
Nossa Bandeira 
am=r 

ｓｬｬｲｧｩｭｾｳ＠ para o E tudo, 
Inl a Pt'rsevemnça, para 

) Exito. 
E' uma plataforma Ｈｾｵ･＠ a 
llitos p"n'('tTú f.1Iha dp mo-

('sti". 
E' o uni('o prog-r;lmma, po
m. CjlW a ｉＱＨＩｓｾ｡＠ ('rt'n({l p 

ｬ ｮｪ ｩ｡ｬＱｾＧｻｬ＠ d(' 1ll(j(:O"- no ... au
riSélIl1 " f<li.:t'r. 
Qllen'1l10S t',..tudm, ｾ･ｲ＠ per
\ t'rantes npsst' ('"forço t' 
ngarmos na VieJu. 
't1iJ(ro I'ilminho CjuP não 

não l11t'rpct'fia ser tri
n(\ o nt'm cOll1pensaria nos

cill1 ceints. ' 
E' e'-'se o nosso fim . Ve-

11 a n()..;; ｴｯ､ＨＩｾ＠ os que 
triull1phm pelo Esfor

ço . Iht's ｡ｦｩｩｬｮ  ｡ｲ ･ ｭ ｯｾ＠ O 
Exi 

E essa e no%a bandeirn. 

....,.-- -+-0000 ....... ' ---_ 

o ru O PRATICO DE CO\l\1ERflO 
---

• A FOR1IULA Hp=E 

Quan n, ｾｭ＠ 1919, em solemne 
nião, rganlsou-se o Curso Pratico 
Corlrilerclo, um dos .seus Direc

ｾｬｪ･ｳ･ｮｴｯｵ＠ como lemma de 
c!os\f uluroc alumnos a formu

e+r- f, cujo valor era: estudo 
ma l> ｾ ｳ ･ｶ･ｲ｡ｬｬ｡＠ Igual a exito. 

O é urs() leria C0l110 iniclaes C. P. 
synthese de seu titulo e a for

la e+p=E como summula da 
estudanta I. 
hcje, o C. P. C. tem se man

dentro do seu ｰｾｯｧｲ｡ｭｭ｡Ｌ＠ e a 
acção é de efficiencia sobejamen

te m"",llsla, 
ａｰ･ｮＬｾｳ＠ com um anno e mezes de 

vida, o já lem proporcionado 
a seus alumnos melhoria 
de ja tem collocado 

empregos futuro
transmitte aos iote-

｟ｊＮ ｦｯｬ ＧｬＱＱｩｩｾ･ ｳ＠ sobre a c:ça. 
e a probidade !ie 

COI'oncl 

.André JVclldlUlllSell 

f loje, ús 1 C) horas, no sa
lão (lt' mIl"" do Cur:-.o Pra
tico de Commprcio, será !-iO

lennt>mente ('ollocado o re
troto do I)f'n lTIf'rito ('or,)nel 
i\ndré \\'endhausen,seu illus
tre patron\l_ 

E' uma hompnagem que 
pile ('m evidencia a gratidão 
do" alumnos e da direcção, 
ao vent'ran(]o coronel André 
Wendhausen, pelo muito que 
elle tem feito pelo desenvol
vimento do Curso. 

C. P . C. aSSOCld-St' com toda 
a alma ús manlfe"tuções que 
serão hoje realizadas. Con
gratulanclo-:-;e com o Curso 
Pratico de Conullercio por 
esse significativo gesto. 

-

Casas que se instllllam honram ao 
Curso pedindo indicar alumnos para 
prO\-imento de seus escriptorios, e 
maIs de uma vez recebeu a direcção 
do Curso ｰ｡ｬ｡ｶｲ｡ｾ＠ de estimulo, de in
divid uali.1ades respeitaveis do nosso 
.roeio comlllercial E' pois o Exito, a 
solução da formula proposta em 1919. 

