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IAM.TIGA DIVIDA DA I A PRIMEIRA CONFERENCIA 'A�f::�t:(\ a�::s:í::d::::�'ALLEMANHA. : DE IARINETTI NO RIO ve aqui, a 26 proxírno passado,Como o governo prete�de
.

...

O almirante fonseca Neves, dig-""",sg:'\t.d-"l Excedeu a espectativa. foram nissimo official da nossa Mari-
A Legação da Allernanha, no �oras. seguidas de rízadas e va- nha de O�erra, eur que consti

lUa
..
de Janeiro, communicou las de todo o tamanho. Apresen-, t�� uma fIgura de grande pres-

:10S jornaes que o Governo Fe- tou � orad�r ao publico que ttgIO.. . ..

.leral AlIemão, de accordo com e�chla o salão do Theatro Ly- II. O illustre militar que, além
:t ld de 18 de Julho de' 1925 rtco O Snr. Gr�ça Ar�nha que Ida alt� p�tente que possue, é
v.ie converte!, c:u um novai

se .fez o porta .u:mdelra do tu- i cathearaÍlco d � Escola Naval, é
emnrestrmo denorniuado de-scon- tUrismo uo Brasil. Como o mes-: um grande devotado ao estu
V�]�são» os empresiímo.·.s cons-

..

1 tre,. o apI'eS�lltatlt� .

'eve vaias II do e ernprehendimento de obr�s Realisa-se hoje á noite no The
tàrites de marcos papel, hoje e m�errupçoes ptt!ores�as no de engenharía em. nosso paiz, afro Frohsinn o baile que a Di
desvalorisados, seu discurso, que não Ioi graça, ao qual vem servindo com pa- reetoria do Brasil f. C. otíerece
Por 1.000 marcos dos antigc s aiuda que o publico tivesse rido triotis:n0 desde os tempos do i:! seus sacias e torced oras.

emorestimns seno dados 25 i
a valer.. Imperío, I

rei�chmar�:, do novo ernpresti-. Apezar de tudo, Ma:inet!i não Sendo portador de .fantos ti- --��

11:0, se terão di.eito á, co.. nver-I
se za

..

ngou
...G?stou _ate...

da.

.....
fes.ta ,.t!11os.. de v!110r e dc.optlmas q L1a-

EFFEITOS DE ·UM' GRANDEs;LO aq uelles que possurrern P:l- e
. p�etende, fazer o�tras eonfe- ltda'?8s,. e, todavia, o grande _ Ut

r:.\ cima de 500 marcos papel. .rencras. Esta, como d,lsse aos jor- mannhe:fo t!n:a pessoa de e:<- INCENDIONão haverá pagamento. imme- naes, aco�tum�do 3:s assuadas, trema simplicidade e ,modestIa,
diato em moeda corrente. aos berreiros, as valas, que o tornam uma figura ver-

Por ernquanto. será couverti-l O que, porem, não é muito dad�ira.lllent� sympathica,
da apenas a pOSS;J ·(�ntf,1a, isto I provavel é que o Snr. Graça Ficamos. ln:'!1ensamente pe
ó, aquelles titulos antigás que Aranha te�te novam;ente, outra n�o:'ado.s a visíta com que nos

o credor adqjríriu provadarnen- I apresentação de. Marmeth. . distinguiu.
\.te antes de la.. de Julho de. H)20 �ar�ce que com esta ficou
c q ue lhe pértené:am. desde a satisfeito.

aquisição até a data dá entre-
.-

...

,\� I
gaá ztgelida iucumoída da.troca. Desastre de automóvel II
, '1 amortização será feita em Na manhã de terça-feira cor- Os Snrs, Almeida. e Voigt,
20� anuas, e começa em 1926. ria-a toda velocidade o autcmo- represen!antes dl lm�?rt::nte
__

O pra�o para., .\
,. a�resen.ta'-l vel de praçau. 85 guiado pel? compan�Ja.�; s�g�ros. Allian-

Recebemos e agradecemos açao dos títulos de po�:;>� antiga c.muffeur Roeolpho Krerner e ça dilo Bahia dlstmgulra.m-nos visita d'este brilhante diarío laque
..
se

..

acham no. B�as.d,.. aco.m-iconduZindo dÓl.s emp.r.egado.s dlJ
..·lc�..

