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EXPEDIENTE 

Todo o correllpondenela 
deve eer dirigida li redac· 
ção d' .A Varzea •• 

AO" no eoe:a".lgnante .. 
quer de.t.. cidade. que.' 
de ｾｲ＠ ,rogolu08 o e.l,e. 
clal ob.equio de Inftllda· 
rom pagar IIIUOM al!lslgnotu. 
rae eorre8pnndente. ao 
.emostre de Julho fi De· 
zembro até o dia I:S de 
Janoiro do anno vlndou· 
ro. parR que não .oft'rarn 
altel'nQ!lo na ｾ＠ relneS8a 
de tn Colho. 

o AN NO NOVO 
Està nos ｳ･ｵｾ＠ derradeiros 

arrancos o anno de 1904. 
As conTenções sociacs vão 

nos fazer entrar de novo pela 
porta de mais um allno que 
começa, como se o correr in
cessante do tempo pudesse ter 
limitcs, pudesse soITeer divi
sões ou diversificações. 

Emfim ｳｾｪ｡＠ como for, ahi 
vem raiando a aurora do novo 
anno de 1905, se afigurando 
as nossa interminas phanta-
ias COlIJ O um facto realmente 

novo , ellchendo as nos a ' ca
beças de fa gueiras espcranças 
por entre Iu'olectos enthll ias
tico , e Ｇｴ ｩｭｾｬｉｄｮｴ ｦＧ＠ e ｢･ｬｬｯｾＬ＠
QU,e im po rta que o ann(J qu e 
vaI, e "cabal' tives e trazido 
ｾｬ ･｣ ＨＧＱ＠ ç'ie ' e di illusõcs? Que 
Im porta que no 1I0S o intimo 
tenhamos a convicçào de que 
o t 'mpo é ltnlllutavel e unico, 
s<'lnjWC me 'mo, (' em solu
ç'lo li c 1Iltinll idl1 de ｾ ｯ ｳ ｟＠ ivel 
nO seu evolUir etcmo ? A nus-

ｾ＠ sa phantasia, e aura poeti-
cae doce que alenta a cada 
pit'ito encontrarà meIO para 
arrancar decada illuslo morta, 
uma revoada de esperanças 
que revi , .. m cada vez com mais 
intensidade e vigor. 

Que estas douradas espe
ranças, se transformem em 
consoladora realidade para 
cada uma das nossas gentis 
leitoras, para cada um dos 
nossos amaveis leitore ; que o 
alviçareiro anno de 1905 seja 
em todo o seu percur o uma 
torrente sem termo de felicida
des e festas para todos são os 
votos que fazemos nós ,de todo 
coraçAo . 

A todos muito boas festas 
e felizes entrDda no anno novo 
deseja A V1RZE1. 

Dl. t,boll Belll 
sU.\ VISIT.\ A ESTE MUNICIPIO 

!Neve entre ｮＶｾ＠ nos dia, 1 t fi 15 do 
corrente o ｩｬｬｵｾｬｲ･＠ deputado ･ｾｴ｡､ｯ｡ｬ＠ dr, 
ｇｕｾｬ｡ｶｯ＠ Lobon Rogis que voio lralar de 
Ill'gocios concornentes a futura ｾＺｸｰｯﾭ

siçoio a raalisar-se om 1 0
, 110 llaio do 

anno proxiulo vindouro , 
Duranto o dia de 14 S, Exa , em 

companhia do Col, .103.0 Cabral. em cUJa 
residencia estefo hospedado, percorreu 
dh'orsos ponto de_ ta cidade, manifos
ｴ｡ｮ､ｯ Ｍ ｾｯ＠ muito aorada' elmellle im
pressionado deanto da soberba nalUre
la, dos panoramas variado! e lilldos 
dosla uberrlma rei!iãO; da bellela im
comparavel quo ｯｾｬ･ｬｬｴ｡＠ agora este im
lI1enSO valo coberto om toda a ｾｵ｡＠ O;t-

10nç:lO pelo milharal Jl1 u'na vordura 
luxurianlo , prou e' idrn tp da fcr ldlllado 
､ｾ＠ ｉｾ＠ aUllllravul solo cultlyauo a muitas 
ｲｊｃＱＮｏｮ｡ｾ＠ de anno , sem pro dando o nll' -
mo resultado om ｣ｯｬｨｰｩ Ｇｾｳ＠ ricas o abul1-
dant i,s ima ' , com olclIlSl·) {'''Imnlota do 
qualquer preparo par> n -I' , ral ,o , 

,\ '\I 8 ｨ ｬ Ｇｲ ｡ｾ＠ dl ＡＱｦＬｩｬｾ＠ r I, ,)('Slll0 uia , 
no salao uo CluL Pu, Tubarnntlllso, 

naU '.'Geada a pe
dido d ••. In. "qui ･ｯｴｮｾｲ｡＠ .. 
DIa de _Ia ••• Ibor IC)

ci.iade do Tubarlo. 
S. EII , lendo ao sea lado o Cel JoIo 

Cabral, abrio a walo • colDDlaalcoa 
aos presentes o 11m da.ua ,i,11a a esta 
Cidade e para o qual linha sido a l8IIIO 
con\'ocada. 