C. P. C. jornal, fructo do Curso 
muito se alegr. em rc-gislrar as ｉｩ ｾ＠
obas acima, chamando tllas a ,..110 da fiUe 

P OO&djn MIoI 
çio do empregado 11 r 
comm r lal, quando o h f ou 
o &eu patrio nol o apou a ou n -o a
pre enla dizendo, numa pre lo de. 
go o: el um meu t'mp egado. 

Não deIxamo , tio ｰｯｵｾｯ＠ d "om. 
partillllll /lO ,. pi! ito d' ('0 fi 11' I 1 ,,
IlupIIe (·oru<,;ão. 

E ljua.j f;lnl"(" 'Iuanol) 'Im coo-
V"F IfIdo "OInno ('0 11m dI' r., d ' UT,1 
o. tal tdt1dIJl('nto puhltco OH r "m!! r
daI IlUIl ' a d",xII de pni.llle':('r o 'Il

pi,Ho fH' t i\'o e applil'ado do tal t' lll

prf'gado ; e (. l'dra a ｶ ｾ＠ Z \ jUf· llfJ.o 

ｮｯｾ＠ ｦｵｾ Ｇ ｡＠ tambem li<)J]ür a recompen,a 
quP o ""U intImo ｶｩｾ｡＠ contemplar
lhe: aprovf'ilando ·o.em o('C' upação dr
mais alIo grao para nell.J ｴ｡ｬｬｬｬ ｾ ｭ＠ o 
･ｭｦｬＬＮ･ｾ｡､ｯ＠ rf'l.,eher o ju«to ･ ｾｬｩｰ ｻＧ ｮ､ｬｏＮ＠

E CU8tO'O deixarmo., de ouvir ｴ ｊＮ ｾＧＸ＠
mallire ｴ｡ｾ Ｇ ｾ＠ de Rcmim 'n to" e não 
ditfici! ､ｾ＠ as vpr realíziLd"-'! quando 
de facto o C'flIpregado concorre para 
as ＨＧｯｮｳ｣ｾｵｩｬＢＮ＠

E til' I'Ilt', o emprE'gado vIr Ｇｬｬｬｾ＠
a sua ＼ｊ･ Ｌ ｬｊＬＮＧｾ＼Ｌ［ｵｯ＠ P h",hilitaf,.'!'iO 1Jj;0 
apro iI ada., ｉＧ｣ＬＧｯｮｨｬｾｩ､｡ＮＮＬ＠ " r ecom
pensa, as, é justo que procure q .Jem 
｡ｾ＠ aproH·jt(' !'ondignam·em,>. 

Ser emprl'gado li ｾ･ｲ＠ tomado ｰ｡ｲｾ＠
ai/rum Cim; e. O(' é tomado piLra al
gum fim (. porque &e t('m utilidade; 
e quasl sempre o empregado .>t' ｾｄｴ･＠

honrado quando assim é e.; " ' ido, 
O tempo acrual exhorta ao e. 

gado, ("pccialmente ao moç Í' 

tempo df' ser de Cacto o empr o 
de alguem. o util para. alguem. 

FlorianopoliR, 11-·6-920. 

J . A. OLIVEIRA 

••• 

Ce ntro C F C 
De ha muito que ,.,. (a7.l<1 8"fltir 

nesta eapital. a. falta d' uma SOt'I!'
dade que ｴｩｶ･ｾｳ･＠ por escopo protl',
ger os empregados no cornmercio ､ｾＮ＠
ta praça. E' bem verdade que exis!", 
a CaIxa ､ｯＮｾ＠ Empregados no Commer
CIO, mas esta não sat L'(az a todas as 
ｮ･ＨＧ･ｳｳｩ､｡､･ｾ＠ dt'Sta la.horio,a piasse. 

Era nt't'e-SSariD, uma, que triL! e 
entre outras ｣ｯｵｾ｡Ｎｳ＠ c1& re!rulame a
ção das horas de ｴｲ｡｢｡ｬｨｾ＠ nas n08-
sas ,casas COmmercia.es, e do desen
vo.lpimenlo inte!l, dual da mocidade 
｣｡ ｬ ｘ Ｖｬ ｲ ｡ ｾ＠ ｆ ･ＡｩｚｄｾｮｴＮＬ＠ esta laeuna a_ 
caba de ｰ･ｾ＠ pl'et'nchida ('om fi, I't!n
dação de llID Centro, pelos alumuCJe 
do eu. l'rMioo de Commercie, e 

--iDaçIo de ee. -ｾ＠ .. ..,. 

