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�]===-=- � __���dO, ,29 de i:.eze�;;;:�e ;;;a�
NOTAS &: FACTOS ponto da terra se encontraram 26.254. cavallos, 80 por cento Sã�oretos (S. Baulo), 472 estabeleci-I' Não o .era, _porque _o govern.o firman�o as esperanças qu� que

vestígios mais evidentes dessa af de mats de 11 annos, e quanto mentos, no valor de 52.481:350$; nada havia feito, senao cum�rtr a confiança de todo o patz de.
As revela õ . firmação. E completando as suas ás mulas em numero de 18 160.64 17. S. Borja (Rio Grande), 1.266 um dever elementar, que lhe trn. posita na sua. grande capacidadeç S da paleontholo gia interessantes revelações, o sr. dr. por cento já pass.ar�m. da.quell estabelecimentos, no valer de poz _a sua condição de chefe da na sua energia desassom!?rada..
Dentro de . Osbern manifesta a crença de que edade. Essa estatts�lca I�dlca, de'52.408:313$; 18, Pelot�s (RIo Nação...0 senso �as suas res .0 orador �nalteceu a unparct-

tavel paleont�oyco� dlas'lo dno. os habitantes da America do Norte accôrdo com as a�hrmaçoes dos Grande), 2.773 estabelecimentos, ponsa�lll�ades, o� dictames da sua ahd�de mantida pel(� chefe da

professor D � ogia ho la� ez,
e do Sul eram descendentes das technicos do exercito, que o gros. no valor de 51.142:464$; 19, Ara- conscrencia, os Impulsos do seu Nação entre os bclltgerantes e

mundo 'a cre
u OIS, revelara. ao

raças tasiaticas que se moveram so dos a�imaes em serviço no raquara (S. Paulo), 748 estabele p�triotismo apontaram·lh,e .0. ca concluiu de�larando que, só de
tistas sobre �ça de c�rtos Ascleg' através das pontes de terra - exercito e composto de

. c�vall?� clmento�, ,no valor de 50.476:836$; mll1�o a seguir de�de O.II1ICIO do orde!ll, legalidade e e:;plr,tto re

raça huma a d pnmelrod ser � isthmos - que antigamen:e liga. e mulas 9ue, fora das fileiras, ja 20. Jabo�lcab2l (S. Paulo), 1.145 movimento r�voluclonarto:. pub�lcano carece o Brasil para
neira

n

'11 escrev�n o a

I
ma

vam os continentes oriental e oc tertam SIdo considerados como estabelecimentos, no valor de Bem examinado as razoes do realizar os seus grandes destinos
<:0

c<?mo e e se esenro veu
cidental. incapazes de qualquer esforço 49.157:399$000. dissídio, o 'Iundamento das recla historicos, porque tem elle nesse

o�� vlyeu com �uas mu heres, util ao homem. Figura, assim, em primeiro lo, ,mações, teve o ensejo de vertfi- momento á testa do seu governo�i .CrIOU seus ftlhos e como se A fDme na Allemanha
. gar, o Estado do Rio Grande dolcar que entre se combatentes não um estadista da elevação, c�m pe�r�u. I

- _, f
. ,

_

Os impostos sobre automovels em Sul. com 12,932 estabelecímentos.lhavia dignidade pessoal oííendida tencia e envergadura patriótica do
, �s'" reve açao sera eita �rtn- A não ser que o povo allemao Prança no valer de 630.141:369$, e emnem questões de melindres impe dr. Artbur Bernardes.

flpa mente em resultad? .dos e� encontre o que comer, sem derno-
. _ . . segundo lagar o Estado de São dindo a reconciliação. Dispoz se O Presidente respondeu agraorços do dr. Henry Fairíield O� ra, a Allemanna terá de retrogra Os autornoveis sao taxades mais Paulo, com 8.789 estabelecímen- então, a desenvolver anäacção me decendo.born, cura�or �o Museu Amen dar á condição de pequena po pesadamente em França do que tos, no valor de 528.375:803$000. diadora, como se fazia mister e �'A

-

d A" blé desca?o de Historia N.atural! 9�e se tencia _ é lo que se affirma num em qualquer outro patz do muno .

como lhe cumpria.
sessao assem ea

,

aCn� ago,ra �a China dlr�glndo,appello assignado. pelas esposas do. Os _proprietarios de carros -----

; Appellando directa e pessoal, �eft�e��ntantes correu com muita
as mvestigações que se es!ao ia da altas personalldades do gover para turismo pagam 269 por cen,

O V d mente para Os revolucionarias, g ç •

'Gzenda no deserto de Gobí, onde
no, inclusive as sras. Ebert e Strs to mais do que os de Nova Vork UPO er e

aos quaes suggeria as bases para '>

O �eputado �ederaltsta sr. as-

rec�ntemente. foram ,encon,tradas sernann, presidente da Republica e 418 por cento mais do que os
.. , um accordo que, acceitas, seriam par Saldanha, ftzera na �esperamuitos f�ss�ls, pelos �nv�st1gado, e chanceller, respectivamente. de Ohio, conf�)fme o�servl)b o QUem conheceu este mum�lpiO levadas ao governo do Estado, e

um dls,:_urso em que r,ecapltulava
res das. sO�ledades s?lentIf1.�as. O appello publicado pell . . . marquez de Dion, presidente do h? an nos passados, todo, cheio �e depois appellando para a medição sl:la acçao na assemblea, que ha

.0 scíentista americano _Ja ex- Reichsbilíe" declara: Automovel Club de França. perturbações na, sua vida, hoje de brasileiros insuspeitos e emi.
vra cess�da desde que aquella

plicou em uma confere�cla �ea .' "A nação allemão faminta : A exportação franceza de au ha, po certo, ficar admirado ao nentes. corpo�açao fazendo cercar � As
lisada n_a presença de vanos sCI�n- Milhares de irmãos e irmão já t�movei5, que chegou a . . . . .