ｾＬ＠ Eu. rererio-se ai ""!aten' das 
elposiçoes em Beral e I lmportancia 
que todos deviam liBar ao caso particu
lar lia rotura Ilposiç:to de 4005. Di se 
que todos aquetles que SI ernpenbus8m 
para a obtenç:lo desae ede,"deratama, 
･ｾｉￍｦ･ｳｳ･ｭ＠ di postos a luctar com mil 
difficuldades de toda a ｾｯｲｴ･［＠ mas que 
e'su difficuldades teriam !em dUVida 
alguma uma larga compen.açao nOI 
prOYllltos que eViUIlJltemollto o ｾｳｴ｡､ｯ＠
colLeria da EIpO iça0 e do incitamen
to e estimulo que ･ｾｴ｡＠ accarretaria for
cosam!,"to á lavoura e a todas as illdus
tr ias , Fi"almcnte terminou S, Ru, 
procurando lazer ver as vanlagens e a 
neces idade rlA ereac:\c do uma soeio
dade de allricultura "litro nós. 

Diversa, outras pessoas, dentro as 
quaes podemos de tacar o Cel. Joio 
rabral o Cel. Josó ｍ｡ｲｴｩｯｾＬ＠ o Dr, Ame, 
rico I\abetlo. o Dr, Ferreira [ima. o 
5r , Jollo ('ollaço e oulrOI u'\aram tam
bem ela palura , terminando a sessão 1.'1 
9 o m.ia da no ito, 

FICOU resolVido tratar-se desdo ia de 
empregar todos os ｭ･ｩｯＬｾｰｯ＼ｳｩＧ･ｩｳ＠ vara 
que o nos 'o município se faça bem ro
prMllntar na futura ｆＮｸｰｯｾｩ｣｡ｯＬ＠ para o 
que fo i crearla uma commis 'n ｣ｯｭｰｯｾﾭ
ta dos ｓｲｾＬ Ｚ＠ Dr , Ferreira Lima, Dr. 
A melÍctl Rabello, Luiz Mart ins Collaço. 
Antonio RibiallO, Cel. Roberto Schieflor 
JMo L'liz Collaço, Col. José ｬｉ｡ｲｴｩｮｾ＠ Ca: 
bral , .rulio Hoppré , Jo é tonteiro C:I
bral e r. rUllorio F<lrnaodes Vianna, do] 
ｱｵ｡･ ｾ＠ foi o primuiro ilcc\amauo pre. [
deuto, 

Esta commi s:to se enClfl'Ollal'A do 
tratar do ｴｯ､ ｯ ｾ＠ os n .. ｧｯ ｣ ｩｯｾ＠ relativos à 
Expo ｩｾＱＰ＠ o do lomar a iniciativa (h 
｣ｲｴｬｾ｡ｯ＠ futura du l1 ;na soclodade de 
agrirullura nClta cidatlo. 

;'io dia segullllo o Dr, LabOR omhar
cou no Irem rdinario p:l.ra a Imb;l!JlJa 
de olldo á' 3 ｨｯｲＳＮｾ＠ da madrullada d ,l 16 
partia no rapor «llambn ｾｬ ［ｴｲ ｡＠ Flona-
nopolis, ' 

S, Exa , deTia tor sahido daqui satis' 
feito por "01' ql10 ° "eu appell ,) foi pr()III ' 
ptamonte altonrlido pl'lo no, ·o (l)1 '. 

que ｾｾｳｩｭ＠ dOlllon trOl! 'lua 10m 0 ,1 tlUI', . 

da conll o ｉｻｲ＼ｬ ｮ ､ ｬ ｏｾｏ＠ cmprelHlnd 111I'IItO 
(\UO 1'3; u, tel.AJo a elTullo eUI I !lu.; , 
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Da Dossa humilde' columnas )i ti

ｔ･ｭｯｾ＠ OtC<I<I:lO ,Ia, embora pallldaman: 
o referir-noa imporlan '!.l. J. lanlas 

ｖｬＬｾｱＮ＠ pr'll'ada, d.e 10 la 3" e 1")<Iç,1p : 
j lil{';}1o< (lcca 1\0 .dl' ch.a.mar a aUpn-

mos I:tnigeroB que P0Bl"H' o coronel R. 
Schietler, 1\ quem enviamol os DO S08 
pnrnbens. 

