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L('itor('s: 
Vou principiar pelo prencipio 

contando-vos um pouco .. _ de 
tudo. 

Ha dias ouvi um I'ivcn'" (IX' 

clamar: 
(C \h l quo béllo dia. acho me 

b(,1I1 reli/.. ｾｲ｡｡ｳ＠ a ＨＩ｣ｵｾＮ＠ e. tou 
brm ,ali,h'IIO.)) 

'\0 ｭＨＧｾｭｯ＠ t('m po em qnr pu 

ol1',a "lO. 1)1111'0 do lado UPI10'IO 
sabio se com estas; 

-(C IJur quadl'd desgraçada! 
Dinhl'iro só se ｶｾ＠ por um oClllo, 
IIS gen(!ros ",13.0 flor UIll ,I,"pro
posilO, se assim continu_ar \ aI/lOS 
lodos parar ... ondo estamos 
mesmo. 

Eo ralort Este então II que aca-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



) » 

.. o SOL 

I)'=a=c=om===:t=u"'do=;' =--== - - . 

Se os padeiros cá da IplTa tive· 
ssem um pouco de pro picacia. 
na o precisavam comprar ｉ ｾｮｨ｡＠

para fazer o pão! 
Continfla 

ｾ＠

O ａ ｾＱＰＱｬ＠

A 11'IIS rosa pClllli.L, . 
No lu mlllo. lera" \ i!(or. 
Regada lodos os dias . 
De mui ｬ｡ ｧ ｲ ｩｮ ｬ ｡ｾ＠ dI' amor. 
Maria, és !indu anjo, 
Que encontrei !Jura mln. 
AO longe forn"" 1I1 11 cravo, 
De perlo um 11 1111" .I asmin . 

. ,> t-'III/'1 c tO\) 

U IPItENS ,," 

Temos sobre a nossa mesa: 
o pequeno periodiCo, inlitulila
do A TE. OI /I I , que deu á luz 
la 11llb lic idade na Capital do 
E, laUo. 

Comprimentamos . 
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Aül na ·., /lur(','f .,,' ,. nrolltro ,'ll, 
A ､ｩｊｲＢｲｲｮｾ｡＠ da ."11'10, 
llma.'1 {Jnf{'italil n o;rL n, 
Outras f'n(eitalll (( mor!", 

Nem /o.rmprp Sf> denunc;alll, 
O·f nos.'lOS ｲｩｲｯｾ＠ e ornllfl'!I, 
Ah lambem ,flores oiç,; 0;1/ .. , 

Guarnecendo a. Sepul IU'I"! . 

Qaanlo8 lão os q lU' Ú ti Sl'fllIl 

06 1"f/arp8 escondidu., 
A .ol,dão ou de::erl",. 
Para soltar 0& !/Plllidu.! .. 

O. F d A., Sflnto., 

ANNITA GARIIJALDI 
Realisa-se no sabbado pro

limo vindouro, um explondido 
a fantasia, no alao rda 

R. Annita Garibaldi. -
Dezejamos uma dilatada noi-

CONGRESSO L IGUNENSE 
Consta nos rcalisar-se no salão 

do/ ｲＮＨＩｮｾｲ Ｂｳｾｯ＠ I ;Lal(unense. um 
i rnponentJ baile a fantasia. 

Dezejamos nma exteuça no i-

Consta-nos sahir um lindo Z(o

I'flroira, na noite do domingo 
ria sociAdade carnavalesca Filhos 
do Diabo. 

Do Magalhaes sahirá o impor
ia:lle Grupo das Jardineiras. 

DLONDINlSTA 
Este explendido jornal, sahirá 

no proximo domingo. 

Sabemos ter rles"pparcclflo do 
bolliO do Tenentt\ ｍｈ ｧＺ､ｨ ￣Ｎ ｾＡｾ Ｌ＠ o 
seu ex plenJ"jo ,·t'lo!(to. 

Quem manda o 1)1'10580 tel1ento 

ser tão ... dornunhuco. 
E' o caso de dar-m"s parabells 

11. •• •• policia e ao seu manjar . 

Pedimos desclllpas "OS nossos 
lelt" res pelas incorJ'eçoes contidas 
em nosso modest ... jorna.l. 
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Apedido 

Ha tempo chegou cá em casa 
Um moço d'alla I/omcnda, 
E disse que linha no corpo 
Uma enorme picaçada. 

Sohrf'-r" 

Consta-nos 0110 UI'I" ""11'1110 
abrirá nm COllll!('U nJsla ｾｉ､｡､ｯＮ＠
ｯＺｮｯｳｾｯ＠ companheiro L. C. e o 
mesmo pode o auxilio do povo 
Jagunense . 

ｏｯＮｩ｣ｮ｡ｾｲ＠

Ohl nosso amig(\ Arlhur 
Veja bel1'lo que aqui vae 
Se o snr nao nos pagar 
Olhe que a coisa sahe. 

A ro ｩＮｾＨＯ＠ ｾ＠ J olto d a Cruz 
Que nos (az (alta danada 
Acho bom que o nrlraga 
Sin:lo ｬ･ｭｯ ｾ＠ em brulhada 

Fio r,; 

Disse o Chico Soares 
A 27 de Janeiro 
Que quasi deu desgosto 
A um nosso companheiro 
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Snr. Chico SoarE'-
l ma cousa quoru ｾＢ､ｬｬＧ＠

Trale de seu< Jt:'\ eres 
E dcixr de lanto dormir 
\,,'r scr's'tao mentir IN' 

Eslás [icalido sem denlp-
So conlinuares a ｭｾｮｬｬｲ＠
Cai-Ie os queixos dlJ,reblJ ll lr 

Sobre-rri 

ANNI1'A GARnl\LDI 

ｉｮ｡ｵｧｬＱｲｏｬｬｾｓ ･［ｬ＠ U do cúnente 80 

Cllmpo' de FÓI'u " ｳｯ｣ｩ･､ｾ､･＠ recre
ntiva cujo nome serve de epigra
phe a estlls linhlls. 

As 7 boras da noite ali compa
receu a banda muzital Carlos 
Gomes, que tocou dlverssas peças 
do seu vastis.,imo rspertol"iô. 

As 10 hora'i leH, luxar o B ai1e, 
que durou Sf)mpn: ｈＰＱｭ［Ｎｬ､ｩｳ ｾｬｭｵ＠

alé as 4 ｨｯｲ｡ｾ＠ da mnuhã seglllnte. 
O Salão do Club apezar dp ser 

nm pouco pequeno. estava ｲｩ｣￠ｾ＠

mente decorado . 
Desejamos li distincta. Associaçllo 

longos annos de OAlsteue",. 

E's, 'Iaria. tl'ln rosa, 
Qu' 1'lllI"'gUI Il;ln mino 
Fazenuo J meu (;0",( eao 
De aromalico J ard i 111'. ' 

Semprp.-oiDO 
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