-. 
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, llIIIl}lllll 
DlOÇOI. 

MM, 
preciso 
procureDl 
Ilue baja bOa VOI=:J, 
todos 08 Bocla., 
t&ue nuce & ro. 

Hoje éa 19 horas, ... U .. I"-I ..... ao 
salia da A8ooclaçio COIIIIDeJ"Cial, pIl' 
tilmente cedida, a ｾ＠ da dueclOria 

, eleita para o anno aoci&l de 1920 -21, 
e que eatá asaim compoMa: 
'Presidente-Orlando Brasil, Vice-
PrCllidofÍnu., - Miguel Almendros, I" 
ScCletario-,José Brasil, 2'> Sct:reta· 

'rio-Pedro Hei!. Thesoureiro-,.J03c 
A. de Oliveira, P,ocura lor -Andlt'zo 
F. Andrezo e Orador Gilberto (\1-

bra!. 
--«0»--

José de Senna Pereim 
Transcorreu a 30 de Abril, o an

nivl!rsJno natalIcio do sr. jo,é de 
Senna Pereira, um do, directorl!s e 
profe'sor de escl'l pturação ml!rcan til 
dQ Cuno Pf'atico de Cominado, 
Os seus alunmos que o c:)!15ideram 
como U'n verd:lddru ｭｬＮＡｳｴｲｾ＠ I! since
ro amigo, e que tanlo o estim ,pre
pa;'aram-Ihe uma si:nr,les ma sincera 
manifestação !1aquelle dIa. 

A' noite quando s. 5, entr'lu no 
eslabelecimcnt\l, f 11 recebido por 
tQd03 os aluml1os, com uma salva de 
palmas, 

C 'duzido p:\ra a s1la dI! ::ulas, 
foi ahi saudado pelo rrofe»or de 
p0rtuguez sr. Ampllll(,qulo Onnçal
ves, que num br Ihante Icnproviio, e 
ém nome do corp") d:)cenle, enalte· 
ceu as bellis5imas qualidades do ho
menageado, 

Em ｳ･ｾｵｩｬｨ＠ fizeram uso d1 p:.tb
vra os intelligentes 'IIUllln')S Ollberto 
Cabral e Mi;.:u-:!I Ahnendr03, que pro· 
duziram d >1, bellis,I'no5 dl5curi,)'i e 
que ror ｬＺＺｬｴｾ＠ de espaço dt!lxamos 
de puhlic,l', 

Nesta occa<;ião foi-lhe offerccido 
um lindo guardl-c!luva e um belI1s.ii
mo 'bollque! Je ro;;as, 
. Muito cr,mmwIL!o o homenageado 

agradeceu em b.::lli&>imas pab vras, 
aquella Imnife;taçiio, travando-se de· 
pois anilll ｨｾＺｬ＠ palestra entre todos os 
pre ｩｾｉｉ｜･ｳＬ＠

Ao ｲ･ｴｩｲ｡ｾＭｳ･＠ foi o ､ｩｳｴｩｮ｣ｴｾ＠ lente 
ac:omlJJnltado até a sua resldencla 
por uma commi.,são de alumnoi, que 
foi fl,lalg"lIlênle rccebída pela fami· 
lia do ililt1lve:sariante, sendo,lhes offe
rec iuo doce, licôres, 

18 tomou 
vlmen&a e doi com· 
merd!;8l, pel'Fetuar a Iembracça dos 
fact08 conatltutivOB da aetividade 
mercantil e determinar as consequen
cias desta acLividade dentro dos li
mites da. (lerda e do lucro, 

