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DESMATTAMENTO 
Em toda a parte, em todos-08 paizes 

civilisados as florestas sãO consideradas 
como um thezouro de utilidade inapre- I 

ciavel, pelo seu valor ｩｾｬｴｲｩｮｳ･｣ｯＮ＠ ｰｾｬ｡＠

riqueza que pode protluZll' a ･ｸｰｾｯｬＧｾ｡ｯ＠
e ･ｸｰｯ ｲ ｴ｡  ｾ ｯ＠ de madelJ'as, e pnnclpal· 
mente pela influencia evidente.e enor
me que exercem ellas em varlos phe
nom enos meteorologicos. 

Todo POYO adiantado procura por 
leis sl\bias conservar os seus bosques, 
r egularisando a sua manuLeução, mar· 
cando limites ás derrubadas para que 
elIes nãO se aniquillem , nl0 sejam des
truidos [lor completo, u.o fim de um pe
riodo incerto , porem futfll e lllflllllvel. 

E' o que urge sem delonga fazer -se 
eu tre nós . 

E' lamell tm"l realmente er·se ú 
morl o porque deRalm:tdamente. vai o 
hl'Utal machad o, manejado por lIlcons
c entes destruindo mattas collossaes e 
ｳ ･ ｣ｵｬｬｬｲｾｳ＠ despovoando valles e montes, 
planicies 'e colIina8, muitas vezeR sob o 
un ico pretex t o da obtenção. de terras 
virgens e melhores para cnltlYO de uma 
bvo ll m milito menos remuner,\dom do 
qu Eol seria a exploraçãO daquelles mes· 
m08 gigantescos troncos que entre ｮｾｳ＠
tem servido unicamente de pasto as 
clmmm as insllciavels das coi,aras. 

Nenhum homem instruido ignora mais 
o papel importantissimo que desempe
ulmm na Natureza , CBSCS bosque8 ｾｯ｢･ｬＧﾭ
hos de uma verdura etel'llfl, com que fi 
ｭ ｩ￭ｾ＠ do Creador soube revestir as ter· , . 
ms ferteis com uma elegallcla, com 
uma regul ; ridade adminwel. _ 

'r odos sabem tambem que eBas mIo 
serrem unicamente como objecto de 
ornato, para ag rada r ú vista e tornar a 
terra mais atl'ahente e bella. 

Ninp; uem ignora que as florestas pu· 
r ificam o ar . pela quantidade de Qxyge
no que desprend em e pelo aCldo car
bonico que r Morvem, estabelecendo o 
equi librio immut,\\' el da lI;tmodphem, 
Qu e só t1Rsill1 pode ser por 110S respll'lld'l 
i lupunement.e; que ellas regubnsam as 
corrent.es impetuosas dos " el!t08; que 
m'lntêlll 'I frescul'll da Bup ertkle da ter
r a; quo ol'il'ntilm :l irr!gaçilo. do solo, 
dando Ｈｬｩ ｲ ＨＧｃｾＧＺｬ ｏ＠ COnVeUltl ntf' as aguas, 
e'I C Iminhan lto·as e m:1l1tendo a estabi
lidade dos se us cursos e das suas vel'
teuL\'d; que finalm ente lU! ｴｬｵｲ ･ｾ ｴ｡､＠ têm 

uma ａｾＱｯ＠ preponderante IOIIre 
11 IJeDcta e , .. __ Ide 

cada vez maia eee-. , ｾＺＺ｟Ｚ＠ que 
maiorea vlo nado li dev dOi 
｢ｾｵＹｬｬＮ＠

E facto evidente qlle OI lugar. mala 
8eceos, maiall8olado. pel8lloDgIII! e fre
quentes aoalhe!r .. , BAo 08 maia pobree 
em vegetação. 

N os desertos onde a vegetaçAo é DUlla, 
nunca chove, ou chove raramente. 

Nesses ｴｲ･｣ｨｯｾ＠ desoladores da terra, 
onelo as caravanas dos viajantes mar
cam >lS horas do aia por outras tantas 
de supplicio e de martyrio , os longos 
areaes inhospitos, escaldallteB e tristes, 
são pedaços de terras mortas, onde a 
vida Mo medra Dem pode manter·se. 

Que determinará tlBSe estado de pun
gente desolaçilo? 

Por motivos ainda não descobertos, 
alli, no deijerto mOlto, ou nunca houve 
vegetação ou esta exi8tio e desappare· 
ceu. ｅｾｴ｡｢･ｬ･｣･ Ｍ ｳ･＠ entilo o circulo vi· 
CiORO: 

A falta de vegf'tação afugenta as 
r'lUvas; a falta destas, faz desappal'e 
' l 'l' a iel'tJhúade e o \JgOl' da terra e 
n(l.o permitte Yegetação alguma. 