'!1.aofferta do Relat_o.rro re-
gunense, dirigido pelo nossop.anhados do resp�ct1Vo . reque- Hotel. Holetz todos com o aa,-, la.lvo ao anno de 1.92n, .

::pre- disfincío collega Sr. Godofredo�'I!nt�nto, cOlTI,eçara em 31 de sio!)qw:n.;;;., q��ridh âo defrontar
t I)entado pela sua Dlrecton� na

Marques, tendo como redactorI .'l.gosto de 19,..6.
_ .'. o escnptorio da Empresa força Ass�f!lulea de Março ultImo.

o ilJusire litteraío Sr. Tito Car-
. I ,'� .,0 .

Banco f\Jlen;t;� Jran�a- Luz, devido <t u.f11�Jalsa mano- Vel'l�ICa-Se por elle o grand: Ih f d di·
.

.
.

. .. .

,Lnttco,d9 Rlo, eSLa incumbIdo bra enveredoup·llra o lado do movunento que nesse anno te V!t .0. Igl�ra etghra� e re evo·

Em excursão pelosEsfad )<: do, Sd p1SS:1 h9)e por Blumenau: de receber todos ás. i'equeri- .

'
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.
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. V8 a acreditada Companhia que
no lO! na lsmo ca arlnense.
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U urDI mentos, CL!J�S . o�rnu anos sera? arame despellh?u-se. pelo bar- no re _8ft o exerclc�o. pagou :.r f ".<1,. e da Repub1lca.
"
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.
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. ....
. .1 p'.or

elJe fo, necldos ou.• n�st.l ranc:l abaIXO llldo parar. em 9.115.055$930 de sinistros mon I
.

. }<,.IP?Ora esperado, fOI .t.odliV1:{ �l.F..
a surpff3.s.. à., a.. sua p.f.e.s..e.n: cld.a..

�e, .: p.eio_ sr. Ott� Roh�hol, Um
.. l.· touc.e.ira de bambús depois tand.o a� l';u.as· reservas a,.......... NO·1 1&C I'"as "os Esta·do.s·.ça Já hO.Je.'. no Estado de Sant.a C ,Jhafl_n.l.,

.. qUando. Ilcabavamo.S ! consul allema.o.
.

de 'quatro cambalhotas.
..

. .... ..

20.530.622$936, � li
de saber qu� S. Exn., �e regresso de MII�as, c�egava a S: _Paulo. I �_ Não fosse àquelle p'róvidencial Gratos. AmazonasEssa cl�cum�tancta vem pôr elp eVldepcla o seu telho. H�-I .

.

anteparo e Q vehiculo teria ca- foram adquiridas no. Tapajozmem
.. de. Acçao, como � sabe toda gertte. lem {). �utllro Presl-,! UANUSC·RI.·pr·O ..ORIG.INA··.L hido no rio eom chauffeur e pas-
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e no Urubu grandes concessõesdente por norm�. s� naodeter

.. qua':dn se ..traça U!U program'l In
..

j. sageiros.
...
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...e o páu roncou de terras, por capitalistas norte-ma .. Para (A Od"l.de» SI é grande �,honra de; lhe prestar um I .':
.. • .

... ,,' Estes foram de uma veloci- .'

-

1 1" dprelto_ de rev�r�nte ho.me�agem fic:klbe todavia, a _llJagua de' Na.sslO Makar�r�: �chelk �� I!O dade .ltlaUiliia < bis soffà�ram Sahiam ,Manoel loes Junior ���:�ad�sbtr;��h�. p an 10 a

lhe naopermlttlr a eXlgUldndedo praso a confecçao de um do Llba�o e habl1Ilsslmo calhgra- apél.::ts átguma� escoriações acompanhado de sua nfimorada Agentes da Casa ford ácham-
numero' espêcia�, .50mo era o seu ;propo�ito�

.

