｧｯｾｴｯ＠ acer-. . , 
to e IOtelro succeililO. 

E', po' , caso de ｣ｯｮｾｲ｡ｴｵｬ｡ｲｭｯ＠ nos 
c,Im o no 9') prestigio.o Ｇｵｰｾｲｩｬｬｴ･ｮ､･ｮﾭ
te ｾＨｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ pelo fellcl •• ,mo ellbejo que 
soune encontrar p ra o pl'o-el!;uimellto 
da missão a que e IlUpOZ devot:u!"men
te: :unparar e defe.lder oa intere -es 
do Tub"rão e conqubtar-Ibl', co'n a lia 
proficua ｡､ｭｩｮｩｊｭＬｾｩｩｯＮ＠ o' to. o, de CI
DÃOB, legitima ｾｭｨｩ￼Ｉ＠ de todos nos. 

D. Duarte Leopoldo 
ｃｯｮｾＡ｡Ｍｮｯｳ＠ que o Exmo. Revmo . D . 

Duarte Leopoldo, nOI'o '»)ôPO tI'e ta 
di e_e, frlra b \'eme";te uma vis't. ao 
n? o E,tado. percorrl'lIdo 3 ｰｲ［ｮ｣ｩｰ｡｣ｾ＠
｣ＧＬｬｾ､･＠ e ｮｬｾｵｾＱ｜ｴＧ＠ 10calidr.· le. cpntl .. "s. 

( orno ｣｡ｴｾｯｨ｣ｯｾＬ＠ nnci ")S 11 uards
mOd a occa 1:10 de ,;aurtar o illUbtre pre. 
lado. 

ｃｯｮｴｾ｡ｴｯｵ＠ ca!lamento com a Exma 
ｓｰｮｾｯｲｬｴ｡＠ Amelia ｂ･ｳｾ｡＠ Greenhalgh' 
na ｣ｊｴｬｾ､･＠ da IJagllna, o no.,o particu: 
lar amigo Sr. Edg.l' da Cunha Car
Il !IO. 

ｃｬｲｾｯ＠

Brevemente e trpm'á nesta cidade a 
ｔｒｯｲｰｾ＠ chilena dirigida pelo conhecido 
artista Pozo. 

Sabemos por informações que a com
panhia possue e (,I'llentes ｡ｲｴｩｾｴ｡ｳ＠ e traz 
um importante rinE'matogmpho que se
rá expo to no final dos espectaculOB. 

Corridas 

Pelos 'I'!!. major Nicoláo Corrêa e 
João de ousa Brazil, foi conlractada 
uma corrida de cavnllos que e deve 
realIzar no proximo domingo nesta 
cidade. ' 

Um dos parelheiros é o invencivel 
cAlmirante» do r . João Beruardo da 
Silva, e o outro uma egua alazil vinda 
ultimamell e de Pedras ｇｲ｡ｮ､ｴＧｾＮ＠

Muito de ejumos que de ta vez não 
succeda CODlO uma celebre corrida em 
que os animaeslevaram trez dias no 
prado ... 

nOIllicidio 

Foi nomeado Escri,ao da Pu 
triClO do Cocal, municipio de ｛ｕｾＺｾｾｾｾｾ＠
o no.,o amigo Senr. Edgar C 

Necrologia 

FallE'ceu no di.! 20 do correnle C 
<[ueno Hen riq ue, filbinbo do Sonr 
pho Bíhe!. •. 

O HIU en lerramen to realisou-se no o 
tro ' dia, pelas 11 boras da mal a ao 
cemilerio desla ci dade. ' 

DCSl\stl'es 

No dia 4:J do conen le , JOlIo Ｇｲ｡ｮ｣￭ｾｯ＠
empregado da ESlrada de Ferro, Quan: 
do Jlas a\'a obre a ponte do Oratorio 
ｾｏｉｾｵｲｬﾷ｡ｮ､ｯ Ｎ＠ um trolly. perdeu o equi
libl'lo, preclpltando·se d'a li em baIXO 
lerdo ficado com algu ma fi ｣ｯｲｬ ｡｣ｯｯｾ＠
no roslo em resultado da queda. 