Em uma grande zona do norte do 
nosso paiz onde a vegetação era uatu· 
ralmente pobre e em outras oude as 
derrubadas têm sido atroles e inclas
sificaveis, os periodos de seccas têm-se 
succedido de uma maneira assustadora 
e de causar serias apprehenções pelo 
futuro daquelle grancle trecho de terra 
brazileira comprehendida entre o Par
nahyba ｡ｾ＠ Norte e o Rio de Contas ao 
Sul. 

Alem de outros incoD\'euientes, tem 
se observado como um phenomeno 
constante, li diminuição sensivel e até o 
desapparecimento de yertentes, 1'108, 

arroios e o facto singular de se altera
rem completamente as qualidades, a 
cOllsisteucill a limpidez e o sabor das 
aglllls em ｾｯｬｬｳ･ｱｵ･ｮ｣ｩ｡＠ do desmatta
mento das selTas e ｭｯ ｮｴ｡ｮ｢｡ｾ＠ ou dos 
terrenos proxlm08 aos ｾ｡ｮ｡ｵ｣ｊ｡･ｾＮ＠

Pois bem; uinguem 19uora mais es-
ses factos; elle8 têm sido apontaltos, diS
cutidos, explicadod pelos competontes . 
Entretanto no nUddO Estado , tão rICO em 
Iloreslas tão llbundantemtlnte Irngado, 
em que Ｚｾ＠ ･ｾｴ｡￭Ｇ･ｳ＠ se dedlisllm trio re
gul:tI'lllente, onde felülmente nunca 
houve uma secca, as ､･ｲｬＧｬＱ｢ｬｬｾ｡Ｘ＠ vão 
se suree(\.'ll do sem prudencla, som 
retltlx:io, por todas as partes, sem ter 
havido Me agora um ｢ｲ｡､ｾ＠ contm ,este 
preparo presEoInte de calamldtldes futu-
1" \8 e muito mel1(lS UIll.\ medida. qUtl 

｜ＬＧ･ｾｨｬ｜＠ por ulll ｰｩ｜ｬＧＮｬｬｬ ｾ ｩｲｯ Ｌ＠ ou restl'lngu' 

oe dNmattameu_ ...... iDutell 
eMupWel. de ........ !F&g1IIeIe, era 

detrimenw do bem-eIIar e da prOllpa
rldade futura de Banta CathariU. 

Pro.e8Ü'emOl. 

ＭＭｾ＠D,. rerrtlra JJma 

Fez annos hontern o 
dr .. Ferreira Lima. Pe
la merecida gratidão e 

estima que lhe vota a popula
ção tubaronense, a data do seu 
anni versa rio natalicio foi mais 
um ensejo para que dellarece
bcsse as 'm a i s significativas 
provas de apreço e sympathia. 

Para A Varzea, não precisa
mos dizel-o, a s alegrias do 
nosso di stincto amigo e colIa
borador têm uma repercussão 
:,iilcerd li esta casa e inClllla
mellte praZell'OSOS, d'aqui lhe 
enviamos os nossos parabens l 

N'OT'ICIAEIO 
Telegrnpho 

romeçou no dia 6 O a Bentamento da 
linha telegraphica que ligará a villa de 
Jaguaruna a eeta cidade. 

Consta·nos que por todo o mez de 
Dezembro seni inaugurada a esta;,:ã() 
daquell!\ prospera villa. 

PI-ot"e8sor Publico 
Foi nomeado prOfeBBOI' publico desta 

cidade o sr. Hel'minio Menezes. 

Grupo do , .... vnuçn 
O GI upo do A \'tU;Çll prepm a impo

nente fé8ta paracommemoral' o ｾ ｯ Ｎ＠ an
niversario de sua fundação. 

Club .,. d e Julho 
Para solemuisar 11 gloriosa data ele lá 

de Novembro , o Club i::lete de Julh() 
abril':í seus salões pura um sumptuoso 
baile, na noite destie dia. 

Cou8orc lo 
Contractou cas:lluento com !lo Sl'llho

rit:\ Darill lIl>ll'm da 6!lvtl o ｮｯ ｾ ｧ ｯ＠ pm ti. 
cularamigo Aàalbel'to do Amnl':ll e ' ilVA 

O nosso amigo Antonio 80uzfI mudou 
a sua residencia da Guald,\ para Ol'leanll 
do Sul. 
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Festa religio o 

No mez pro_ 'mo vindouro, haverá na 
futurosll freguezl:l de PerlrM _Grandes 1\ 

ｦ ｾ＠ th-idade do Jagrado COn\<;iLO de Je
SUR. feita por initiativ; do Re\'. pndre 
Bernardo Freu!'ae que prételHle ali 
criar um, irmandade bob a ln\'oe3ção 
do me mo santo. 