ver o ,novo aspe�to que elle to-. O overno trabalhou sem des, semblea de metralhadoras, 1 �co�de ,Pektn a m�n_elra por que rn- não dispõem de meios de subst! 800.000.000 de francas em 1919, mau" a estrada limpa por onde fallec�entos para a cessação da hece�a o sr. Borges .deMedelro.,fluIU. no espmto do professor stencia. chegou ao billião em 1922. palmIlha, desfraldando a "bande;- I t forço longo e
refealndo se agor� ao.�ccordo ql:le

Dubols_para. fazer, �e publ:co, as Por isso mulheres e homens dl Em 1[921, havia em Frailça .. ra da paz e uniã<?", em pr<?cura p�ra;ev���te��ueessó agora alcan rep,resentaya a vIctorIa dos _prln
re,velaçoes Itgadas a descoberta, AlIef!!anha, appellamos nes_ta ex 23l.000 automoveis �,n, serviço. de seu engrandeclm,ento, o�len,ta, çava resultado, com a ida ao sul ClpiOS colltmados pelo fed��allsmofeIta ha algu,n? �nnos, dos ossos tremldade para a cuoperaçao. - O numero de agora ja e de ...

do pelo lemma s��ltme d_a just1ça;do Ministerio da Guerra. O deputado sr. Arne> PhI!IPP re
\ia homem 1nt1�I" de Java. Soccorrer a miseria. 380.907. O totai dos impostr.'s ç das boas admlralstracçoes que, Era cec;io para maiores detaihes solveu responder��quelle �lscurs_o.O, hom;}m �nll�1 de Java, c� E' agora preciso 'combater a pagos pelos automobilistas sobe tem tl?o. , e esses não interessavam 1õ10 mo. acalorando se entao a dlscussao
nhecldo na SClenCla peh denamt, fome e a rnised' afim de afastar a 621.000.000 de francos. Os Impectlhos daquelles tem-I t

sendo trocados entre os deputanação de Pit�e?anthropus �r�ctus a nação Ballemão' das sendas do �.os, como a revolta dos !)ertane'jmÜ o'overno federal havia cum.
dos opposiciotlislas e gove�l11stas

ou homem·SUlIlO r�cto, e d�do.desespero, que levará o imperíd Guilherme de Hohe�:wlle�n a suas jos, que t,anto retardaram o �eu prido� pois, o seu dever e havia VIOI�ntos apartes. Em segUIda o

cO,mo tendo precedIdo de mUlt�s á desruição e a Allemanha á con, aperturas fmanceIras desenvolv!mento moral e matenal,lfelto com lealdade e patriotismo sr, Gaspar Saldanha voltou a fa
mIlhares de. annos qualquer fOSSIl dição de pequena potencia. Guilherme de Hohenzollern es

tudo aqe�llo desappareceu, ,nós!,:om imparcialidade e com justiça lar reno,vando, se os apartes com
de homem já e�cot1trado., !' b�tal�a contra a fome e �s tá convertendo em dinheiro ai u

dando hOle, et:n troca dos dissa' visandc> apenas o interesse nacio- certas vlolen_cla.
,

.Descoberto p.lo dr. Dubols ha
prlvaç.oe e um dever de human! . , ,g bores, a aL:gna por ver mos que nal e o bem da Re ubJöca Falaram amda sobr o m�smotriBta armos, os,, os pormenor,es dade, e é lambem para com a m�s �as Jotas pertencentes, a 5ua palmilhamos difinitivamente na _ . �".. assufIlPto os deputados Arlosto

da descoberta VInham sendo VIr Patria por amor da co IservaçãolPrtm"tra m�lher e tem fetto ou senda do progresso.
Se na,o se jUlgav,'" �. edor dos

,Pinto, João Neves e Alves Valen
tualmente guardados �m segredo do EstadD. t:a� operaçot!s de venda para aI De facto, este pedaço de legen, agra�e,clmentos, re,.e�la, no en'lça, sendo que este tratou da pa .

.
de:sde ent�o. Foi vel.'lflcado, se'l A orgamzi\ção da Reicllshilfe llv,ltr o �eso dOSa ��_!_osd?O "ateu {Í':''-,a t:!rra catha�inense, está sel�anto, as congra��I�çoes que. Ihelctficação. respondendo �o discur
gundo afflrma o curador do Mu 1dedicar se a inteiramente a eS3a eXIl?, arIOS?; tOSb e ptn o expandindo admiravelmente em' avam e as retn Ula com sum�o so que o deputado Joao Neves
seu Americano, que � ,esqu�leto tarefa

res rancezes ce e res, em corno todos os ramos de sua actividade prazer e com suprema alegrta, ,fizera na vespera.perfeitamente ,r�con�ttt':lldo, tinha A Rei�hshi-lfe, constituida por a!gur��/etrato�d
de Hohe,nlOOern commllm, graças a bélla orienta porque todos devla� exutar. com

I O deputado federalista sr. AI
semelhanças I�tl�udlvel� com � todas as classes distincção de côr ��m dI o ven�t os �0�1 I�terme. ção que lhe tem dado seu iIlustre � pat se� t qual nao POdIOd,Olves Valellça confirmou o ponto
homem e os SlmiOS maIs pe�fel, politica auxiliara pai meio de

10 e uma rma. � an eza e chefe dr. Ivo de Aquino, que
raSI tra a bar nem _progre Ir·'de vista das oposições a propo

tc:>s: mas, em muitos casos dlffe, cozinha� ambulantes pobres �a ?en�o çm bre;e /era�h�evado� com pulso forte � larga visão �e E. co�,> os gra�des d:fs da �a"sito da legalidade da p�esidenciaria de ambos.. nação em condições de pe una. am, em ao "2e ca o ve
_

s qua futuro, vem realtsando os malsltna nao erEm so aque ,es em que do sr. Borges de Medeiros.
Segundo a theona do dr. O,s A 'necessidade extrema recla.