II um tiro de espingarda lobre 
porem /I arma de Maxlmiano ｾｖｩＮＢＧＢＢＬ＠
go, ficando este completameuk 

:lo publica para a ｅｸｰＨｽｾｬＡｯ＠ pro)Pcla
da ti hOJe mal' uma fl'Z li Ｈ［ｩｬＨｬｲｮｏｾＬ＠ con
I enridos dll q1le. pt'lo llIeno. a parle 
culla do nOS90 municipio ｾ＠ ･ｾｦｯｲ｣｡ｲ￡＠

para que este 00.>51 ., fa 7e r repre cnlar 
com honr a a nl Ilura em (Iue. d!:, 
pt'rmano'·ar. entre o' tlulr JS mu mc I filO
co ｩｲｭＮＱｯｾ＠ no ful uro CI·rlalllon ･ｾｬ｡､ｯ＠ L 

Felicitamos igualmente aos Sra. Ma
noel Pinho fI'i1ho, conceituuda. firma 
l:lgunense, pelo ､ｩｳｴｩｮ｣ｾ＠ premio que 
obtiremrn naquella expo lçllo os produ
cto uioo de sua fabrica installada no 
Braço do Norte, uebte município. 

A.' P( tola 
o dia 21 do corrente alguDl8 pes-

E' n('cossari<-. é ｩｮ､ｩｾｰＨｬｮ＠ afel que 
lodo se compenetrem de que. traba
lhando para que a ｅｸｰ ｯＭｩｾｩ｜ｯ＠ fUlura le
nhll o mplhor exilo. ｬｾｲ ｊｯ＠ prallcado lima 
()bra I'erdadl'iramell te patriotica em 
bt'nelicio do. no ,n querido E<lado. 

0:18 a istiram ntterrorizadal a nma sce 
na criminosa que demonstra o . pouco 
respeito que se \'ae tE'udo li oCledade 
e á propria lei que estabelece os de
ver.s de cada cidltdão. 

E e facto deu-se ás 11 horas do dia 
na rua LlIuro Milller, lima das mais fre 
quentLlllaa de ta cidade. Foi al'l quo 
doia homens escolheram para reli hl o 
comt>ate que sustentaram durante al 
guns minutos, alarmando llssim grande 
parte da população desta Cidade, e 

ｾ ｩｧ｡ｭｯ ｳ＠ o exemplo do ' e ta,lo ｶｩｾｩﾭ

lIhos e procuremo ruo, Irar I mbenl ao 
1>lhos do. e Iranho o Qu e somos capaz 
de produzir Il o que \'aI '1111)' como, um 
povo trabalhador, inldllgenle e adlan

lado. 
Trabalhemostodos com igual boa-Ion

tade e coragpm. e Clamo ce rto de 
que o no . os ･ｾｦｯｲＨｴＩ Ｇ＠ <ri. o ｣ｾｲｯ｡Ｂｯ＠
do mal brilbante e _atr,factollO re
sullael o . 

NOTICIARIO 
Rlnno. do , rn r aoguá 
De .olta da excur !io pelas ＨＧｯｾｯｮｩ｡ｾＬ＠

e8t;veram entre n os DI' . Mnrcellioo 
Rllliloa da Silva e \"irtor ｌ｡ｰ｡ｾ･Ｇ＠ e, 
membros da COIDmi:.a;,o ele me!bora
IDPlTtO da Estrada de Ferro D. 'l'he
re7.a Chri tina. 

COoata-1I0 que, peloq rcronoecimell
tOll que ｦｩｺｾｮｬｉｮ＠ 08 ￭ｉｬｵｓＡ ｉＢｾ＠ I'ngenheiro , 
() Dr . Marcellioo.cheie dn ｉｩＮＬＧｾｭ｡＠ 1'001-
m isiii1 o, subm erá a appro\ àção do 

r . ｾｦｩｮ ｩ＠ tro da. ＬＧ ｩ｡ｾｯ＠ trez traçado 
para a con trucç!lo do ramal do Ararl1u
gUií, tendo o spglliote pOlltO de par
tida: o primeiro, partlndo ､･ｾｴｒ＠ cidalle: 
() ie IOdo, da con1!ucLcia do fiO Pal
meira e o terceiro, de MinI! . 