De d • .' os mais antigos tempos o 
('omn;t'I'f'io t",m sido a fonte de im
mensas riqueza" Foram vordadeira· 
menl<' tabulo", .. , as 'llh' ＬＬｾ｣ｵｲｮｵｬ｡ﾭ
ram sotlll':udo 0< ｣ｏｦｬｬｭ･ｲＢｩ｡ｮｬＨＧｾ＠ de 
purpura, dE' (lell .. , (o ele marfim no 
｡ｮｴｩｾｯ＠ 01 ｩﾷＭＧｚＱｾｰ［＠ P nos pa.:CI,,!.. ilnIJO::" 
si\'cl 'lU;' não tiv,'s,;cm elle1 alfrum 
methodo d,> ｾｵ｡ｲ､ｩｬｬＧ＠ o, livros, 'lu 
･ｮｴｲＧｾｬｩｬｮｴｯ＠ não nOi foi t ... ,uim;Uillo. 
{j rn""110 "Ul" ･､ｾ＠ a to 'o 03 povo
(,oOlnJel"dantc,'i r ｡Ｎﾷｴｾ＠ o S "('alo X .. \o J 

'lua'ldo na IL\li .L fOI "1\.',41" a ,:-; 'Ii'
tu I'a I'el' l.ilanL'lo ,-.\ pl'im"ira COUI" 
ｨｩｳｴｯｬＧｩＬｾＢ＠ t.Io lIwthoJO' oi;}.; '1' Il'tld,IS 
doI)! ad«- >. A ＡＬｾＬ＠ ＧｉＧｬｰＺｵｭｾＺＬｬｯ＠ pOI' L',· 
lal'ço ｾｵＡｊｈＡｩ＠ uiu o "Ir:o:ho,10 d,u "Inr· 
ｴｨｾＮ［［［＠ ｾｩｭｰｬ･ｳＧｽＬ＠ 'ql.H' lia.1 CI..:,(' t ... r :--ido 
o ｵｾ［｜Ｌｬｯ＠ I lO c:omll:CI" 10 até «1luell!' 
ｾ｣｣ｬｬｬｯＬ＠

Em 17 I(j a Franç..l, Ilepoi' ,Ie al
guma IC u'anl'Í,l. a lopto'l o ILet/louo 
tIas 1''101'1 d;\.:l dot>fida, pilr.L a e_'crlp
turação tIa sua F.\Zl'lllh Puhlica, t' 

'c;u!llclo c,lc ＱｾＧＱｉＰ＠ ""'!Dll'lo, Portu
gal cm 17tH, por ,ar'ta ti" L'i tIo 2:l 
dc Dc'."mhl'o uctcrmina « ,ua appli· 
t:a ã1 .. E,(', ipm.a ãJ do Erado, 

l'olllll'l'Ído ° O1elho,lo muitoi tra
tados fo! alll (lublkado; mo,liCi, 'an,lo 
e ,'x.p!io"lIldo 05 ｳ･ｵｾ＠ prin,ipio,l, 

Nu ＱｬＰｾ＠ a ｉｩｮｾＧＱＮｬ＠ \ o (lrinlciro tra;}.
cio (C e CI iplu aç!\() 11.e.LilolÍl ｯｬＧｩｾｬｬＧ＠

ta'lo I><>to 1l,(':hoLl" ,Ia, 1'141'1 id,(., dn· 
bl'3'la, cla:a de 17lH Coi illl[)l'cs-O 
ｾｭ＠ Duhlim, 
ｾ＠ ing-uPIlI ｴｩｾｬ＠ be ｬｬｬｬＮｾｭ＠ r o i o s,"u 

iluctor. 
No Bl'usil tre, ｮｯｭＨＧｾ＠ sohre tu lo 

ｮｯｾ＠ ("H'hclll ele atlnllravão l' de or
gulho, Y'>I c.Jiano ti.. l'1\I'\'a1110, flo· 
rado Bl'! lilll'k c ｾＧｯ＠ le$: o (:e (ana-
1110:-0'\1 o ｾｬＩｧｵｮ､ｯ＠ lllUlto ma.is oon1-
p:('to 00 Q1l' o ｰｲｩＬＬｾ｣ｩｲｯＮ＠ emhora \'1'. 
ledi.lno lia par'e da a !lhm 'ti;}. L'om
tnei'l'l,l[ não ｲｯＮＮＮ［ｾＢＧｉ＠ ＰＺｾ｣Ｎ｣ＬｬｩＮｬｯＬ＠ t' nã.o o 
foi pOl''1UC l'(lp C ｬ･Ｌ､ｭ･ＧＬｨｾＭ iu€' ＭｵｾｬＮｉｩﾭ