ｐｮｲ｡｢ｾｮｂ＠ á populaçilo pedras-grau -
deu e, 

Correio 

Foram nomeados: ngente po.rt:ll ｾｯ＠
Br ço do ｾｯｲｴ･Ｎ＠ Mste Ulunic VIO: o CI
dadão ma.o JOb ' Clacd;ode ＬＧ｡ｬｾｴ＠ Anna; 
e para !'.stafllta o cidad;10 FnlllCl<CO An
tonio ｏｲｩｾ･Ｎ＠

A mab ão expt'illda Tiara aquella 
fregu eúa, nos dtas 1, H e 26. 

Concerto 

Realisllram-se nos dias 10 c 11, nos 
I!alõe do Club Pon-ir, os concertos 
Cl - icos-bandolinist'cos ｰＡＧｬｯｾ＠ pequc
no Guilherme e M:lrgarlda Boccad ro. 

O progT'\mma compo to de di er os 
e dificeis trecho dos melhore compo ｾ＠
sitore da dt\'ina arte de • ooart, fOI 
matTi tralmente executado, ar .. ncando 
deliraot s e expontaneos appl us.o da 
ｾ･ｬ･｣ｴ｡＠ ociedllde tubaronense, :Ui reu-
Lida. . 

Ambas 88 reuniões estiveram runLS 
concorridissim88 o que não é plr admi
rar tratando-se de duna creallças que 
já se revelam artistail ｣ｯｮＸｵｭｲ［ｮ｡､ｾ｡＠
aptos a se apresent rem nas mars eXI-
gentes platéllB. . 

A familia Boccr.doro, segUlo para 
J ,"!!una, com destino a capit • .! do Esta
do onde pretende sc fazer ouvir. 

Notas a recolher 
As notas que actualm!'nte se acham 

em recolhimente são a9 se:?;uintes: 
De 500 000, da 6". ･ｾｴＺ［ｭｰ｡［＠ De 

5100 de 100 e de 5li da 7". estampa; 
De 200 e de 20 da 8·. e tampa. De 
qu alquer valor, do bancos emi . ores. 

Sotrrem o desconto de 2· o ｡ｴｾ＠ 31 de 
Dezembro do corrente anno. 

Espet.ocuJo 

-A YARZE\-

Ach:l-se preso na earleia ､･ｾｴ＠ cida
de João da 'ih-a Barreiros, que ba 
ｰｯｾ｣ｯ＠ dias desfechou um tiro de pis
tola sohre um seu cunhado de menor 
idade. ferindo-o pelas eostns. 

Barreiros. é e- t.\ a 3'. ou .' . vez 
que visit:\ a cadeia em con ('queneia 
d s innum eras desordens commettidus 
ne:;te municil,io. 

D I'Iostre 
No ､ｩ｡ｾ Ｎ＠ - do nez findo na rUt\ Coro

nel Colla ... , p "imo 1\ via fel r a um 
o "upo de ｭｾｵ＠ .. IOS di..,ertÍ'lm- e ('UllI um 
c o e um carneiro, qU3ndl) em mli hom 

1,
1 IIll1 delles teve e infehz idt'ia de ￍＡｾｾｴｩ＠ :lI" 

o dito animal num outro que passava a 
peql1ena distancia, o caehorro obdccen-

I 
do :lhiu em vertigino a carreira e ao 
passar pelo menino .r . Pozo jogou-o por 
terra re ultando ficur est com a tihia e 
o pesonco da perna esquerda ri'actura
dos. 

Chamado o dr. Ferreira Lim, foi por 
este clinico roduzido a {ractum, 

A victima que .\ um artista consum
mado é filho do sr. Joaquim Pozo elire
etor da companhia chilena actuclmente 
nesta CIdade. 

» -

NOT .CI r: S. PAULO 
o bl'azileiro Pedro Genrsio 

da '-' il va, natural do nos o Es-
. tado, condcll!llado p lo Jury 

de Pariz, no anno pa aelo, a 
ete anno de pei [tO com tra

balho, por ter assas inado 
ua mulher, teve a ua pena 

commutada em cinco annos de 
pri [tO imples. 

Foi uma gentileza do presi
dente Loubet e <.las autorida
des francezas ao no!'so paiz e 
uma prova de consideração ao 
no'so ministro em Paeiz. 

Consta que e se acto de rle
mencia é muito provílvrlmrn
te precursor df' outra maior a 
do co lU pleto pl'rd 10 que virà 
cm hora opportuna. 

O grupo dramati,·) Horacio Nune 
1e\'ou :i cena no dominc:::o ultimo, no 
theatro do Club 7 de Julho, a comedia
drama em dois act03 O, Filhos lio 
Trabalho,., e a far<:a «A senhora eoti 
deitada ,., cujos papeis foram ､･ｾ･ｾ ﾭ

penhados com mu;ta correcção e habl-
1 (bde pelo. amadores. 