8 . ... siguiram pllr:; M rim, ele,eo
"(jo , d·nli. ir eetarlollar fi Pal:!:l Lopes, 
para fa prE'm, de orll. n-lIõ ,'r, MmlB. 
tro . os e,tudos do tel \:. '" ｲｮｾﾷＮﾷ＼ｬｯ＠ do 
prolongam nto á _f.i íaml,u, j:í apre
sentlllo ao go\·emo. 

Ikte tracado, corul) sab, m os ｮｯｾＢｯｳ＠
)Pllore , CHa pCtl!- Co he ＬＬＧｲｾＸ＠ 110 
1"0 C:;pí\ary. \ roll. lill;:! r-. e a E'.truda 
no K"' . 4 , prO.-ullo á foz do me mo 
fiO. 

Merecidos prnrniOI!l 
() "O -o di 'T'nrto . 1 !I:!!,O ('olonel RI)-

prto. rhlf'fler •• ｲｾＢ｡Ｌｪｰ＠ ,- gahll'llo,\llo 
n:l ｾｘｊｬｩＩＬ［ ￣ｯ＠ de " Lu'z. I)ndp (X "'l 

celta pon.;'o de IA de c. rnelrr.s ｲｮ｡､ｯｾ＠ I 
t'n lia pll)pritdade. E ｾ｡＠ 111 onteve 
uma lDetlalha ,Ie pr:o a no grauJe cer
t 'IIDéll ｵｵｩ｜Ｇ･ｲｾ｡ＱＮ＠

'\a prox ｭ Ｚｾ･ｸｰｯ＠ íçno e ｴ｡､ｯｾＱ＠ serrio 
apl e-eotado- o producto plp.DJ iarlos, 

em como pt,Otobl3l'h aa do bel!' ｾｩＮ＠

pondo em serio nsco a \'ida dos mo
radores da mesma ma, os quace attra
hidos pela detonação das armas chega
,am ás portas para logo fugirem com 
receio de er attingidos pelas bulas . 

Os heroe de:3Sa acçào criminosa fo
ram Jorge Pes Oa, baatante conhccido 
por Ruas con tantes r:xas em que sua 

, in eparavel piatola tem adquirido cele
I bridatle, e ｾｊ Ｚｮ ＺｩｬＱｬ ｪｬｬｬｬｯ＠ Machado. tam-

I bem tido COI\lO homem "alellte e bas 
tante genio o. 

I 
Ao que no consta a causa da luetA 

foi haver Pe" Oa. espancado um a 11)1'

I Dor filha de ｾｦ｡ｊｻｩｭｩ｡ｮｯＬ＠ na no itE' lme-

I rior, pelo quo e te ultimo 1'01 qUt! 'l .. l
se 80 comm ' ano de pol ici a que Ibe 
declarou nada poder tilzer de\'ido ti 

Ａｾ＠
adlautana hom da noite, m:u; 110 dia se
guinte mandnna chamar PessOa fJara 
dar IOformaçOe . 

I. ｾ｡＠ maohJ. do dia seguinte PessOa ao 

I llber que ia er cbaUlilllo ;i presellça 
do commis ano. ､ｩｲｩｧＧｯＭｾ･＠ á residencia 
do Dl' . Juiz de Direi to e ali di e a e til 

11 
autoridade a razões porque ha\-ill es
pancado a menor, dando como causa 
prine:pal ha\'er ･ｾｴ｡＠ lhe furtado um 
pequeno espelhinho no valor de200 rs .!! 

Inteirado do oecorrido, alluella au 
toridade mandou chamar a ｾｬ｡ｸｩｬｬｬｩ｡ｬｬｯ＠
e acon elhou 1\ amho que de sem por 
termtnada arluella conlenda; inclo cada 
Ulll tr"rlar de ｵ｡ｾ＠ oc('upações, ｾｉ｡ｸｩ ﾭ
m'ano accedeu a i€ o letllando se logo 
fiara 'u a c",,:!. 

Uomclltob ､･ｰｯｩｾ＠ ｬＧｅＧｾＡｯｮ＠ I etirando
ｾ･＠ da {';; 1\ do ,Jwz, montou em S( u C:l

rallo e foi pa' l.r pm frente :í ＼ＧＺｬｾｮ＠ de 
:\faxiruiuno qll ｦＧｮｴｾｯ＠ ｾ｣＠ acha\ a pas
hei: ndo na r:Jç:.da de Bua ('li_li. ""h, ｾｉ｜＠ ao <'Olll'rolllar ('om aquI'lIe 
dlrigio·lhe ｡ｬｧｵｲｵ｡ｾ＠ pld .. \ n jiI'OlOC:lU
te que foram ｲ･ｾＩｊｯｮ､ｬ､｡ｳ＠ no medmo 
tom. 