dros hollo�d ...zes. � allemaes.
, an ojados emprehendimentos,:trans se celebrava os, seu� trl':lmphos, !

born, theoria de que .compartt ma acção rapiea. . Algu�a� _das j,?las da falleclda formando o em um verdadeiro essas 'iluas glorIas blstOrlCas, ma� --------------

lham muitos outros paleontholo, O appella vem assignado tarn Imperatrl:, t?cluslve um bello ,cal centro de actividade. iera tambe� aque�les em, qu: a Canivetes Solingen
gistas, o mais proximo dos .seres bem pelo mini5tr� da Al1mentação

lar det p.rodlll,S, dforam v). enldhldl'O� As estradas de rodagem já cons.ipaz voltava aodselo dos cldlhdaos, Bsqueílos BeBe"
hu sub humanos 'd t por In erme o e um oa era t 'd t t'lh- quc por uma esavença ep eme

"

pre, umanos o .' dando a�slm ao ocumen o a sanc d Colonla Ainda ha pouco
rUl as, as pon es e pan I oes, r h b 'd I d (artigo superior)ancestraes dos homens cUJos fos ção do governo. O seu ftm é e

. ., , 'edificados sobre os rios e arroios �a,!- In a
,

anl o em u a.s e
'"

seis tem sido encontrados, é o J n r todas as'differentes pe
Itempo, h�vlam SIdo vendIdos alo embellezamento da cidade e Irmaos, d�vlam todoslbem alzer a Vende-se no "Corr81o do Povo

H 'd Ib O '

coor e a
, _

3 "uns amertcanos para com o pro '

'paz no RIO Grandehomem de el e erg s os::;os "'uenas organtzaçoes de "auxllto" d t d d
' ,

d "d I
muItos outras factos de relevam·, .

du 'd Ib f 1
, '- ' uc o a ven a serem a qUlrt os· _ :

A t t d R',� Gdo homem e. lei e erg oram
para evitar a dtspersao e duph '

II d cla, sao attestados bem eloquentes I os represen an es o Iv ralõ1
A l-lI'encontrados em uma caverna do cidade de acção. A Ixesença das ßtu�o�, hf an ezes, ��;;rosos do grande surto de progresso'de elle tambem apresentava suas reVo uçao no lr.LeXZCO

valle do valle rio Neckar, na AI
esposas do presidetlte e ia chan, .0 J letS ranc.ezes, ��rt<t a espe-:que vai tendq o municipio, congratulações.

C· b' d dlemanha, tendo �ma edade calcu celler, como das de muitas outras CI� e �peçarlas e Iv�rsos mo: Todas as suas re,das são bem ?m�untca a em alxa a o

lada em appt'oxlmadamente 400 altas personalidades serve para
veIs antIgos de grande valor. distribuidas em beneficio de' si Congratulaçõ,es da Camara com o Mexlco,

.

, A' d
'

lhos .

f"
-

, ,

•...L 'd t Cabogramma datado da cldamIl annos. ln a maIs ve. revestIr de con lanca a orgamsa, Vinte municipios onde é maior o propria. -p,-IHI1 en e
d "d M '. d' 18 5 horassão os ossos do hOmem d� Pllt, ção que' tem d,e recolher dinhei- estabeleCImentos ruraes recenseados Em toda parte e�gu.em se alta.

, _ d
e o

h-eX_lcf' la. ' as

dom, encontrados nas areias d,o ro e mercadonas. res de s:iber e de Icvlsmo, para A commlssao nomeada pela Ca. a man a, 111 o��a ,

rio de Sussex, na Inglaterra._MaiS
. . _De accordo. com ?S dados co· á lapidação da creaçada fagueira, mara esteve no Cattete afim de ,,,Toda a, reglao central e 110rt,e

velho ainda do que estes sao ::>s As novidades scientIflcas lhldo� pela Dlrec,tona Geral d.e espalhando luzes e mais luzes, congratular-se com 'Ú Presidente da Repub!lca p�rmanece tr�nquII
ossos do homem Fuxhall, do meso

, , �statlstIca no ultl,mo censo! y�l'l, sobre todos aquelles que até en- da Republica pela pacificação do la. �e Sao Lmz de Potosl com

mo modo encontrados na lngla Os techmcos do ,exerCito acre· ftca se, que, os VInte mUI1lClpiOS tão viviam nas trévas da igno- Rio Grande. mUl1lcam que, chegou, o general
terra. O que, porem, se, sobre ditam que descobriram o ,segredo onde, e malar o valai'

_

dos e$ta. randa. Falou o, deputado C�rlos' Cam Ca lies, que est2 orgamsando gratt
põe a todos em ed ade e o ho do prolol-lgamento da VIda des bel.eclmentos ,ru�a:s sao os s_e· Agora mesmo os dois velhos pos que dIsse ter a Camara, por des cont�ngentes de campon�zes
mem Trinil, de Java. animaes. gU1l1tes: 1. R_lbetrao Preta (Sa? republicanos, Manoel Thomaz voto unanime, delegado á com volurltarlos para combater efflcaz

T t anta os scientistas po Os velhos cava lias e mulas Paulo), pOSSUindo 254 estabelecI' Viera o bandeirante que mais missão de que era interprete a mente os rebeldes.an o qu .'