Tomaram P;\I te na repre cnração: as 
Ｘﾷｾｮｨｯｲｩｴ｡ｳ＠ Clotildes Tara:Jtn e Antonina 
Nne;ueira, e os snr . Ant ,nlO \ledeiroa, 
Adalberto do Amaral. l'elmll'o A. tu
nBs, Januario Honorio e l:5ylvlO Burig;o. 

l
-Acompanhado cf e sua 

E\ma. familia. P'lI'tiJl fl:lrD "r!-

I chahc, en goso de Jicen<:a o 
nosso illustl'c cont<'I'l'anCO Tê

I ncnte-Col'onel S/'ptimio AlIgu '-
Em um do inter\'nllo3 pelo ｓｾ ｮｲ Ｎ＠

Antonio Medeiro foi recitada a linda 
pOl'sia de Luiz Guimaraes, « A ｨｩｾｴｯｲｩ｡＠
de um cão." 

Ahrilh:lOtaram a fe ta o sublimes 
banuoLn tas o irm!ío Bocca.loro to
canllo linda peça.> do seu [epel tOllO 
dllr ｾｬｬ＠ c O int". 'aUo • 

I to Wem'..!!', c\-s('('rptario da I 
D lrgacia Fif'1cal do The ouro I 
Federal de ,a capital. 

- Acha-se cOll1plctamC'nte 
rc.·tabelecida da gré\\e {'nfE'l'- '1 
midade de ({!lC foi acommetid d, u 

a Exma. Sra. D. I.ylia 
paio de . lendon<)a, muito 
na e extrrmosa e!'po a do 
o dedicado patricio Sr. 

tor dE' Mendon(,'a, 
- O lar do nosso bOIll 

go Sr. Candido da SIlva 
iros, foi enriqupcido com 
na 'cimento d e uma 
m 'nina que tomará o 
de Geraldina . 

- Em regosijo do anni 
ario nataltcio de sua filh 

o nosso patricio Sr. Luiz 
deira, na noite de 30 do mca 
passado, reuniu em ua resi. 
dellcia, muitos dos nossos con. 
terraneos e outros amigos, aos 
quae orrereceu ulUa lauta me
za de fino L10ces c bebidas; ha· 
vendo uma annimada soiree 
que se prolongou até adianta· 
da hora da madru"ada, rei· 
nando entre todo' III ui ta 
alegria. 

- Tomou posse do cargo de 
10 e'cripturario LIa Delegacia 
Fiscal do Thesouro Federal d' 
esta capital, o no 80 respeita· 
vel e sincrro ronterfllneo Sr. 
Luiz Augusto \\'encr , c. -In 'pe
ctor da Alfandega de ｾｉ｡｣｡ｨ￩Ｌ＠

quP tOI extincta ultimamente. 
-Brevemente egue pllraessa 
cidade ollue vai novamente 
re ' iLlil' o nos 'o joven patrício 
Sr. João Pinto ue Sampaio que 
aqui soube adqUIrir grande nu· 
mero de amigos. 

-Fixo I sua re idencia nes-
ta capital, o nosso patncio Sr. 
Paulo Pe lro da Silva ｾｬ･､･ ｩｲｯｳＮ＠

prov'eto pratico d e phar
muc.:a. 

-Fala-se, com bons funda· 
mentos, no restabelecimento 
do Centro Catharinensc, cuja 
coloniae,onta I1rsta cidade com 
crescido numero de contcrra· 
neos. 
S. ｐ｡ｵｬｯＬＭＲＭＭＱＱＭ ＱＹＰｾ＠

J . ｾｬＮ＠
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IIOSPEDES E ANTES 
Estiveram entre nós os srs 

Francisco Gonçalves da ｓｬＱｶｾ＠
Barreiros, dr. Polydoro O. de 
Santiago, coronel JOl!é Mauri
cio dos Santos, Francisco M. 
ｃｾ｢ｬＧ｡ｬ＠ e Julio ｬｉｯｲｮＮ､｡ｌｮｧｵｮ｡ｾ＠
NlColau Correia, do Gravatá· , 
José Lourenço GUf'des, repre
sentanteda casa Ribeiro Mace
do & Gomp. do Iliode Janeiro. 

Embarcou no dia I'., com 
destino á Capital Federal, o 
nosso estimado amigo capitão 
Alexandre Sá que se dirige á
quella cidade em visita a seus 
estremecidos paes. 

Desejamos-lhe a mais feliz 
VIagem. 

-PARABENS-
Fez annos no dia 15 do cor

rente o nosso amigo José Cor
r ei a, proprietario do café 
A rara. 

Esteve em festa no dia 25 o 
ｬｾｲ＠ do sr. Dr. Alllcl'ico Rabcllo, 
digno promotor publIco desta 
comarca, pelo nascimento de 
sua mimosa filhinha que tomou 
o nome de Edite. 