Immelliatamente tra\ OU -SE:' um tiro
t io entre amhos, ､ ｩｾｰ｡ ｬＮｬｮ､ｯ＠ Pes 
uma plslula de ｾ＠ call08 soblo M.l)on , 
ao medmo t IlpO qu e te dlSpal ... \ li 

mado . 
Entretnnto Pesa0" que havia 

11111 pouco , apeando-se do ".,ull. 

tinuou a atirur sobre seu advelraarlo.; 
apezardsdesarmlldo continuava aaln.!II 
lhe ameaças e conserva".·. n. 
､ ･ｾ｣ｯ｢･ｲｴｯ＠ das balnli 110 inimigo. 

Foi ne e momento que um flIJao 
Maximiano enlJ'egou-lhe um re,.,nll" ... 
( m o qnnl E'lIe debailO de uma 

habe foi em persiglliçlio do Bmr_ 
Qario e deu-lhe tl'es tiros sem eom&l_ 
attingil-o . 

PessOa depois de muito atlrar 
fa 'imbno j/. desarmado, ia retirar .. 

q uall do um filho eleste ultimo tendo d, 
novo clITregado a espingarda, entrego •• 
,\ ao pae que de novo correu em per. 
seguiçl\o de seu inimigo , foi IIC11E1a GeQ. 

iilo que appareeeram as autolidld .. 
acompan hadas das duas uniclltl praçll 
de que com pOem o destacamento poli. 
cial desta cidade, e etrectu8raID 8 prl
zão dos dois criminosos que foram re. 
colhidos ti prizl1o. 

Pelas autoridades competentea to.l 
iniciado o respectivo processo . 

TerminAudo esia triste noticia lem. 
bramos ao zel080 commiesurio de po. 
licia tomar qualquer pl orideueil sobre 
o abuzo que se nota constantemente da 
andarelll alguns cldurlnos diaria !UPDt' 
munidos de Ilrrnus prohinidas, m6limo 
nq ui na8 runs da cidnde, Bem motivo 
que justifique essa precauçi\Q. Pareee. 
nos isto lima at!ronta ás autoridades e 
um perigo para aquillE's que não pos. 
suem o magico talisman que o loIul. 
miano tem contra as halae ( 

A.uxllio á Expoelçilo 
O govE'rno deste muoicípio auxUiará 

com a quantia de 800$000 a expoeiçlo 
agricoltl a renlisar-se em I ' de Mllio 
do anno vindouro, nn capital do DOIIIO 
Estado. 

80ciednde Cat,bnrlne n .e 
de Agrleu)t,orra 

Da illustre direetoria destn 1IL!80cll' 
<,MO rpcebem08 U1ll folheto contendo O 
rE'guluDlento pnra a E'xposi\'11O pt'11JIIo 
nente de agricultura, industria8 e IIrt .. 
a ｩ ｮｾｴＺｊＱＱｴ＠ r'l'e E'IU Florillnc.polis /I l' de 
;'1111\'0 de J !lO;;' quI' por falta de espaço 
delXarD08 de ti asladar para nOti!III co
ｉｕｬｬｬｮ［｜ｾＮ＠

Gratos. 

-Juizo de Paz

Aellllllill o ('RI go de Juir. rlp Paz delta 
c:ill:de o ｾｲＮ＠ (apíli.o D.,ntc Zr,nellll. 

-Cnptura-

Foi pre o em •. Joaquim ｂ･ｲｴｬＱｾＩＮﾷ＠
rfllljo de Olneira, nutor riu homlcldl. 
pratirlldo nn ｐｾｴｬ＠ ada do Rio do T,uto, o 
flua lj:i 1I0tici mv@no ult imo numerQ d. 
110.,;0 JOrusl. 
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- Exame.-

Em presença do Dr. Joaquim David 
Ferl'eira Lima, digno e iIlustrado rhe
fe Escolar realisarsm'Be 08 exsmB8 da 
Escola do sexo feminino dB8ta cidade 
habilmente regida pels intelligentl ｾ＠
zelosa professora D. Maria d81 Dor8!l 
Castro. 

Compoz-se a banca examinadora da 
exma. Professora e do dI'. Americo Ra
bello, Promotor Publico da Comarca. 

A's 10 horas da manhA começaram 
08 exames que se prolongaram até 88 
2 1/2 horas da ｴｾｲ､･Ｌ＠ ｲ･ｶ･ｕ｡ｾ､ｯ＠ 81 
examinandas admll'avel aproveltamen· 
to donde se evidencia a dedicaçAo e 
os' esforços empregados pela ilIustre 
,rofessora , digna dos maiores elogios. 