.
.

p.h� acaD� de vender n� �xpo- tendO. entretanto ficado . debni� de um b:tile, nÓ lugar· Encano se tambem na região de Bomcom
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xo d.d.:.·.�.··.·.U.·.fO qUe.sOfff.eugr·a." d.·es I áS. du.as horas i:i� madrugada J"'rdim examinàndo as suas COll-a Sul n'esta hora de duvidas repousa na· tranquiHdade con· ,CaIro o mms pequello manus-
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.... , ·de 23· do corretlte
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ide.n- . Um.· pouco. adeaníe seguiam

no trato dos nej!OClOS nubheos.
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Trata-se
.. çe um grao. de arruz

I da �eIa elas crma as e··· et.os íamb:em em direccão á sua casa Pcrna:m.bucc
.a.dminist�ador revelado no Oov�r.no .rio EstadO' de RPaulof i de t,a�anhô commum em o qual i

aus d'a
P

a. . .

' fi p
..• Hemique K� çom um seu

com experlenCla das cousas e .c0r1��(:lmen_to dos homens, sahe- t o pa.l.lel?�e mu�ulma�o escre�eu p
. .•..... gu

irmão. PE7i questões surgidasrá S. Exa. preparar a phase do ·progredlmenfo que cabe ao o pnmcno capltulo.do Alcora?e �� ,já no baile:e encimnado porBrasil.
...

.. '.

... ...
".

o lexto. d� um .dlscurso fe]t� .... '. .,. ... lhe ter o rival roubado l� na'
E' essa a convl�ção.de tOdos, i}sl?rasHeiros. pelo 'prlmelr� caMa, �bu Baklr AQ.toIll()yel_ 'nc_endlado I morada, Loes aggrediu Kratz,
Jà o seu gesto, Inspira essa conVICção. ;. .•.. .

no dIa e�. qLle assumw
.

° sa-_.. NO' mesmo dia gmando O sr. 1 dando·lhe forte cacetada na nu'
A sua actividade, que r{!flede· a sua promptf!. actuação em g�ado O�fICIO,judo num, t(}tat de Gustavo Butzke tim. automQ�ell ca deixando'o sem fala.

todos os negocioso indicaqwe d'l.'$úa Y;agem niuiíp tem aluo IDO I?�lavras:.;q fJ�OSO ma- nov<: na rua·7 �éSetembro.m- A victima foi l"eco!hida ao
Bahia

crar o Sul do Brasil.
. . •.

_ .. ..

. _. .

npscqpto _!Ol mfqwtldo pela cendTou-�e. e��e flcando.compl�- hospital, o ardoroso apaixona" O Sr. Augusto Miragnela ren-Ao seu golpe de VIsta nao e;�.capará a soluça0 lmmedlain quantia de 000 doUa;s, por �ll- ta!Del1t� mutthsado. 9 mcen.dlO do à cadeia .e a noiva.. , ficou lisou com compiefo succeSso
do que for realisavel,. pàra que !oi��rto de progrêss�o do Sul r�don. BeyMustapha, c�HecclO- 101,evldo a. es�ar a�erto o ·de- chorando. varias experiencias da saldo de
se, não det.enha. e..

r_tI S tt� brilhante ...•.ffi....• :!rch�,
. .. .'. .. .

nadar de ll}anuscrlptos onentaes. .p.OSl.t.. ?..•......, .. d�.gasO.l.m.a q.
ue .se tflrt

..
d.o . \ aluminio inventada or ene.

S. Ex:a. con_tmuara a obra do graude PreSidente Arthu.� _�...,�.:... commumcado_ ao tubo de des- ��
p

Bernardes.
.