Horacío Pessôa, Irabalbador da e Ira
da elo forro, del,a lomar o Irem mixlo 
de ｾ＠ 9 do corrente, em Inrbiluba, afim 
de "ir ｴｲ｡｢｡ｾｨ｡ｲ＠ em oulro pon lo da linha, 
Tendo pordldo a hora da parlida ás 7 
1/2 da lOanh:l, inlenlou galgar ｵｾ＠ dos 
carros. quando o trem já Itlvara gr.lIlde 

t'llllacto ba lallle conlrisla lor don,se 
no ､ｩｾ＠ ., 6 do corrl'ntp no ､ｬｾｴｲｬ｣ｴｯ＠ de 
ｲｾ､ｲ｡ｳ＠ Grandes, não so ｰｬＧｬｾ＠ inleliz li
clima. Que com sua Imprudt'ncia per
deu ｾ＠ "Ida , como lamhem. p('lo auctor 
do crime Que, em soccorro do lar. vai 
pagar a ou"adia no cubiculo de um cal'
cera. 

Z!,(prino Cypriano, pl'la. 5 horas da 
manhil. lança mllo de uma espingarrla 
derJj!E'·se á caça c!eiundo ainrla no ｬ･ｩｬｾ＠
ua família. Tinha anuado UI) cem 

melros Quando oUl'io r1i\'orsos grilOS do 
oecorro na direcçao ds sua mMatla 

para lá corre, a chegando perlo ela ｪｵｾ＠

velocidade. SobraçanJo un em brulbos 
e pulando em spntielo conlrario fêl. 

I com ｉｾｮ［｡＠ . infelicidado QUo cahio enlre I os dOI' Ulll1l10S carro de passag!,'lro , 
ｰ｡ｾＮ＠ ando sobre o seu corpo dobl atlo 
e comprimido contra o C!JãO:O ｣ｳｬｦｬ｢ｯｾ＠
do nllllno carro e do IJrake. 

nella de eu Quarto, a'nda mOIa aborla 
ｬｯｾｲｩｧｯｵＮ＠ n,a penumbra produzida ｰ｣ｬｯｾ＠
primeIro c art)as do dia. um I'ulto om 
lucta com sua (,'[losa. Salt" a. arroja
-e ｣ｯｮｬｲｾ＠ o prolanatlor tle wa (' a,a o a 
I e escol')ado s()b punhos po"santas. pro
cura C dl' 'l'nrilhar, pore'l1, :lo bal
dados eus ･ｾ ｲ ｯｲｯｾ［＠ obri ado a appel
lar para os ｮｬｴｬｭｯｾ＠ r('r,lr,o, sacca da 
sinta uma ｰ･ｱｵｬｾｬｉ｡＠ ldca e arrcmc ' sa 
wntr:\ o eu ,·ontoo.;or. 

E_Iof> s'l)tindo se ferido . alia a janEJlla 
ZoferlOr) ｾ｡ｬｏｲｬｯ＠ ｬｯｾＨＩ＠ após para reco: 

ｾｨ･ｲｯｲ＠ Ｎｾｵ｡＠ ｜ Ｇ ｩｃｬｩｬｾ｡Ｌ＠ o '1ue até ali MO Ih(. 
linha SIdo ｰＧＩｾＢｬｲ･ｬＮ＠ encontra junlo a 
casa, call1do, banhado em sangue. morto, 
completamenle nú Ol'gol ｄｯｲｧ･ｾＺ＠ era um 
lonco. 