SOLlC ITADAS 

Sob esta epigraphe respondem os 
meus estima\'eis amigos da retlacçào 
do -c<Albor»- a desprentencio.a carta 
que ｴｩｾ･＠ a honra de lhe! dirigi r e que 
cheia de erros o emissões da revis:lo veio 
publicaria no ultimo num(>ro ､･ｾｴＺ｜＠ rolha. 

nizern os meus honrados ｡ｏｬｩｧｯｾ＠ que 
･ｮｉｬｃｮｨｯｾＮｬｲＺＡ･ｮｴ･＠ fiz <oprar na ｾ･ｧｬｬｮＬＱ｡＠

leira. 1 () do ｰ｡ｳｾ｡ｬｬｯ＠ a ·;Oõl'al ,i .. que "ó 
cahiu a H. 

ｾｉ｡ｳ＠ o que se lê em seu numero de 
ｾ＠ 4 do mosrno mer. é o seguinte que tran· 
screvo ｣＼ｰｯｩｾ＠ vorbis: o Comboio ordina
rio de ogllnrla feira (10) estacouJ'unto 
á uma ｣｡ｾｬｮｨ｡ｳ＠ rtc.)) E nu pPrio o ｾｯﾭ
gainte: «estal'a a linha impedida, muito 
alem, em meio ao tUllel, por montllOs 
de areia jügada pola forte nordestia que 
durante cinco dias roinou impertinente» 

A ｶｩｾｴ｡＠ dt' ｴｾｯ＠ ｣｡ｴｨ･ｧｯｲￍ＼Ｇ｡ｾ＠ amrillacões 
gravJllas <elll luttras do forma. pela 
honrada rcdaccao, sento a gonte uma 

mo 
.. ado ｄｏｴｪｪｾｉｯｑ＠

Loaade Illa 
IOltra!. ｾＮ＠
ohada Im la,raDle 
reocla I dI' *UeDlado coaIIJ • 
em ｾ｡｣ｉ＠ de sall propriu JIIft'fl'll. 
ro lDeerameote raconlNétr u... a lia 
perfil IIsora e c:orreeoIo' 'PJII'U lIIe 
proc.lamal-os impeeavel. em lodo qaan. 
l? dizem e pdbhcam, mas ajoddem me 
tIrem-me deste embaraço. elpliquem: 
lI'!e pelo. amor de Deu Como é que no 
dll t.' disseram que. a nordeltia IOprou 
no dia 4 fI.8 ne lie dia obstruio a linha 
e agora dizem que fui eu que ･ｮｒＸｾ＠
nhosamente a fiz soprar naquolle d 
que ella só ca'liu a t CI. Ia e 

E ainda outra SUblileza em que nl'lo 
posso penetrar: ｾｾ＠ a ventania como ii
zelO, 501001.' te cahiu a 13, como é Que 
obstrUlo a linha no dia iO? 

Francamente, meus caro. amigos eu 
nao comprehendo ･ｾｳ ｡＠ historia!le ｶｾｮﾭ
tos com etlllito retractivo. 

E se sllo esses os ･ｾｰｩｲｩｴｯｳ＠ ethereos a 
que se refcrom, ･ｮｴｾｯ＠ ti que ainlla mais 
me conrunae ･ｳｳｾ＠ emh, I!lhada que alem 
de fazer presumir a cn;tcncla de espiri
tos nau ethprl'os, leva-IT ｾ＠ rara UM ter
reno melallbysrco complicarlo demais e 
p.ara uma at!:lmosphera em que nao me 
SllltO bam porque . ....... porque tenho 
medo de almas do outro mundo 

Em summa, tudo vio. sontio' e sabe 
que houve temporal a 1:-1. mas tambOr:! 
vio, sentio e sabe quo o houve a 4 G 8 
quo ｾＨＩｉ＠ este que obltruio a linha. 

Seja porem como for. a ｡ｲｧｬｬｭ･ｮｴ｡ｾｯ＠
de que se serviu a honrada redacçào nao 
é precisamente o que ｾ･＠ costuma chamar 
uma argumentaçllo de açll. Nota-sll·lhe 
cerla debilidade yua é de agora: já no 
sou numero de 14 apresentaram-se es
ｾ･ｳ＠ symptomas que agora so accentuam 
tomando ｡ｳｾｩｭ＠ desnecessaria a preco: 
ｮｩ｣ｾ､｡＠ consulta aos tratados de astheni· 
as agudas, pois, trata·se el'idllntemento 
de um ｣｡ｾｯ＠ de asthenia clll·onica. 

ｾｬ｡ｩＸ＠ dcbil qUll os ho/Oons da turma 
a lo{!ica do «.\lbOI' I1 apllzar lle ｰｉＧｏｃｕｾ＠

rar ･ｬＩＡＧｯｾｴ｡ｲ＠ se aqui e ali. nfio con e· 
gue rtlsistir a tal parte eolica que aliás 
aClirma a irlustrada redacção sor·lhe ta· 
ｶｯｲ｡ｶｾｬＮ＠

ｾＬＬ｜＠ pUl te-areras-não e menos dif
fiei! de se coml'rehenrler a logiea dos 
mcus J1r claros amigos. 