t' tA t k d' ,

O I'd t üb r sd I çar remontando ás éras ainda hOle em serVIço ac IVO, em men O" no valuf e serviços tem nrestado a esta ter grata e honrosa tarefa de expres pres en e regon reg e
ef!! a ca�tas' no estudo do tem, approximadamente 14 an nos, em 131.779:144$000; 2. Rio

pretolra e ]anuario de Assis Côrte sar ao eminente chefe da Nação sou para Ihexico, tendo percorrimais ��mloca'l em que se suppõe quanto que na ,-,vida civ,il" o') (S. Paulo) !:om 4,378 estabeleci· di;tincto official da força public� suas congratulações e seus a�ra. d,o até o Estado de Verac:uz, vi

fe�hea vivido o homem Trinil nos anima�s são conSIderados Incapa melítos. no val,o� de 109.913:019$; do Estado, ambos estão mandando decimento� pelo grande aconteci- sltando a zona de operaçoe� de

>rimeiros dias de vida da terra ZfS quando chegam a 11 annos. 3
.. CamP?5 (RIOijde Janeiro), 2.965 const�uir uma estrada de rodagem �ento naclon,a�, q�e era, em rea, Puebla e o�denando os t:n0vlmenI

homem deve anCllnçar o pe I E os cavallares.�, m�ares mais esrabeleclmentos, no ,valor de .. ; que ligará a séde da cidade, com hdade, a paclflcaçao da grande tos- que estao sendo activamente

����o em que a propria vida era_velhos �o �xerclto! seJam, os �a 104.944:479$; �. Bage {R. Grand�);o florescente districto de Richardt. �tnidade federativa do extremo executados.
, , ,

difficilima aos seres, no Ugrande caval.lano, utfantana ou art1lharl�, 904 estabeleCimentos, no valor I :Que o progrésso de ouro/sul.
Estrada e !Vlaycot�e, dlrlglram

taboratorio da Natureza que de ou aInda dos tr.ansportes, contI de, 102.296:690$; 5. Urugu�yanaíVe�de, co�tinue sempre se,mpre .

O or,a�or accentuou a i�f1uen. sd aos demaIS partICIpantes �
,

ser o nosSo planeta. nuam fortes e dIspostos para o (RiO Grande), 610 estabeleclmen'!asslm subIndo cada vez mais são Cla deCISIva da vontade orter.tada revolta, desconhecendo a chefIa
ve�� sue:. conferencia, o �r. Os serviçJs. �ita-se até o caso de tos, ,no valor de ?7.l00:723$; 6. os �ossos votos, desfraldandole patriotico do Presidente da Re, do movimento que pretende ter

declarou que as therlas de u.m cargueIro de 25 ann?s que Sant Ann� do Livramento, 9981bem alto o lábaro do trabalho Ipublica na realisação desse em, de Ia Huerta.born
Cl e certos darwinistas alcan, aInda recentemente conqUIstou a'i estabeleCimentos, no valor de até se aparelbar com os outro�lpenho de todos os brasileiros 01 Todo o Esbdo de MOI eles está

B:::m data nenhuma, ao que se sua� glerias numa demonstra_ção 94.113:905$; 7. D. Pedri,to (�iolseus irmãos e póssa de futuro, de v�r restabelecida a ordem 'e altranqu,iIIo, _ _

'

�"rificav<1 das descabertas mod�r- haVIda entre os, de sua eSpe?Ie. Grande), 818 estabeleclmem,os, alcançar a gloria que G porvir le,galtdade, a pacificação dos es'. A sItua�ao de Puebla !lao tem

;s. O símio, declarou elle, nao <? segred� dIzem os t�C?ntcos'lno v.alor de 84702:810,$; B. Ilheos lhe resérva. pIritas no ü'9portaüte Estado, de!lmportal1cla. Ao d�s,alojal a, sert
ode ter sido o ancestral do ho· resIde na �Ieta, no exerClClO e no (BahIa), 4.580 estabeleclment?s, no (Do Correspondente) que se ufana o Brasil.. \gUl�do um plano militar preconP
omen, mas com toda a certeza repouso, nao sendo p�ra esque, v�lor d� 79.840:924$; 9. Jut.z de , Recordou as palavras proferi!cebldo, as forças dQ governo,h

, sido seu primo, se se pode <:�r o, tratamento espec!al nas es· Fora (MInas), 1.341 estabeleclmen-II das r!a Camara pelo deputado' quatr.oceutos rebeldes a occupat���r. Sustenta o dr. Osourn a trtbartas � eutrc:s cUl1ados de t?S, no valo,r de 79.360:265$; lO, R' G d deitar Souza sobre o conceito1ram.d� ria de que provavelmente o que os ammaes sao cercados no Alegrete (RIO Grande), 1.118 eS'IA paz no 10 ran e do poeta latino que condemuan, As forças do governo avançamt oe�em e o macaco descen�eu de exercito, nos p��i,odos. de
. l?a2'. tabelecimentos, no valor. de . :. . ,

do a luta civil, di�ia construir sobr� São Marcos e Puebla, para�m typo �ommum de an!maes: Calcula�e que Ja estapo_sIttva·70.119:152$: 11. CampInas (Sao.Dlscurso do PreSIdente á representa-um infortunio ser nella vencidoco:1tmuar sobr� Ver�cruz..
Na opinião do dr. Osburn, fOI mente obttda uma exterasao de Paulo), 8�7 estabeleCImentos no ção gaúchlJ ao mesmo passo que era indeco Todo o servIço dlplomattco e

Agia, ou nos altos. platos que ci�co antlos do periodo de a�ro, v�lor �e 68.129:093$; 12, Cacho-
"

raso vencer. consuler está já contro!ado: não
na'e constitue!? a Chma ou pos veltame�to do� cavallos e mulas e�ra (RIO GraFlde), 3.524 estabele Agradece�do a mamfestação da Mostrou que o Presidente da houv� nen.huma adhesao desses�iielrnente malS. ao. sul,. nas ter no serVIço acttvo-, tendo,se comolclmentos. no. valor. de 59 898:206$ :Bancad� ga�tha, o Pr�sidente da Republica compenetrado do es f�ncclonanos que _recusaram ene�

caUdas da 1I1dla, que a hu· certo que U'll al11mal de 14 a�, 13. S. G�brlel (RIO Grande), 921 Republtca dIsse que a Intervenção pirita de concordia dominado pe. glcamente o convite que lbes fOI
�:nidade teve su� ongem. �s n?s ainda. pod�rá prestar, no .ml estabel�clm:ntos, no valor �e;amist�sa do governo I?ara.,a con, los altos estimUlas' patrioticos co' dirigido pelos huertistas. I

altas da Chma e espeCla· mmo, malS dOIS annos de servIço. 58.359.01'6$, 14. S. Manoel (Sao secuçao da paz no RIO Grande nacio da influencia malefica que '