A rrroend!do, corroído poll)s remor_ 
ço de tpr SIdo o assa ino do ohrinh 
dllum amigo seu. apro ontl)u 6 á alllOo 

f1d :ldO com potente QUO, IOmandv a, de Il 

Horrivelmente conlundldo, om estado 
grar! simo e lastimarei, sol!an"o gr.IOS 
lanClndntn . fOI a illfcliz I iClima de uma 
illlprudMcia transflOllada no ｄＱ･ｾｭｯ＠
trolll para t'sta cidade. ondo ,o acha sob 
o dcsrelado tratamenlo do dr. Ferrl<ira 
Lima. 

Ao chegar o comboio á eslaçao de 
Laguna. o promOlnr publico e o e ｣ｲｩｶｾｯ＠
de paz dessa cidade prelenderam deter 
ｾｉｉｉＩ＠ ferido, afim ele laHar um inlompc • 
liro anlo de corpo do dtllicto; a essa !leSo 
humana ｩｭｰｯｾｩｾ｡ｯＮ＠ oppoz se lerminan
ｴｰｭｾｮｬｰ＠ o Cpml,I, l'rllndado pelo agonIa 
(Ia estaç:lQ .0 por oulrlS ｰ･ｾＧｯ｡ｳＮ＠ Lalra 
as fluap' vImos O capitao Altlxandrino 
Rarreto. 

A ｰｲｯｰｯｾｩｬｏ＠ ､｣ｾｴ･＠ Iristo accidenlo, 
"CCorro-no, desejar que in'a de eIAID
p'o ao. muilos impru1cn les que, quer 
nl' ta CIdade, quor em Oulra! e l:.c:ões. 
ｲｲｬｬ Ｗ ｾｭｯｮｬｯ＠ da ria Cerrea, infl n;rm 
ｲｏｉｬｾＱ＠ nleml1uto o respocliro regull lDen. 
lo procurallJo 10mar de ao<:.ll ) ｯｾ＠ trdDS 
um mOI imBnto. 
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pereceu afoRado nll lnu qundcr 
tomava banho no rio, ｊｯｾ｡ｬｭＧ＠ htonlO 
!CI rano, dI! 47 anROS de Idade • cor 
preta. O faCIO deu- e DO dia n .... 
mez. 

Orleao. do .ul 
Roalisou-se no domingo a resUyldãie 

de Sanla Otbilia, padroeira dOila pilto
ｲ･ｾ｣｡＠ localida!le, tendo corrido toda. 
o ｡｣ｴｯｾ＠ na melhor ordem e Com o tra
dlcClooal e costumado brIlho, princi
palmente a lrasla 'aç:lo da vIrgem que 
ｓｾ＠ elIecluou na ｶ･ｾｰ･ｲ｡Ｌ＠ sabilldo da re
sidencia do r . Amaro de Oliveira. 

A concurroncia foi exlraordinaria 
lendo havido lrem ･ｾｰ｣｣ｩ｡ｬ＠ que, ､･ｩ､ｾ＠
Imbiluba condu7.io grande nU"Iero de 
romeiros; notan ·se, alom dls o, consi
dera-oi multidãO de colonos que dos 
arredores amuio A frtlguezia. 

ｒ ･｣ ･｢･ｭｯｾ＠ a visita do nosso collega 
<A penn a. , cuja publicaçao se iniciou 
na Laguna . 

Gralos, ､ ･ ｾ･ｩ｡ｭｯｳＭｉ｢･＠ longa e rosea 
vida. 

o couraçado (( Deodoro. , de volta de 
Buenos Aire arribou om Santa llarlha, 
por falIa de can :1o (? I) . Hontem, 
aclJava·jO proxilll o . ilha do Lobos,ten
do recebido uma chata com esse com
｢ ｵｾｬ ｩ ｶＶ ｬ Ｌ＠ quo IIle levara. de Florianopo
lis, o rebocador <LaUI'lo Muller». 