Tmt:.n.lo do alvitre que indicnram e 
que por niio ter sido adoptndo, motivou 
a cen8ur:\ que nos infligio; alvitre aque 
apnliquei o qualificativo rle idllll lt:mi
ｮｯ ｾ｡Ｌ＠ dizem meus amigos que se .jul
ｾ｡ｭ＠ obri{;'('dos !l declinnr da honn:ria 
com que eu 08 quiz distinguir e que pOI' 
lilodestia (sie) tleel.lralU que a idéa per
tence intpirinha á ･ｳｴｲｾＨｩＯｬＢ＠

I, Hcalmente 80 por modestin poderiam 
fazer uma tal dec!arnçllo. 

ｾｾ］ｾｉｉＺ］｟Ｍ
...... opran 

ｾ｟ｾ＠ )01 I tia e .nçe ::=m ,.,1IeIa) al... de 
coe, .. yQtol a. p._ 

blleldade etIIe pr8C!loto MO de Colo .. -
bo, Inclinei-me ubmlllo .me OI 1I088OI 
cealOrel, readendo-IhE'll li minhal 
homenagens po. ｾ＠ II eagenhOla comb'
naçlo de que infdlume!lt'! Dllo me lem
brei & tempo. Agora 8Qrprehende-me 
o honra.do redactol' com & declaraçi\o 
ｱｵｾ＠ a ｴｾＱ＠ idea nao é soa, anles perten. 
cu IlItlllnnha a estrada I 

Ma' !lntao de que ｮｯｾ＠ ｡｣｣ｯｾ｡＿＠

Se a luminoJa itléa é nO'8a. a que voio 
ｉｾｭ｢ｲ｡ｬ ﾷ｡＠ e c.:nsurar nOi porque n"o a 
hvomos? 

Quero crer que o I( Alb"r. realmente 
por modesth e por um cllmulo de des
prendimento queria eapontaneamente 
despojar-se dedsn glOl'Ía e attribuir
IJOS a paternidac!.e do prodior:;io"o r tU

polho. Maa ,amhem pOde 11rúl:€.; que 
n110 ee aentind.:J Lem com a carga, pre
tenda por um piklse de admira\'el agi
lidade de prestigitador ｩｭｰｩｮｧｩｲＭｮｯｾ＠ :l 

antoria dessa lu minaria . 
Seja isso ou aqllillo, eu"sempre pre

firo a regra proel!ltnada pelo wlho R'la
gio latim: «suum cui'lue tribuere •. 

Em ijumma, peza- me mzel-o, mas 
Com o devido respeito tleclaro que não 
se me afigura o «Albor. mais feliz na 
parte-areias -que na p:lrte eolica. Ali 
embrulhou·se \n9tim:lvelmente nas <in
trigas de borer.s.; aqui deixam a logica 
llSiloherb:lr-se pelos comoros. 

Sirva lhe isso ao menos de ensina
mento para comprehenJer quanto é 
dlfficil mexer fi gente com areia3 quan
do Eolo se lembra de abrir as RUlIS 

grutas. 
'l'el'minando peço Iictnça para !lar 

um conselho aos meus bons amigos .• 'líQ 
lastimem a falta de ｣ｏｉｔ･ｾｰｯｮ､･ｮｴ･＠ em 
Tokio. Nilo f::çam otrerecimento algum 
ao MiJ"udo; tenham c"!ieza de que e
riam ｴｮｵｾ､ｏｴｬ＠ com 1\ mais cruel iud ,fe
ren 1\ e ingratidllo. ｐ･ｲ｣ｬｾｬｩ｡ｭ＠ o JC ll 
temJ10 sem o menor ｲ･ｾｵｬｴ｡､ｯ［＠ estejam 
certos di!;"o. Porbnto, OUçar.lllm con
selho de amigo: n1\o be mettarn ｮｾＧｳｬ｜＠
ｨｩｾｴｯｬＧｩ｡Ｌ＠ uJo intervenl;um na lut:l; dei
xem os 1l0mell3 «hrigar em paz ". 
Cl'oinmquc nem o ーｩｮｾｵ･＠ official,lto da. 
orllem tiO Lhl\llgLhallg' ·,:iás • 'lO pro
dig:llisadtl ｜Ｈｬｴｩｭｭｮ｣ｮｬｾ＠ pcb lmpt'ria 
ｽＬｲｵｵｩｦｩｴ･ｮ｣ｬｾＮ＠ amardln, Jll"s mallrl:tri-
11m CI;.) re('ompenslI. Ｌｉ｜ＮｬｾＧｲｮ＠ ilisf'o ｾＱＱｉＱＢＱﾷ＠
la 2:0UtO tem ehpil itc ｰｲ｡ｴｩｾｯＺ＠ o 1I""lle 
sabe que não se removem eomoros com 
r!l.l.\U3S. 
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" < l,a-Io: \a1l1O' por lOnln fin I ne5-
I ljUC,;I.\,I. 1 ml!em 'I declaro, c ｡ｾＬＬﾭ
ra n'oulro 10m, (}II' tellLlnenlo ti pas
• 3L!Clrll o no-'O d <JCl·(lIo1o. oof,'. o 
QIIP 'Inu anri,,'o por I,>char o ｰＳｲｾｮ＠
Ihesi<. me-mo porqut' prr:o I lnlo .1 a
miladcs que adquiro e [.1CO lal ｲｬｬｬｰｾｮｨｯ＠
I'm coo-en al- "que It>nho m<>oIo de lu 
d" que 1'0<'3 dI' qUllqu 'r m,·do lazer pe
ri", r (\«1\ Inkrr.;<e. 