_terrats o deserto de Gabi offere· O total dos ani!!':aes em adiei, Paulo), 402 estabelecimentos, nolnão era bem um motivo para que no credl'to exterior do paiz �xer O •

dmen e . d' I 'Id d ., d 44423 I d 53882'269$' 15 J ,'.
.

po e st-roz graseoso
cem á scien�Ia mun .Ia .

o ma�s a e n_o exer�lto e e v va ar e
.,. . ahuilhe coubessem os a_gradeclmentos ceu a,; lutas intestinas! �evou a MendeJ

to depOSito de rehqUlas da. VI- � médIa da CIdade dos mesmosl(S. Paulo), 554 est-abeleclmentos, de sua ,representaçao no Congre.leffeito a sua alta medlaçao, con- é o 'l'fZelhor e vende-se no Coweio:s primitiva e em nenhum oulro. de 14 annos. Num lolal de no valor de 52.556:733$; 16, Bar·iso NaCIOnal.

\ firmando as .s".ranças que a con do Poao"
"

N.242

,
.
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I r-----�Ã�ro;;;;;---lI I REMEDIOS I
r I ALe OLICOS I
I I o Aicool sempre produz uD]- estimulo illusorio, mas i

m afinal faz mais mal do que bem. Para fortalecer-vos, tomae I
I I � m

1 I EMULSAO DE SC<;>TT I
/ I Incorn�;;����l Ali���n�:on�edio I

��_'"'!:";)G:=m�i'll/il)Ç:Y�i;;fu��OO��..m:D�QlIJ.m.U.ê�Illlr;W>..&lCBlDllt_8IIiIIII.l9G1B11l11DJ

As originalidades
. II. amerzcanas

Quando o governador de Te,)xas vem a Texarkana é sempre
festejado por metade da cidade ei
quando essa visita é feita pelolgovernador de Arkansas a outra
metade é que o festeja, entrando
em verdadeiro dia de ferias. A
razio disto é muito simples. Te
xarkana está dividida por uma

linha irnagmarla que corre deI
norte a sul pelo meio de umalavenida que se chama Statt! Line
- Linha do Estado. Uma parte
da cidade é governada pelas leis
de Texas, emquanto que a outra
se rege pelas de Arkansas. Dezembro de 1923 Kemal

O ccrreio divide se sobre a !inha estadual, o mesmo aconte- ..1I'I�n'lI.n.UIIl'Ii'U.II'llln'Uln'IIII1'II'H'IIIII'IIIIiIIl'II."tlil1IIIIIIIIIIIUlUlnIIlIIlIIlIIlIIlIUUIU"IIUIUI!IIUllllrllllllIllIllIlIIIUI'II,nIIlIIlIIlII1II1II1II1GUII"lllllllIllIllIllIr
I

__"'.�, ",,_-= ,....,�
cendo á �stação Ierroviaria. E Para longe os que não sedem Thesouro Nacional, que �e finda-
como novld�de postai,. as cartas

no coração os deslumbramentos va a 31 do corrente; fOI proro- p,'rIOma JarayUa'aos habitantes da Interessante da fé. iO'51do por mais seis rnezes. LJ LIurbs lião dirigidas assim: Te�ar Dezembro é o mez do Nat 1.:'" Baptisado. Foi no dia �6 do Comrnunico a quem interessar
cana, Texas Ark, E os car�elros Natal de Jesus, natal do amor.lcorrente levada a pj� �apti�mal a

,

30 de Dezembro
possa, que de 1. de Janeiro 1924

desenvolvem a sua actividade natal da crença! ,. filhinha do casal SIIY1l1oPlazera. Domingo em diante, transfiro minha Fa .

correndo
','

. de um Estado para Paz aos hom ins.; Para longe Serviram de padrinhos Dona e brica de Gasosa ao snr. Max
outro;, _Existem verdadeiramente

a guerra o saque, a tristeza, iConstancia Piazera e o Snr. Ja T'
. . jWilhelm, oqual, por conta pro,

reparLlço�s estaduaes, aos pares, Todos nós erguemos uma lel1l,lcob Müller, erca-Ieira 1. de Janeiro pria continuará a explorai a.
sendo dOIS os, �refeltos, .�OlS os brança, realizamos um desejo am'l -. I Aproveito a oppor tunidade paconselhos munlclpae,s" dois ?S de- bos do Eterno Deu<;, suprema! CHlema ra agradecer a meus freguezes a
partamentos de policia, dOIS os fonte de bernaventurança e de] confiança em mim deposidada,departamentos de saude, duas as

creação I Preparae os vossos filhos - 1�""'7dNíI!!eefMi ;!111!1 * a++a esperando que tambem assim con-

=t=. f�deraes (cada ut:na c0t:n Confraternizemos com elle. SÓ'para a Iucta pela vida. Sem

for'j't
' tinuem com meu successor.

repartição f�d�ral propría), dOIS assim elle descerá até nossos co ças não h� saude, e ,selb saude, A radecimenio João 1 Iiiedkeos comrmssarios federaes e �uas rações. 'não ha exito, Contribua para o, g
,as cortes federaes �e fall�ncla. Depois da Missa da meia noit�, seu completo d.esenvolvimento,' Dona Permine Mo. I

Parece qU,e a �mc.a �olsa que quando os gallos despertam o SI· dando lhes a Emulsão de Scott, reira e filhos, vem por Ratifico a declaração actrna.]
presta serviços 1I1�lsttnctamente lencio das cousas que domiram, que os ajudará e lhes dará for- este meio agradecer sinceramente apprõveitando tarnbern a

ocCaSiâO!'<\
as d�as par�es, d� c�dade, sem ato

a lenda virá accender os pinhei ç3.S e saude. , a todos as pessoas que os aC0m'l para offerecer meus productos ao
tençao pela JU�lsdl�Ç�O a, que uma

ros allegoricos,
,

Chamamos altenção para o l�? panharam na longa enfermidade,publico, promettende trabalhar,
ou outra :steJa sUJeJt�, e o corpo

.