yt>l ｴｈ｜ｾｾｮ＠ ｰ｡ｲｴ･ｾ＠

() tl'Il"'iro dI> ｾ｛ＧＩＬｬ｣Ｄｉｏ＠ de ｃ＼ｾｲｶ｡ﾭ

Iho.a. vasto (' (II'oCundo l'omo um o· 
"(,lUlO, li \'l o ｭ｡ｾ＠ ni! i 'o Ul' l'oll><\11 t,13, 

.. Ao querIdo tIIeJ!, e c anugJ u C. 
P., c., embor,l tardiamente, apresenta 
as SUl, sincera, felicitações, 

Qm' a mot'Íelallt' ti,) 1\,' ｾｯ＠ ｴｾｮＧｰｯＬ＠

ｩｮｾｬＧｩｬＧ｡ｬｬＮＮＮＮ＠ dhCI'S,\Ul"1\tO d" ｬＧｏｬ｜ｩｾｭﾭ

pl'l.ti\'ll l' ｩｭ｡ｾｩｮｯＧＺｩｊＮ＠ mOl..'ifb.le de 
olltr'or:t. t'oCl!lte,..llld:\ ｻｬｕｾＬ＠ ｬＨＩｮｾ＠ (lp 

,h',hOll,',:al·a, '0 1I,IC pti\!' hOI!l';'" o 
rtUl(l ('.xcrl'i io (h a ,tividulc ('omtlwl'
"Í'l1 qUI' \'l i iZl o hOll,e:n .. fOltal L' 

O homem vale na ｮｲＬｯｮｬＬｲ｣ｾ＠
do esforço que se impõe 

Uma certa inerLla, póde-se 
zer - ullla illiluencia de 
tende sem cessar no mundo 
nl!tllraliZar e ga3tar o poder 
tal. O ferro e o aço e 
se, e tod:.t força, seja 
tem a seu lado um princip 
destruição que a ataca e ar 
a não Ｌ･ｾ＠ qu.: ella se L""_'" 
O homem n'io se furta a 
E' ｰｾ｣｣ｩｳｯ＠ que elle lucte 
a ferrugem pelo exercicio 
la r de ,u3S facu Idljf's. 

" _ Domest:ca .. e di,;ci[)1 
do o ｾ･ｲＬ＠ eis a m.\Í, :llta 
cuplção de ｱｵｾＧｴｮ＠ asdra a 
homem, 

, , ,A fórm:t ,ocabi!d1 dQ 
ço é () trab<1.lho, 

Centro O. 

Dl! ordem dI) sr, 
vidJ a todos os 51'S, 

tm C. r. c. I a-a • 
sembléa Oe-?I, I lj 
n:I sUe soei;\, <!:Iln 
a Dlrl!ct,n-, el II I P 
tinos d') ｃｾＡｉｴｉｏ＠ ti 
a Junho de I !\'21. 

11 - 6 - 19'20. 
O 

José A 

EMPREGAllOS 
Aproveitae as 

cturnas Inat;icu!a 
e vos inscrevend 
Centro ｅｳｾｵＱ｡ｮｴ＠
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U yllterio 
'Rbod!bemlOl' leIUiDte nsystertc:6 

carta: 
.Sr. Redac:tor do C. P. C 
Eu Voghl Ramsl, unico ｾＮ＠

ｳ･ｮｴ｡ｾｴ･＠ dos YOihl orieotaes, .... 
Estado, proponho me, sob :l ｦｾ＠ da 
mtnha inlciaçlo, a dizer o numero 
pensado, (qualquer que seja) por 
vinJe ｰ･ｳｾￔｬｓＬ＠ no dia vinte do cor· 
rente, as •.. horas (mareado na ves· 
pera) . 