Terminado os exames foi servida á 
banca examinadom e ás peSiloas pre
sentes opipara mesa de fin08 ｾｯ｣･ｂＮ＠

Foi o seguinte o resultado dos exames: 
I" Classe: l\bria Mar't.mho da Concei

ç1o, Esmeraldina Besea, Anna Maga
lhães de Medei ros , Anna Thomazia da 
Silva e l<'l'flocisca Heleodol'll de Souza, 
approvadae com distiocção j Amelia 
Anna da Silva, Emilia COI rea de Souza, 
Mathilde A . da Silva e Almeirinda Bes
sa, approvadas plenamente. 

2" Classe: Iracema Cezario ｾ ｬ ｡ｸｩ ｭ｡＠

e Jllscphina Nunes, eapprovadas com 
distincção; AveJina Maria da Silva, Jo
sephina lzidora Bessa, Maria Machado, 
Eponina Orige, Etelvinf\ Silva, Maria 
da Gloria, ｔｨ･ｲ･ｾ｡＠ Esmel'flldina, Anna 
Bittencoul't, Ignaclll Maria de Jesus, 
Azeneth FideJis, Alice Vieira e Roaa 
lin a Elvira Rosa; appro'l'a.das plena -
mente. • 

3' Classe: Anna Vieira, Thereza Car
neiro Vianna, Othilia Esmeraldillo, 
Francisco Eyaristo Nunes, Olivia de 
Carvalho, Eponina Concei<'áo, Durva
lina ViCloria, Florippe Bittpncourt. Le
ontina ｾＡｯｬｬｴ･＠ Claro, Jacmtlll\ de Souza, 
ｬ＼Ｇｲｾ｜ｉｉｃ ｉｓｃ｡＠ de Oliveira e Carolina de 
Freitas, appro\"adas . 

Rea.JisRrilm·se nesta cidade, nos dias 
13 e 14 os exa mes rlo Collegio de S. 
Jose 11 ｾ｡ｲｧｯ＠ ([as ir'mães de caridade. 

Compunham-se as mesas examinado
ras d03 Srs. Padre Bern ard o Freze, tIl' . 
Candido Lei\o, Cel. J ｯｾｯ＠ Cabra l e dI', 
Ferreira Lima. delegado ･ｾ｣ｯｨｬ ｲ Ｎ＠

Terminadas ns provas. as quaes fo
ram brilhantes OB nlumnos e alumnas , . 
<lo colll'gio rnntnmul diversos cBntlros 
e hyml o '. sendo depois conduzidoB pa
ra u,na suln, ollde lhell fOI apredentada 
Ulna pl uf,l"a me a de finos doces. 

:.llIitu Yltii l:HhL e apreciada foi a ex
ｰｏ ｾｩｾ ＧＺＱｯ＠ de trahalhos de agulha e !lese
nh03 !Ias gentis aluillllas (l'o<]lIf' lIe es
ｴ｡｢ ｬＧｬｎｾｬ ｬＱＱ ･ ｮｴｯ＠ r no Ó 1'( la heJl t'za. d' 
･ｬｬｴＬｾＬ＠ l!umo ta'mbclll, pelo ｧ ｯ ｾｴ ｯ＠ àrtis 
tico em que Re Ilchayu m coJlocadoB. 

A's iIlUtitradllEl ｩｬＧｬｬｬｩ｜･ｾ＠ profess0raa dd
queIle ･ｾｴｴ｜｢ｰｬ･＠ i.Jlcnrú de ensino, daqui 
･Ｇｬ｜ Ｇ ｩ｡ｭｯｾ＠ ｮｯｾＬＺＬ｜ｓ＠ ｦｴｬｬｩ｣ｩｴＬ｡Ｈ［･ｾＬ＠ e npro
ｶ･ｩｴｾｭｯ ｾ＠ a oC('.lIijiil.o para agrndccer o 
awarel COIlcY Itc (lue nos eu Yial'llW . 

·esteh'oeIvU 
. Durante o lIIIIlO de leOa foram .... 

glstrados: . 
Naaclmento 101 
Cl8amentoe t8 
Obitol 86 

Do dia 1° de Jallelro do corrente an
no até o dia 27 de Dezembro houve 
o seguinte movimento: ' 

Nascimento ' 176 
Casameutos 60 
Obitoe 116 

No Braço do Norte DO dia 25 
do corrente d. Josephllla Mat
.tos da Silva, irmã do Snr. 
PedroClarindada SllvaMattos, 
tentava matar um lagarto que 
diariamente vinha a seu ter
reiro comer pintos, 

Errou a primeira lambada 
que desfechou sobre o animal 
e este sahiu em direcção a in
feliz senbora que cahiu quando 
procurava correr, sendo nesta 
occasiM mordida, no pescoço 
vindo a fa!lecer instante depo
is, em consequencia de forte 
hemorrhagia. 