Deixemo-nos ficar n� convi

IVO
vidro grande que. cOl'l!temmals de seu idolatrado e�poso e �aj, com Cl' maior esmero, afim dei

de, Bombeiros, organisado como
VIO de nossos lares, öuvindo aI Emulsão do que dOIS vidros pe. Fortunato Jose MoreIra bem servir a distinc.a freguezia.!

dois corpos separados ou duas
guma canção exotica ou vendo quenos e custa menos em propor- fallecido a 19 de Dezembro de I

unidades pertencentes cada uma,a criançada bailar, folgar em tor- ção, 1923 aos que velaram seu cada. iltlax Wilhelm Ia u� Estado, mas operando em
no á arvore de luz. ver aos que enviaram pesames e' _ i

conjunto sob um urnco c.omman- - São os nossos filhos, são ==

lacompanhOlram os seus restos mor-] Parteis a IIdo e com um quartelunico. os nossos irmãos fazendo o que ,r-=-.
-

taes a ultima morada. I rU.
Um o�tro ponto, Interessante nós já fizemos que elles, por sua

�
.-

IJ Outrosim convidam a seus pa-d:sse regut;'en dual e a It;'a��ten vez, amanhã não mais farão. � 19:1lJ-1.9J14 L" rentes e conhecidos para assisti"com licença do D. Doutor Dele-
çao de dOIS sys�emas dlst�"ctos Eterna e dolorosa compensação rern a missa .que mandam resar gado' de Hygiene recornmenda.s e
de escola�. A_s lOJaS .lt;'açol1lcas e da vida! O .Correio do Povo' na matriz de Jaraguã I.segunda Ie aUende a chamadas a toda hora
as orgamzaçoes. reltglosas: bem Mas o pinheiro é a arvore de

�
feira 31 do corrente as 8 horaslcomo as fraternl�ades e os clubs luz, é a graça, é a imagem verde ao entrar no da manhã, desde já �e confessam,

Maria Sanson,
mantem estabelecImentos separa da esperança que veio do Norte, ii/ovo .ti",,,. gratos por este acto Oe religião. R_u_a_P_ro_c_o_p_io_O_o_m_es_._ _ _dos.

.., _ . das noites geladas do Norte, para Retorcida 27 de Dezembro 1923',

\F�. :-3):>._:�--a:s::::::--�::z;:r-----::::7"\Todo o pe�o d,a admtn.lst�a!ao a alegria cantante das noites do deseja a todos os
'h!itM I _'--"'---.__'" ���::t:r".�.,no que respeita as contrlbulçoês Sul I

�'i �
(1

b·· seus lez ores as -_... - ..

recae sobre 30,000 ha Itantes. I
- Como encanta como tenta Att t d

�
Socl'edade anonyma 1II'oinho Santisla )�Deviào a sua for�a dual. de go :l esperteza dos rec�rruchos sa, maiores felicidades

�
es a os .LU

verno; Texark�na e con�lderado dios à pinheiro infeitado, coroado �� 1\ PDderoso e Popular
.

Moinho de Trigo Joinvi/le
d d I os _ �-=� -

� A Jcinville, Brasil, Caixa Postal, 110, Enà, telegr.: "SILOS" ',�.�'como uma. Cl a e un ca, n
. de luzes como estrellas! E lá no �-

� �! O sr, Capitão Joaquim Correa
Esta�os Umdos. O seu nome fOI alto, de alg;;dão bem alvo, gordo

'

de Mello, residente em Oravatá

�
As nossas -Farinhas

�
conb1l1ado, formando,se com as

com os alforges cheios a figura � _.d:)
- Pernambuco - declara em L

I'
tres pri�eiras d" A!�ansas e as lendada do Papae Nce�l! �� �)) attestado datado de 29 de Abril, 1 Cruzeiro - Surpresa - Boavista - Onette
t�es ultImas de 1.,0UlSla?a. De 3

- Como tudo iSSD é bonito, Leo oIdo Jaossen ((( 1913, que soff�en�ó 2 ann(�s. ,de I I são as m'ais preferidas em toao
�..� de dezem�ro, Texal kana feste alegn:, significativo ... e que sau- P

- �grallde compl,lcaçao. s yphllttlca, O PazZ.Jara o seu meIo seculo de ,con dade vem despertar t:m nós... e familia iresuItando multas ferMas �a,s per,

�stantes progressos sob o reglmen Que pena a vida ser tão curta In�s, cU,rou se com o El,lxlr �e I ri
dual. e a gente não poder retroceder e deseja feliz prospero iNog�elra, �o ?barm. Chlm, Joao ��������
============ est1!cionar sempre, indefinidamen, Ida. SIlva Silvelr,a, cOl1slderando-o

te, nos oito annas! . . . NOVO ANNO hOle um remedlo poderoso e po
Os russos planejavam João da Ilha f �!pular.

uma revolução nos � �I O III. medico Dr. Soares de

Estados Unidos
��======,�=�= ,Avellars residente no Recife, Per,

CHRO·NICA LOCAL
. Inambuco, d;clara e,m attestado

O De artamente de Estadopu
.