ａ ｒ ＾｜ Ｓｾｎｓ＠
Fizeramanno ' : no dia 13 o 

Sr'. Durval ｇｯｭＨ ｾ ｳＬ＠ digno es
crip turario da Estrada de Fer
ro, e a 17 a sua interessante 
filhinha Angelina; no dia 210 
estudi o, o joven José Luiz ｾｉ｡ｲﾭ
ti lls Collél,o, nosso agr nte em 
Flol'ianopolis e a 24 o Sr. Joa
quim Emerencio Vieira. 

HOS PEDES E VIAJ \ ｾｔｅｓ＠
Esti vera m entre n6 . os SI'S. 

João Sarilll, de Azambuja; Pe
dro Gou\a l't , Elias Boava, An
ton io Gome , de ürl('an ; João 
Th mazde Oliveira, 00 Grélva
ti ; Jose ClaudIO c lia (':\111(1. fa
m,lia, el e Braço do orte; \la
nocl Lucia no, nosso di!{no a
gl'lItL\ ell1 Inu ru 'IY; e Ogê Ma
llcba('k, reprc:>sc ntantc da casa 
CUll1lll ercial dos Srs. Carlos 
llo('p0('k &; Comp. de Floria
uopoli . . 

Dumero pu Ido: 
t - SemUidade; t _ GlCIIa-t l ....... éIÍIIUNlflnllaoló "11'

dAo; 3 - E tolidó; 4- .1IIl&(). duelra eatfaál, jlltl&a Mim., .. 
910 real ' 8ISe lueta; 5- . 

Decifraçao do loppipbo: 
Ismael Souza. 
Decifradores: Antonio La-

polli, Ismael Souza, Luiz Col
laço, A. R, e Martha, 

QUEBh C\BEC.\ 
No fundo <l'um ｰｾｯ＠ de 30 

pés havia um saVO que procu
rava sahir e cada vez que pu
lava subia tl'es pP ' e descia 
doi. . Quantos salto teve que 
dar para sabir do poça? 

B U:T \ 
c: =:z 

VIDO vel'dade 
IncontestoveJ 

E'incontrstavelmente ､ｩｾｮｯ＠
de rlogio o ilIu tre magi trado 
DI'. ｃ｡ｮ､ｩ､ｾ＠ Cezar Freire Leão, 
Juiz de Oir('lto desta Comarca 
do TubarAo, porque tem sabido 
de modo honroso conqui tal' 
os applausos i m"ero do que, 
como eu, criteriosa mente, li
mitam-se em dizer a verdade. 
ｾ｡＠ pessoa distincta d'e e mo
ço, visa-se claramente a ma
"nanimitucle de seu coracão e n ' 
a diguidade de seu caracter. 
Fidalgo no trato, modesto ell
tre os modesto ; conecto no 
Cllmprimento de seu deveres; 
imparcial na di triblliçAo da 
,Justiça; inteiram(>nte votado á 
caUla do direito, o distincto 
ml)ço é afllli, o guarda fiel da 
lei ･ｓｩｏｲｾＧ｡ｮ､ｯＭｳ･＠ ao mesmo , . 
tem;)o, por tudo quanto mte-
ressa á pro pcridadc e ao en
grandecimento de nos o futu-
roso Tllu:ll'.1o. Para provar 

ob8clmento po ,o I8D'i
meDro oriuodo de um eoraçlo 
tubaronense que 010 faz outra 
couza, senão, testimonhar ao 
Digno e corretíssimo magistra
do á apreciaçl\o e sincera gra
tidao da que é elevedor. 

U\t ｔｕｂＮ｜ｒｏｾｅｎｓＡ＠

A' ILLUSTR\D\ RED\CC;ÃI) 
D' O .<\LBOR. 

Amigo e Senho1' Redactor 

Li com attenção que sempre 
me merece o seu interessante 
periodico a local que sob a 
epigraphe - Na estrada de 
(aro - publicastes em vosao 
nUllwro de 111 do corrente. 

Súb a pre ' s.lo da censur a 
q ne ali encontrei á administra
ção da estrada de ferro O. 
Thcreza Chri tina, venho Cu ll

tricto e submis o al-lre ' entar 
a minhas excllsas a e sa re
dacçào e ao publico. 