Para festejar a entrada do 
anno novo, preparam seus sa
ções para esplendorosos bailes 
os clubs • Porvir Tubaronen
se" c.7 de Julho •. 

porabenl! 

Fizeram annos: no dia 16 a 
p-xma. senhorita Elza Fellel's
chútc, adorada filha do Sr. 
Frederico Fcuersclulte; no dia 
19 o SI'. CapitãO Alexandre Sà, 
digno escriptllrario do gover
no municipal, no dia 19 (\ 
exma. senhorita Vergolina 
PlIccini e no dia 20 o exmo. 
sr. Dl'. Candido l"rc (' Cesar 
Leão,juiz de direito desta co
marca. 

PMIUJ, O Fm-4o e O BeM 
vlsiuba cldadi! da Laguna. 

R'8i40 &rHiuJ e o CruzNO 
do &11 dà cldade de L88M-

EeM da Serra, S. Joaquim. 
O Pharol e o NotndlllÚl, da 

cidade de Itajahy. 
Tod(,s os jornaes acima .ao 

do nOiSO estado. 
-O Re&uttmte, S. JoAo D'El
Rey. E. de Minas -Geraes. 

Ribeironen&" São José do . 
Ribeirão. i. do Rio. 

Cin-us, S. João da Boa Vista 
e O Luctador, Ribeirão Preto. 
E. de São Paulo. 

A Onda, Sabará. i. de Mi
nas. 

.A Aurora, S. Paulo. 
Muito agradecemos. 

Ilo.pedel!l e viaJante. 

Regressou da Capitall!'ederal, para 
onde tinha ido em visita a Exma fami
lia o. Sr. Alexandre Sá. 

Acba·se entre nós, de ferias, o nosao 
joven amigo Antonio Noronba alumno 
do Gymnazio N . Senhora da ConeeiçllO 
de S ._Leopoldo. 

ｾ＠ Seguiu para Lages o Snr. José de 
Houza Cunha, nosso estimado agente 
em Pedras Gr;mdes. 

Feliz "iagem, 

Estiveram tambem enh'e nós os dra, 
Gabriel Ramos da Silva e Benedicto 
Santos, este engenheiro da commissilo 
de estudos das minas de cal''I'ão do 
Brnzil , e aquelle, membro da commis8M 
de estudos do prolongamento da Es
trada de Ferro D. Thereza Christina. 

Em conlmemoraçno ao 2' anniver
sario elo pal:isumell to de D. EMIL.A 
ｙｅｾｔｕｒａ＠ HULSR, será celebrada 
uma missa na Matriz desta cidade no 
dia 2 de Janeiro proJUmo, ás 7 horll8 
da manbã , 

Convida-se a todos os parentes, ami
gos e conhecidos para assiatirem a ... e 
aeto reli,ioilo . 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AO PUBLICO 
Jo-é Esmeraldino Corrêa, 

'1rt'cipa,0 U ami"'o 
ｲｾＱ［＠ t'ze que ne'la data en
·ou e li ｵｩ､￩ｬｾ￣ｯ＠ a ua ca 'a 

-H' CIO ne ta cidade, que 
irava (lb ｾｵ｡＠ fir,llil individu

aI, e p ôe ao seu' devedores 
virem "lIdar eus debitos. 
. Tubar1lo6deOutubro,J 904. 

José Esmeraldino Corrêa 

Jose E meraldino Corrêa e 
Jo é • Iachado Pacheco parti i
Tlam ao commercio, aos eus 
a'nigo e fregueze que n'e ta 
di. ta estabeleceram n' f:> ta ci
dade u a Cc:1 a de negocio pa
r compras e venda de mo
hado fazendas e miudeza 

eom filial na e tação de ｾｬｩｮ｡＠
ob a firma de E ' mn ralulI1o &; 

;Jcbado que e peram merecer 
proteção do publico. 

Tubarão 6de Outubro de 1904 

José E mel'aldin Corrêa 

José Machado ｐ｡ ｾｬ ｬ ･｣ｯＮ＠

PhorlDDcla 1\1. deiro. 