, O��O!datado de 8 de Abril de �?13,
- I? -

d
-, () � ,••,. Ii>:It· , Iter empregado com magnlflcosbhcou Ins,trucçoes o 1°":!�0 Interesses com�erciaes. �o�o �l!n�"O � eil

Iresulbdos, na sua c1inica civil.russ�,
t contI�aJ em um ter:g diri haviamos anllunclado , a pedido ao O dese1a a todos seus Olnas molestias ,)culares de origem�a 111 ercep � o e que. e

commercio local, o Governo do O .

f o O syphiliticas, o Elixir de Nogueira�,I?O ao partido operemo da Ame
Estado aqui mandou os stJrs. Oer. O amzgos e r�guez_,s o do Pharm, Chim. João da Silvaí Ka, com de_talhe sobre um p!ano vasio Luz, Sub-Director do The- O' um feZzz O Silveira.de revOI�!ao do pr�letarlado souro e Octavio de ÖHveir a, es, .

., Um guarda nocturnonorte.amerll.:ano. Deveria ser �a, criptuario afim de tomar conhe O "'''''0 .li ovo O O M I A tonio da Silva.steada na Casa Branca a bandeira .
' -'

_

sr. anoe n
Ivermelha. Os detalhes desse pia cimento das reclamaçoes.

.

O=:::::::::==:::::::::=C:::::::::==:=O=:::::::::==::=::=C::>O L�ma.' guar,d� nocturno. do 12.
no foram publicados como justi, Logo ap<_>z sU,a chegada .aqul dlstncto poliCIal da CapItal fe

ficação da attitude do secretario es�es funcclo��l0� entende�am-sel Tl d uma bol deral, declara em. atteslado data,

do Estadc recusando,se a entrar C0iTI a commlssao _ommerclal, ha ren eu=se do de 27 de Abr}l de 1917, que
em ne ocÍa ões com o ovemo vendo redução nos impostos que, . �a com

se curou de fendas canceros��,g ç g
bavI'am s I'do augmentados eX('r

dI nhelro, e passaporte, p_rto da
em amb"s ... s pernas as quaes JaSovlet O Departamento de Jus, t

-

f
., <4 � ,

,

" . - bitantemente es a<;jo erro vIana. exhalavam mao cheiro, com °ttça declara que as, mstrucçoes' raz se questão apenas do pas'IE,lixir de No ueira do Pbarm,lencerram um authef.lÍ1co program- Collectoria Federal de Jaraguá sarorte que pedesse eFltreO'ar Ch' J'" dg 5'1
'

51'1 1'1
I

I,' h
. J-'. ' b

I ,Im oao a I va ve ra,ma revo uClO�arl�, compre en Já se aCha fUtlccionando no novo nesta redacção ou na Sub dele. '

•dendo o orgamsaçao dos opera. predio adquirido e rebrmado gacia de policia. I----=--A---------!rios industriaes dos Estados Uni pelo Collecto.r, nosso amigo Sr. ,FeliplJe Reinboldt. 'I ;
pr"çtt

dos' em unIdades de combate tre, Major Julio ferreira á rua. Pre- CommUl>J,co a praça que tn.1nados. sidente Epitq.cio, a' COllectori,al
- -

Idata
deEI d�o M�r���d�ra��n�I�1 �_

das Rendas federaes emJaragua.!
ao sr. .) 10, "' , ,=========="'!"!!!!!!�

, Verloren wurde in der Nrehe casa de negOCIO sita em Reto. c1dal
---

, Pr�cura�do adoptar,? ;..
predlO der Station eine Tasche mit Geld, independente de qualquer on�s" ....--;c:::< ;:::::J(:::<==::::i)�C::::C:==::::::;:::J,�Dezem.bro as eXlgenclas da repartlçao que D h r h f' d

.

d agradecendo a confiança em man',
�

"S�proficientemente' dirige, o Sr.

'!b t
er de r Iclbe ,tr.Jd el RWdl1' I t�e deposl'tado' e esperando que ao

, 'M' f -

.

'd
' e en ense en In er e a< Ion

C O.R R E 10 ·0 O p' O �ti',,:::,;.,'! 10" �.
,Quando a gente tem vInte ou I aJor e. relra c?nsegulo, a mI'

dieses Blattes oder beim Polizei meu snccessor COBtinuem a hon
�ivinte, e poucos anp:.os .co,m q�e Jravelm�nte o seu tntdento, fllchando Commissar abzugeben. rar com suas ordens.

t
II

alegria, com que goso IntImo ve' aragua, com um� as me o�eb
.

f< r R' b Idt José ConstantIno dos San os.
mos ch�gar às primel ras cigarras, e bem apparelhaaas Collectonas e Ippe em o

SEMANARIO INUEPE�DENTE
enchendo as frondes (,s caminhos do Estado. -.

,

-�-,�" ,

pas devezls tc,das de' hymnos d� II,Correio do PQVO" feli�ita �f', '. .

�������� � TIPOGRf\FHll1 - f\PELLf\R 111
verão, á exPtansão maxima d� fuclvament� (I d�.o funcclo,nar'lO. �@@j@@@5@)@@�'WY1>GWZi'�@iiIFterra farta de 'seiva progredindo, Rau,l �s0!lG., Esta entre n<;>5, em ....._

Esta officina, possuindo boas machinas de
As primeiras' cigarras cantam �eral. o 5,1'. R�ul OSOrIOs agente' @ imprimir, cortar, picotar, brochar e numerar,

em nossa alma, onoimal as de fiscal do Imr�:>Stos �e cOlls1!m_o. @ S
·

I' , 1®1 esta apparelhada para fazer todo e qualguerolhos fech.ados b.eatificamente at- o ,�r. oso.rlo, velo su�stltUlI o
� angUIno tr.\t servI'ço de gabinete...Tem sempre. varIadotentos como se ouvissemos um sr. Dlogenes Oome', ultImamente I� �I

canto lithurO'ico RO int:!rior delremovido para Brusque. �, , "

stock de cartões de VIsita, commerCIaes e de
um templo fechado.