Eu preci aI a d 'fender a a e'lini,lrat:lo 
dr que 'l>U cll ｛ｾＺ＠ era um derer Impe
rio'" r, f,>ri e,i 103.1a c/li 10, e nu
• I r' -I;r quo nlo olTt'lI,le a ninguem , 
ao tom aerlmon:o () e ｾ｡ｮＡＨ｡､ｯ＠ em que 
infl'lizml'nle e co \U'l}a di -cutir em 
Dos<a I erra. 

ｾｲ｡＠ parece que o a sumplo e U. 
e. f'I 

ｮｾＬｾｬｬｲ･ｭｯ＠ pois ｡ｾ＠ luras de pel/ica 
e I'enba de 11 um b hake haml,). 

A. RODO\_\LIIO. 

ｅＳ ｾ ､ｩｔ｡｣＠

o Doul!'r Canúirlo Cenr ｆｲ･ｩｲＨＧｾｌ･ｬ｜ｏＮ＠
Ju iz de Direito da Comarc do Tubar:l(l , 
ele. 

Faz .al!er a qJJe (\ prt'<enle edi lal 
, irem. quI' por 1'<1r- Jui. o loi declarado 
pr1digo. João "a Sih'3 fiar r('i ro . por 
incapacidade para admini,trar ua pe -
<0'1 e hrn ' o!'lo p(\,lend,' i mai alionar 
hcn . cu Il71'r quac<'lurr tran<acc,1es. 
S!'J3 qU31 rlla 10r. ,.ol! pf'oa de nlllliJa
dI'. E para que cbnue ao conhecimeo-
1'1 tle q\lcm inlere. ·ar po"a, t' pa,,,ou 
o Ilresenle e oulro< de I"ualllteor que 
<I'rao affixados ｮｯｾ＠ ＱＰＰｾ｡ｲＨＧ Ｍ mai' publi
n' t' publica,lo pela impre n a. Tubl 
r ',o I ｾ＠ Ih> Ou II 1'0 de I IOL Eu (;us
la\'O Au gu<lo 1, .lIza a ('<rri\:1.o compa
nheiro ub<rl \ i, (E,td\ a dc\iclalllrn
tI' sellado) (a ignado.) Candido Cczar 
Frei re Leão. 

o Dou lor Candido Cezar Frei re Lea.o· 
J 'liz de Dileilo da·Com rca do Tubar:!.o 
p., 

F I -IL'r aJ' que o pre<enle edital 
dI' pr ça com pra o de "iute dia<. con 
lado' ＬＱｾ＠ 'ua data, ｜Ｇｩ ｲＬｾｭＮ＠ ljue no dia la 
d!' r, nlC ｭｾｺ＠ a' 12 ho>ra, tia manha 
a D')rta da ca a da, au,lirncla-. ne,la 
f' ladr , ('rãO po ｴｯｾ＠ em prata publica 
de çendl e arromataçl\O a quem mais 

- \ nnZE\-

de palha,;. com lorno 1)(1 cobre. pequ -
no. e mai, prrll'nc ·S. tu·lo pm m10 e,
tlUO. a\alla"o, tudo, por Irinta o cinco 
mil r '. - uma caq coberta de palha ' e 
a<s031I1a.h. poquena. 0111 c.;tari ,) do rui
nd. al'aliada por trinta m,l ｲｾＮ＠

E para -Juc cho;(ue ao conhocimontfl 
do qurm ｩｮｬ･ｲ ･ｾ＼Ｌ ｜ｲ＠ pO' 1 , e pa'l50U o 
pre,; IIt , que era affi ado no I ｵｾ｡ｲ＠
m:lI' publico O publicauo pela imllron
a. Tuh:lr.l,).'i de ｾｏ｜＠ embro ti!' 1904.. 

E (lU •• J ,IJ I \l Irb 'la de Castro. e l:ri
vão de ｏ ｦＱＩｨｾＧＱ＠ que o ' ub,cre\·i. Cano 
elid o CeZJI Freiro LaJo. (E tara dovi
damenle t \lado. ) 

Conforme 
O E.crivão de Or pMos 

ｊｯｾｯ＠ BJrbo'a de rastro. 