O pessoal da estrada cum
priu, a meu ver, a SUtl obriga
ção; ff'z o que poude na emer
gencia a que se refere V. S. na 
mencionada local, Eu iguo
rava porem, que a tal turma de 
20 homrns que deverà fune
cionar desde a madrugada, 
segundo o luminoso alvitre 
Ipmbrado por es ' a redacção, 
pude" 'e trabalhar ob a acção 
de unu ventania que, como diz 
o propl'lo • \lbor. no me'mo 
nUlllrro, fez de abar casas, 
destruio telhados atirando à 
ｧｲ｡ｮ､Ｈｾ＠ distancia telhões de 
zinco, fez anuar os n dvins no 
porto ao trambolhões abrindo 
rombo' no costado um dus OU-
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tro , e até perpeÍ"lnl o acri' -
gio de arrancar' um do braço 
á cruz do ecuJo. 

Eu e todo o pc oal uperior 
cá da ' trada e ' tavamo up
pondo que 'f:' pobre ho
men nem ao m no poderiam 
con ('rvar-se de pé ant a ill1-
petuo idade do furacão q li e 
com tanta verdade e brilho de -
cr ve e a me ma reda ção lia 
columna immcdiüta 'ob Itro 
titulo. 

Eis porque o chefe de ervi
ço competente mandou que a 
turma e con ('I'\,a e de 
promptidAo afim de executflr 
o trabalho de de'ob trucào 
da linha lo rro que a ventania 
a Jaina e, i ' to é quando a 
('ou a [o' e po' ireI. ｾｬ｡ｬ＠ a
bia elle que devia ter frito isso 
ant ,i'toé, m'smoquando 
era illlpo ' i Vf", COLHO de ejava 
Y. S. 

4 ｙａｒｚｅｾ＠

de autoridade, uma efficaeia 
milacrro ' a. 

Com franqueza, Sr. Rcda
ctor com Jic nça de V. S., 
e ' e modo d remover difficuJ
dad não me parece do mais 
c Hnplicados. E fallo-lhe com 
tal ' inc r ' 11r!(' que não dllvi
daria a umir a respon abili
dade de fornecer-lhe por um 
tal procc so, no e paço de u
m1 hora, uma boa centena de 
alvitre para ciirimir o litigio 
nire a Russia e o Japão Oll 

qualquer outro teiró gro o 
qlH' h:Jj:J pore mundo fÓra. 

o no o ca o fez·se o que 
"p !l()ud por i o me -1110 V. 
S. teria ido mai j li to e ti
ve (' ido mai tolerante. 

Tubarão-21- J 0-04 
Seu amigo e admirador 

A. RODO\'.\LIIO 

aI 
Se a .. im ti rc" e procrtlIdo E:-TR" i O \ O-E FEHno o. T ＮＭ ｃｈｈｉｓｔｬｾａ＠

nA') t rin a aumilliMra,c'i.O in- I De ordem da DlIl'ctona faço pulJli -
C rrido na c(>r):;ura que e a I co que (' l;tlOllo no.\lmOrIXaf<lda de ta 

ｲｾｴｲ｡､｡＠ cerca de trinta ｴｯｮ･ｬ｡､｡ｾＮ＠ mai 
redacção e dl"nOll de inOigir- ou mrnos. de ferro velho. conl'lda.se 
lhe _ po,. meIO dl1stl1, aos que pretenderem 

Por minha paJ't hasta que 
c asentençatenba tdolavra
da p lo <' u re rei t \\'el Iwrio
dico para que eu acrrdite que 
a cou a devera ter ido fpita 
me mo como diz. \Ias c nfe -

o-lhe que e nã·) fora a auto
ridade de onde t-'mana, eu po
ria minha duv·das. obr> o a
certo da medida lembrada, 
pOI q 1anto quer me parpc('r 
que essa olução eria pelo 
meno um bocadinho m:Ji" dif
ficil do Qt1e sentar-o c a gente :í 
ua meza de trabalho e entre 

comprai o, a aprl'selltarem nesta secre. 
taria proposta, (echauas, devIdamente 
('lIada , datadas. a 'Ignada' e com a 
ｉｉｬ､ｬｃ｡ｾｮ＠ ｾｉ･＠ ua r"sidI'Jlna' . Das pro
po ' ta-, cUJo preço (orem menores de 
:io 000 por toneladas, n o Sll tomarà 
conhecimento. 