P.lra i,to, sr. Redactor, precIso se 
torna que se satisfaçam os seguintes 
paragraphos: • 

I. Todas ao; pessoas que co!,cor: 
rere:n á prova do poder yoghl (ate 
vinte pessôas, sómente) devem 

a) ser maior de vinlt annos e 
nlIo dizer a pessõa alguma que 
é concorrente. 

b) EnvIar carta fechada, aS5igna· 
da até as vinte horas do dIa 
､･ｾｯｩｴｯ＠ a quatquer dos Direc· 
tores do c. P. C. que gentil· 
mente me prestam esse favor. 
Procurar entregar a carta sem 
ser ｰｾｲ｣･｢ｬ ､ ｯ＠ por outra peSSÔl. 

.11. As vil/te primeIras cartas re· 
cebldas ｾ･Ｇ￣ｯ＠ consideradas como as 
.v" vinte concurrentes á prova. 

N"o dh 19. 1té as vinte ho-
tod s os vinte concurrentes re· 

• r'io uml carta mInha, dIzendo 
a hora que devem pensar 110 nume· 
ro que q/lizt'rem, no dia 20. 

IV. No dIa 21, pela manhã, mano 
dat'el a cada um o numero que peno 
50'1 no dia 20. 

I Os srs. concurrentes respon· 
dUio com um estí certo. ou não 
acertr u .:- margem da minha carta .. 
Nu pro ' o nnmcro do C. 1'. O 
publIcareI PitlS respostas para toro 
nar publIco o gr:lI1de poder dos 
yoghl. 

. B. - O sig lllo das alineas a. e b 
§ I é plra dem')nstrar a ｳ･ ｲｬ ･ｾＺｴＮ＠

I de do meu tr:tbalho. As repetlçoes 
de vil/te é porque villte é o nume· 
ro calnli3tico do mez de lun ho. 

,io se ｰｾｧｬ＠ cou,a alguma. 
(a) 'y oghi Rams i. ' 

., realmente extrlordinaria, a pro· 
'::ima A Redacção recommenda 

ieitores a ... exper imentar. 

o <k..,prez('!" a tua SI' 

in: (, ahi ([UP convem 
..;nffrer (' \'en('t-'r. 

H. r. Amiel 

'it' ('on..,egut-' o Exilo 
I"ndo· se com per..;evp· 
. ｾｌｬｬｲｩ｣ｌｬ｢＠ '·" os no 
. C. 

os 
de 

O mlcedor seti prodamádo CIUft· 

pelo e receber4 outru homenagens. 
As soluçOes dos problemas apre· 

sentados deverlo ser entregues pelos 
concorrentes ao Direetor do Curso, 
sendo observado, para a classifica· 
çlo a ordem em que forem as mes· 
mas recehidas. 

Para hr .je: 
1°) Em uma certa escola, 7 20 dos 

a lumno, e'itão na 4" classe, 4,15 na 
3' chsse, 7/30 na 2' classe e o resto 
de 27, na 11 classe. 

Quantos atumnos estão em cada 
classe? Quantos em toda a escola? 

2°) Eu tenho tres campos conten· 
do, reopectivall1ente, 5 59 ｡ｬｱｵ･ｾｲ･ｳＬ＠
4 17

'
27 alqueIres e 11 1!l alqueIres. 

Achar o tamanho dos terrenos 
das maiores ｣｡ｾ｡ｳＬ＠ todas do mesmo 
taman ho, nos quaes ns campos [los, 
sam ser devididos Quantosalquelres 
tem nos tre, campos? Quantos ter· 
renos? 

3°) Um negociante vendeu falt'n· 
das pllr .t51$ e ganhou 38 do que 
lhe tinhlm cu,tado. Quanto ganhou 
elie? 

J . 

- -«0»--

Esphynge 
«A charada sempre foi o enlevo 

dos mtellectll1es que necessitam de 
uma dlVCi são ejplritual. Pode·se dI· 
zer que ella constitue a verdadéira 
gymnJsttca moral de um cerebro 
preoccupado, dIar iamente, com es· 
tudos diversos. 