CIOS 
- ' EGOC IO ｖａｾｔ Ｎ ｜ｊｏｓｏﾭ

Vendem- e tre excellentes 
moradas de ca a T no lugar 
:\11. \ S de -te m un ici pio, con
tendo bon commodo para 
familia, negocio, accommoda
ções para tropeiro ' e um gran
de potreiro de anill1ae . 

Quem prctf'ndercompral-a 
drverá dirigir-se a Luiz ,unr , 
em :\1inas, ou a Joáo :\une' 
n'e ta cidade. 

TYPOGRAPHIA 
do LA I 

em 
unt..:8S.'. TG .' 

E ta typographia di pondo 

I 
de matrrial novo e modrrno, 

I 
e compromette a executar 

com nitidr7 • promptidão, to-
do e qual r trabalho iuhe
rentl' a r:ta ｾ ｲｴ ･Ｌ＠ como !'iC'jam: 
cartõ<, de VI. Ita, participa('õ
p. de casam<'nlo, mcmoran
dun" lIota., filctul'a ｴｾｉＭＧＨＧｳ＠J h i "-, 

Nc, etc. - Imclll1lbr- e Ütll1-

b:m de imprimir jornaf', , 111'
VI. tas, ｏｰｬｬｳＨＧｵｬｯｾＬ＠ etc, de qual-

, quer forll1 élto . 
)( CIll,,\S: 

'r I ,r I 1Il. I IT r ("'r, c pai a Ii
'1I'Ia I til) in\l'r. ) ti befl· dil fi

na,ia RIta \lana ,Ia '11\'a. o, "'!lU nlcs: 
-Um lotr de tt'rr 'i nUOll'rO note e DO, 
l O. com cenlo vi'lte e cinco braçaQ de 
frpntll. ito ･ｾＱ＠ Cru <ln!!;) Balu. 2" li
nha. fazendo frente a pml!ri·a linha. e 
fn , lo, a bnha da r alI' Ira. e:tramando 
TlPlo '\orle com O ,nclr . Te;x!'lra e 
pl'lo uI com Franci .. J 1\0 lrion,·_· da 
r n.,ba. a\alia/lo por quinhr.nto·"nlll rs. 
I' ｦＧｮｾｰｮｨＨＩ＠ dfl labrior luinha. om 
mao colado ｾｯＺｮ＠ I roo '11 cobre, 1'0-
q"eno e mal prrlll ce '. h"m em 
mio p.-ta,lo. " b 'rto tle p , .1\ alia ' lo I 
11111" • r. n r oOleul I. r5 em 
eOllonllo dtl labrlcar a· ucar, cobllrto II 

Libert_' e Imp('rinl 

Para imforma("jcs, dirigir-. e á 
Lucas E ( dista Baillha 

Ull :s 'O'''' j j ｾ Ｎ＠

I;'abriea de C haruto. 

E 

CIGARRILHOS .. 
DE 

GE R'f TO SlEBERT 
O proprietario ､ｦＡｾｬ･＠ e ' Iabelecimento 

tem empre em deposllo ll rande quanti
dade de ｾｨ｡ｲｮｴｯｾ＠ ecigarrJ/ho e acha- • 
em condlcçoes de lornecer o. r ne
gOCIante por precos ｾｯ ｭ＠ compotidor. 

Rua Co ronel, Collaço 
-TCJlA IÜO-

ALFAIATARI A E 
TINTURAIUl 

DU 

JOlO NA CHEN WEN G 

C rta e faz roupas sob me
dida com (maior perfeição e 
breVIdade. 

Encarrega-se d > tll1gir qual
querp ('a ou terno de roupa. 

TmballlO gamntido 

-Rua São Manoel-

TUBARÃO 
Pll.\lHI \CIA POPCLAIl 

Complelo sortimenlo de drogas. pro
d nclo' chilllicos e pharnlJCOUllCO . 

Especialidados nacion:l.os e ei tra ngQl· 
ras o 

. A rião· e rocoi ta a qualqner bora do 
dIa ou da nOIte o Jlor proco 1Il0d'co . 

Rua Coro nel Collaço 

-Tubarão-

PA DARIA 
FAM ILIAR 

DE 
- .'ntonlo De1t>izzo-

O IlrOprielario ､ＨＧｾｴ･＠ ostabl' lccime nlo 
tem sempre rm tlflpO ito, ro"cas, bi<cou
ｬ ｯｾ＠ commll ns. hiscoulus RIO Grande(e -
pecialirla!lr), blllaxa americanas o mais 
ｱｬｬ｡ｬｬＮｊ｡Ｂｲｾ＠ do doce, c;ue l endo por 
preros ｜ ｾｮ ｴ｡ｪ ｮｳｮｳＮ＠

Encarn'Ja ｾ＠ .. I lualquor cncomnlrn
ela para c,ta r.idaJe o para o c(> ntro, 
gal anlindn promplitla.o, a soio o modi
cidado noa pre(os . 

Rua Coronel Colt.iço 

HB.'\[ÜO 
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