EI(prtuada a compra, o tran pOrle 
. era (elto por conta d3 estrada. até a 
"-ta, áO que (or de:; ignada pelo compra. 
dor . 

Tubarao, 22 de Outubro de 190L 
O E'ecretario 

João Lui7. Collaço. 

-:\'EGOCIO \'.\ \T.\JOSO-

• 

Fabrica d CharutO. 

R 

CIGARRILHOS 
ll! 

GEMIA O SIEBERT 
O proprietario dtl te e tabclecim ..... 

tem sempre em deposito ｾｲ｡ｮ､･＠ qO&OIJ. 
dada de ｾ ｨ｡ｮｬｬ ｏｓ＠ e cigar"i1hos e aCIllI •• • 
em condicçOe du forn ecer os rs . 1It. 
ioelante' por preços ｾ･ｭ＠ compelidor. 

Rua Coronel ｃｏｬｊ､ｾｏ＠
-TUIlARÃO-

ALFAIATARIA E 

TINTURARI4 
DI 

JOÃO ACHE WENG 
Corta e faz roupas sob me. 

dida com a maio!' perfeiçâo e 
breVidade. 

Encarrega-se de tmgh' qual. 
quer peça ou terno de roupa. 

Tmbalho garantido 

-Rua São Manoel-

TUBARÃO 
ｐｈａｒｾｦ＠ CIA POPULAR 

Completo sortimento de droga. pro
duetos chimicos e pbarmaeeutieos. 

Especialidadei nacionae Q ewa nllel. 
raso 

ａｉＧｩｾｯ ﾷ ｳ･＠ r(\ceitas a qualquer hora do 
dia ou da noite e por preços modicol. 

Rua Coronel Collaco 
-Tuba!' 0-

PADARIA 
FAMILIAR 

DE 
-Antonio Delplzzo-

O propri('lario do. tn (I ta lwlerimento 
lem elil pre em rlcpo ilO, ｲｯＮ［｣｡ｾＮ＠ bi<rou' 
lOs ｲｯｭｭｮｮ ｾ Ｎ＠ hi,coutus Rio Grandc(e-
1peial:dade). hola ｸ｡ｾ＠ americanas e mai! a fumarada de um bom d

garro, lan,ar n'U11<l' tira de 
papel uma critica mai ' ou me
no mordaz ao que fez, e 
indIcar uma providencia qual
quer que . e imagina como de
vendo ter ido adoptado e 
qual se ｬｴｴｲｩ｢ｵ ｾ＠ com UlJla dose ｾ＠

Vendcm- e tres exc;>lIente 
morada de ca, as, no IUClar 
Ｇｊｉｾ＠ \S de::.le municipi , con
tendo bon commodo para 
familia, negocio, accommoda
çôr. para troppiros c um gran
de potn'iro d animae . 

I fi .Ida !ps de doces, que vende pur 
prrros I·all tajosns. 

Quem prrtendercompral'a 
deverá dirigir-se a Luiz \'unes, 
em mna , ou a JO [lO i 'une' 
n'esta cidade. 

ｾ［ ｮ･｡ｲｲ･ｧ｡Ｍｳ･＠ de qualquer ･ｮ｣ｯｭｭｾ ｮﾭ

!Ia para c la cidade e pan o centro, 
l(.11 anUndo promptiJao, a sell) li modi
cidado nos prrç os. 

Rua Coronel Colldço 
TlBAlÜ.O 
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