D.!sde o palado do rico até a 
choupanl do pobre, n<1S horas de 
recrdo a charada é o passatempo , 
geralmente adoptado. 

E não é de agora es,a sympath l:t 
pelas cousas de E'iphynge. Ji nos 
tempos anltgos alt' os reIs cogItavam 
de tão ulil d ivertimento. 

A R,1inhl de Sabi experimentou 
a' sabedoria de S:tlomão, propondo· 
lhe adlvinhaçiles .... 

C. P. C. não podia ser extranho 
a 1.10 uttt dIversão. fIca, rOb, in,ti· 
tUlda um.l secção cll1radi.;t!ca com o 
titulo cEsphynge . ,que de.lfiará a 
argucia e a cava(üo dos illu ·tres lei· 
tore . 

Para o proximo numero e ｴ｡｢ｾﾷ＠
teceremos as bases de um torneio. 
Recebem·se decif iações até o dIa 2'í 
de Ju nho, para: os dccifradores da 
'. 

no 1 2 bomem da ft1IIIIo • 
JeIUS ajuda a ndlsa. 

1 - 2 - O soberano do paU fez uma 
ｰ｡ｴｵｾ｣｡､｡Ｎ＠ ------CBWDl CWL 

2 - Está vasio o lar selvagem. 
---co..--

CHARADA STlCOPADA 
3 - Tirar do caminho o homem é 

acto Indecoroso - 2. 

J . 
o .. 

A SERIEDADE lIOS NEGOCiOS 
qualldo "" oh' rva a.;, ＮＧﾷｏｕＳ［ｾ＠ pc. 

La ra a ,etl'l 'l occor ... ·/lc la' da VIria. 
no ('on'vidaIU a rpnw'hr a"l ｮｏｾ､＠
norlll :l.'l de honrad,I'l., para 1:>"\111" 

mo, a ,eml torlll0'1 ua'ju plle' que 
pnhf.>(!ram 'oh o '. ｾｩｬｮｴ＿Ｑｴ＠ de fal
('.lI TII,l' {' d".honc II:W , pare pu· 
rio ter vindo ao 1'.1111\'10 <'01'1 o 1II11· 
1'0 fIm <I r "olh r f \'or e r:cce:. 
L"r hdl\'&, Qu::mdo Im Ta( 10 I
nan 1). , o no. sO JUIzo {, 'upt"rfi<'jal. 
:-'UI, Ir lue outl. In 111(' Lr p pro ,. 
p" por \1111' n<LO oh,er\'a ｾ＠ ｮｯｾﾷ＠

H.L.'" reg-ru ｾｽＧｲ＠ nlor II e d' hon ti
da lE\ (I l.un nlJ.1 ci fUllc .. "iu.L"\ ｣ｯ ｮｾ ｰＮＢＬ＠

que lI<' ias. 
ｯＮｾ＠ frur,tos d:1 ｨｯｮｲＧ｜ｩｬｾｺ＠ ,,'io imo 

p<>r,'cív(' ... lima hO:1 .w,·o nunca 
, perue. Q\I.lnilo "o!freOlo um "e· 

rio n.!\ez (. 411 - I ·onh. mo ueV!' 
uallll'ntc o \':llor do! hoa <,on, lucta. 

P.A1a 'lualq\l"1' 1<1<10 'I \In ,hrmJ' 
010·... o no., o·., p 'l ...... O t\lH:ontri.U ,

mo:; e .. 'u Ｇｬｬ･ｾＢＧｴｊ＠ e .intl"; Ｇｩ ｾ＠ que 
no. ('olhol' m e I'l'O,'urum 110, u· 
;c;.i(ulr no r Ｇｲｾｴｊｩｲｮ＠ Ilto, I!lOroll e 
md','ri IlHcnt' O hOIll 'Jn ,L' hon· 
to. UII1.1 v('z ,L "'Ihi lo , UlrflCillll('lltc 
ｾ＠ I .. , .. mla. E, '1\1· 11\10 111 ' l'O de 