DI 

• P. DA SILH MEDEIROS 

ｍ･､ｩ｣｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ : 
!llopathas e Illlcoepathi

co. Aviam-se p: e cri pçôc 
rnedicaseom a mai c cru pu
ｬｯｾ ｡＠ ｡ｴｴ･ｮｾ｡ｯＬ＠ brevidnde e por 
preços os mais raz a\"ei " 

llua dr. Lauro ｾｉｵｬｬ･ｲ＠

TUBARÃO 

Dr. Fel'reirn L ! mu 

Attende a chamados a qual
quer hora. 

on ultorio e residencia, 
Rua Cel. Collaço. 

Tl'Iharão 

4 
Fabrica de Cbal'utOIl 

E 

CIGARRILHOS -
DE 

GEIUIA ｾｏ＠ SIEBERT 
O prúprielario de.te estabeleci mo nl 

tem empre em deposito graode quanti
dade de charu lo o cigarrtlhos e arba-s9 
em condicçOe de fornecer o Sr ne
iociante por preços sem competidor. 

Rua Coronel Collaço 
-TUI'ARÃO-

ALFAIATARIA E 
TINTURARIA 

111 
JOÃO lU CHENWENG 

Corta e faz roupas sob me
dida com a maior perfeição e 
breVidade. 

Encarrega-se de tmgir qual
ｱｵ･ｲｰ･ｾ｡＠ Oll terno de roupa" 

Tmbalho gm'antido 

-Rua São Manoel-

TUBARÃO 
ｐｈａｒｾｉａｃｉａ＠ POPULAR 

Completo ortimen to de drogas, pro
dueto chimico e pharmaceuticos. 

E, pecialidades naciollaes 8 ･ｾｌｲ｡ｮｬＡ･ｩﾭ
ras_ 

Al'i:!o-se recei tas & qoalquer hora do 
dia 00 da noile e por preços modicoi_ 

Rua Coronel Collaço 
-Tubarao-

PADARIA 
FAMILIAR 

DE 
otonlo Dclpizzo-

O proprietario de Le I'stahelecimento 
tem empre em deposilo, ro cas, biscou
lOS commuus, biscouto Rio Grande(es
pecialidade) , bola \aS americanas o mais 
qualidac1es de doces, c;ue vendo por 
preço. ｶ｡ｬｬｴｾ ｪ ｯ Ｇ ｯｳ ｟＠

Encarrega- II de qualquer cncommen
da para esta cidade o para o centro, 
garantindo promptidao, asseio e medi
cidade nos prece' , 

Rua Coronel Colldeo 
ｮＺｧａｾￃｏ＠

TYPOGRAPHIA 
elo LI P l'l'BlI 

em 

ｕｒｕＮＸｾｇＢ＠

Esta typograpltia, dispondt 
de material novo 
se ｣ｯｾ Ｉｰｲｯ＠ letLC a pxecutar 
com llltldez e proDl ptiJào, to. 
do e qualquer trabalho iuhe. 
rente a e ta arte, como sejam: 
cartõe de vi tta, particip<tçõ. 
es de casamento, memoran. 
dun , notas, factlll'a , talOes 
etc, etc. - Imcumbe-se tam: 
bem de imprimir jornaes, Re. 
vista , Opu cu los, etc, de qual. 
quer formato. 

ｍａｃｉｉｬｾａｓＺ＠

Llberty e Imperial 

Para imformações, dirigir-se á 
Lucas Evangelista Bainha 

URUSSANIA ---
Papel de diverso padrOes 

e cÓre para forrdr salas, quar
tos etc. Vende, Pedro Izidoro 
-Rua Lauro ｾｉｬｉｬｬ･ｲＮ＠

- EGOCIO VA TAJOSO-
Vend pm-se lres excellentes 

moradas d cu n8, no lugar 
ｾｬｉ ｬ＠ ,,\ S dI' te l1lunicipio, con· 
tendo bOlls eommodos para 
famil in, negocio, accommoda-
õp,., para tro priros e um gran· 

de 'r " 1'0 de animaes. 
Quem pretender compral.as 

､Ｈ ｾｶ･ｲ￡＠ dirigir-sI' a Llliz Nunt's, 
em ｾｬｩｮ｡ｳＬ＠ ou a JoAo Nunes 
n'csta cidade_ 

Variado sort imento de C1r· 
tõrs de phanta ia , para senho
ra. c para hOITlt'Il', 

Brinquedo,; divrrsos; oOJe
elo pu ' U CSCl tptoflo;a c SSO· 

rios Jara fumante, e muito 
out .. os al'ligos. ＭｎｯｇａｂｉｾｩＱｊ＠
r.-r_ OE TADO. 
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