I
funccionário antigo, contanà� 1@) (FORMULA ALLEMÃ) luto enveloppes, papeis, facturas, rotulos e

• Dezem�ro é o ver�o que chega. mais de uma d��er1a de serviço .� me�oranduns commerciaes, formulas de re-
e o deze)o que revIgora produ, prest�dos l, �ntao, o. s�. ��U[ � E' o melhor e o mais activo fortificante que existo. Uma gistros de nascimentos e casamentos, trasla-zindo um renascimento da vida· Osorw agira nesta )urlsdlçao, I�

calheI' de SANGUINOL" faz mais effeíto que um vidro do 1 t tporque todos nós parece que nas, dentro do regulamento estat�vs melhor todico. Az mãeö que criam, os Anemicos, as Moças dos de escriptura e procuração, e ras, no as

Lemos em dezembro. certos, m�s tambem t,endo vista, palirias, as Crianças rachiticas e escrophu�()sas, OB Esgotado$, promissorias, recibos, papeis para cartas, etc.
Oloria I Oloria a Deus nas al- as necessIdades do mel,� e sobre. !@II os Depauperados, obtem carn�s, saude vIgor e �aBgue nQvo, ©l

turas e paz na .tetra aos homens.
tudo sempre

d.
e occaSláO com aii

uSlmdo o "SANGUINOL". E o melhor 'preventivo contra

a@l.TRABALHOSDECORES,KITIDOSEPERFEITOSde bôa vontade! sua longa exp,erencia. .

\ Tuberculose. Desenvolve e faz as crlancas robustas.

'rn\1
......._.__

A legenda do Anjo, traduzida Longa e fehz permanenCla
I
em

.'
18{ ...... ) PREÇOS 'MODICOS ( T

pelo brilho da estrella dos Ma, Jaraguá são os nososs votos." �Em todas as drogarIas e pharmtlCIBS. � J ARAGUÀ DU SUL S. CATHARINA
gos, foi o primeiro explendor dar Re�olhimento de ota!!. O prazo, � � " � � il\í,

'

�origem do Homem,Deus ! de �,ecolhimellto das �otas) do ��@� ..... 1 �c=c====-:;=--'_) :::,�c=:( =C:======?:::J

n

As minhas festas.
Vamos, isemal; também tu deves ter

bestas, 'um bom Natal, doces, cerveja!
Já que a "farra" é geral bem pod� ser

Este sobre algum bocado na bandeja ..

/

Deixa de parte as calças por cose?' . . .

,

O que se quer é o luxo, - e a casa esteio
Com quatro ou cinco meses a vencer . . ,

Gasta na troça o pouco que sobeja!
- O luxo f' Só não tenta pOt' mesquintio . .

- Algumas nózes "passas': e o chomuxume"
Do poço do qumta; do meu visinho . • . . .

Nada mais quero e e muito! O mundo inteiro
Com champtume de Fr-ança o corpo banhe ...

Eu sm gastar melhor- o -meu dinheiro

MILHARES de ATTESTADOS
PROCLAMAM QUE O

EMPLASTRO
PHENIX
CURA RHEUMATISMO
TOSSE, DORES NAS
COSTA�TO. ETC.

EXISTE HA �O A""OS
• E'USADO "OS HOSPITAES
e RECEITADO PElOS

-

GRANDES I\\Ef)fCOS
e' 8ARATtSSIMO!

Da PEDRO I
PROCLAMOU A
INOEPENDENC'A

A'senhora está doente?

Te:m. colicas Uterinas?

Em 2 horas lhe aliviará, a

Fluxosedatina
o grande remedio das Senhoras.

Emprega·se com vantagem nas colicas uter!lIas, ,It;'es�o
oe partos por ser energicO c�lmante, e na Insuftclencla
menstrual flores brancas, corl'1mentos, sendo estas duas

, ,

ultimas affecções muito communs nas moças anernlcas,

E' muito efficaz em qualqtler inc,)mmodo proprio das
senhoras, sendo usada com optimos resultadas nos íiospitaes
e Maternidades.

JTEJlDE-SE em 'ß.'ODO (} BßASAlL

�-����-��
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Conheceis o afamado

Peitopal de Angico Pelt.'tense
. e suas virtudes?

BOITEUX

�rmatura de
I

guarda-livros em poucos mesee,
oj{l me8�o prospecto ao Prof. Je.an Brando,
a-Illo, Rua Rará" de Itapetínlngs, 66; não

elld�rão nunca. Serão guarda-lívros com seu

reconhecido pelo Governo Flll\_eral e regia
a Juuta -Oommercial do Rio de Janeiro, isto
a-livros em qualquer parte da Republica.

de rapü7;es já tem o seu futuro assegurado
meu systema pratico, engenhoso e rapido;
rcam tempo em bobice !I em estudar materias, �����:��d::'�::�:!:��:�:�!���. p� �

dríto, onde possue importante estabelecimento de cnaçao e onde é .muito

�. conceituado e conhecido, assim se expressa sobre as maravilhosas p�oprie
dades curativas do Peitoral äe Angico Pelotense, peitoral esse que
sempre tem em sua casa. •

/

�
Attesto que usá-se constantemente em minha casa com geral aproo

Wmento nas constipações, brochites e doenças identicas, o infallivef Peitoral

\ Angico Pelotense, farmula do distincto pharmaceutico sr. dr. Domingos
5!Jya P' reparado na acreditada drogaria d'o sr. E uardo Candido "' .

'

...

,.
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