Cort !ma, pOtlp -r lpmido • np·qno 
lnn'jado. 111'\ , se n ｾｕｲ ｲＬ ｬｾ｡＠ .. o êlJ1l1-
g-O:ol de ontro:; , mpo ... fU'jl 'ao ＨＮｬｴｾｬｨ ＺＱｯ＠

como (lo fO;tl \h\ um l 'pro:-.o 
() ｨｯｾ｣ｭ＠ honrado (lo"e 'il:JImh li' 

ｾｷｭｰｲ･＠ li' c'LI '\"\ p! ｾｵｩｲｬｬ＠ por lO· 
､ｯｾ＠ o, lado. ')-I 'lu.11 fM 11 ,'11\ 
ｾｩｴｬｉ｡ ＮＺ￣ ＨＩ＠ ma: ,,"o, i;Ll' O li ''''ihopf"' to, n'"' o 

Qu,lntlo um hom '!li cI' I 'IJI (, tu· 
ｵｩ｜Ｉｾｬ｡､ｯ＠ 1'01' 11111 tm ,wt • t tll a ｾｉｉﾷ＠

as r vo l',1 ' UflPÕ 'lU o ,e I prf'
JUIZO " eOnlple o, T.ll. • ntr tnnto, 
11'0 ",I, () h" o " torna I'ollht>
c-ldo 110 l'1rI"do ,le 1. 1 be . e 
(',te rf!'o C"t o . .,t'll l one 'I n p a l'OIl,li" ',\ h'lI)I" a " 11> !J" I r '. do lU!' 
ｾｬＧ＠ ,,'r\'lO o v Lh,l1"O . 1111 li veze. 
UI , 1>oa 1" op,hla ou \I:n bom Il'" 
ｾｴＩＱ＠ ü> li ,ü f A./., t IH .L ·U.t Orl ..... lU no 
t'onh' I'\' 'II!O d' um ,La'{l1 t { fal' o'. 

( '"UH\ COI!llur.:t:1 ilU (',.;\ (1' um \ mo-
r:al 1'\ ri 1'011 ｗｱＢＡｬｾ＠ n'l \'lU o . '. . .. 
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F LORlAN OPOU S 
R. Conselheiro Mafra, 33 

Caixa, 12 
jOlNV1LLE 

R. do Prir.cipe n. 47 
Caixa, 10 

L AGUNA 
R. Raullno Horn n. 33 

Caixa, 31 
ITAjAHY 

R. Pedro ferreira n. 11 
Caixa, 34 

====0 p ｯ ｾＭ］］］］］］］］Ｍ］＠
I 111 .. UNU' 

---tO ---

.A felicidade 
. A r .. 11I id Ide n,;,) e,td, l).Ir.1 ,', .. 1.\ 

um de JlO"', no lllt' Os oUfros . upptM..·m. 
1..'io n,lS honr ..... , 110.; ＨＬｮＧｾｯＢＢ＠ nos tit\l' 
10:-;, ｮＮＬｾ＠ ､ｩＮｾｮｩ､｡＠ Ic"'l ou ｲｩ ｱｮｾＧｺｈＬ＠ Pu r .. 
que o' ,,'11 110' atnlh,I,los 'l' ＢｾＧｉ＠ ,li' 

. UI num n peutt' l' I'upidu r,'llI"'P o 
re"'Jlleol!or ria ... I o'nlla:-O. E.. ... ta eln nu', 

ao a llno paga o 

Banco Sul do Bra 

re , com 
facilitam 

n a,::; ＨＧｯｮｴ｡ｾ＠ corre 
de Deposit08 Pop 

talão de Cheques. 
a retiradas do' 

po itante 

Rua Conselheiro Maf r: n. 
FLORlANOPOLl 

(;ustaro da Costa Pereira 
COOIGOS' 

Ribeiro 
ABC r. e<I., 
Particu lar 

Venda. por e cala de todo o artigos de fabrica ção naci t 

lmp lio da Llvranll Oysoe, FlonaDopohs. Eepeclalidade : lmPre8S08 Commerc.ia.ea 
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