..
c

.. •.. •.. '... . carga produslO odesastre..·. I S. Paulo

de an���;:��l���: t��fo ri°�n... g��
..... t�T.i�.. u.n... ;��ta.in.s.h.p���.l..!.e:no�.e:.. ;!:�fi.·... e._..·.;l· liªJ.·. a.··ntu..s il.lll.stres
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ffeU� ...
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ada

.. sOffreu·I.�!:g.�!�·n;e.�a.ldals���:et aqt.�� D:;;���ee�_�r�:r;: �a!�:r�:�
fiança que decorre da energia de Sa;)er querer para vencer. •.

. .
.

- �. I MAOA MJN�NCORn para .fE- dente da Camara Municipal e
.. .

. . .

./. Em co�npaI!h]a do. Exmo. Sr. Tenente Hrito \ RIDAS, quelmaduJas, frieiras, grande industrial.
======�===..-".�

, . . Dr. Bulcao Vlanna,ll1ustre Go-
Para a CaoHal do Estauo se- infecções, doenças �a, pelle e' -De Janeiro até 18 do cl{r-

O ·r·o DADE E··" ,.. ver!1a�or, do Estado que for.a guio a servi�o na quarta'feira da cabeça. NU! ca. eXistIU eg:1a{ rente entraram no Estado 27.800
EX ENTR I �

XpOSa0
. aSSistir as fes!as com.m�c:noratt- o Sr. Tenente Barnabé de Brito' no mundo!! MUItos re�edlos i immigrantes.

INGLEZA �1 h· _ d f' vt·asda fun1daçao de .Jomtvllle. ets- diO'tlo Delegadr) Especial dest� morrem ao nascer J;l0r nao dda- -o genderal francez Nerel'11:e-�,:t man a de segun a eira Iveram a gans momen os nes a CO ., . rem o que annunclam: sau e presentan o o governo pau IS-
O S1'. Samuel Wallbrock, mil- qÍl:udo ainda' se· achava reco- cídacte,na terça feira d'esta se-

omarea.
�� Só miram a ganancia. ta recebeu em Toledo oito mil

lionario inglez, tem, cO[Ilotodos Ihid{:: popilll\çào de.sta.eidade mana,< S. S. A. A. o: PrincipeD'1 C.. a·.m.b.1.0.
�*�

sabres para a força publica dó
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Or. um Pedro. deBr.:'.aga.nça e.a p.rill.ce-r Estado, igua�s as que são USll�
ctdade que nao deIxa 'de ser i fOl'lll d;tveI estouro que fez es- SR Ellza1jeth, sua· Esposa. ft.rl P ui das no exercito hespanhol.
nr?veit?saao ,r\lino de s. M.itremece.ros.edf(c.·i�S maisproxt-! Em frente ao Hotel.Holetz,o.n- do dia 28/5-/29 reur8�·& U -Inaugurou-se, no dia 16,
p.ntanmca· e as moças Cll.sa" i mos do porto. Jora elle produ- . de parou o automovel que os

I
Libra a/v. 32.400 com grandes festas populares

douras.. I zido pela explósào q�e se dera I conduzia com destino a Capital Do[Iár 6.700 Regress�u a lt'lorianüpo!i,� o e geral regosij.o d� ci�ei a
Tendo coni:rahldo um casa-! em uma la.cha que alI se acha-! do Estado foram os Exmo. Dr. franco fr. 218 Sur. Archlmedes Taborda (Pe- nova rede de 11Iummaçao elec-

ment"o aceriajo, :sente-s� admi-I ira :�tracada.e carregada c;:tm I Oovernad�r e os Príncipes, cum- Súissa 1.290 dro Paulo) conhecidu literato I tricr de Itararé.
,rave!mente na vtdn. conJugal, e I duzentas caIxas. de gazohna I priruentll.dos pelos Srs. Curt lInreis ouro 3.645 collaborador de diversos jornaes �O governo do Estado re

por ISSO entende que todo mun-! d�stinadas .�. casa. Hoepche Bc I Hering, Superintendente Munici- Marco ouro 1.620 da capítal do Estado e do Rio s,oIveu aproveitar a Legião Pau-
do se deva casar... i Oa. desta CIdade, gr<l,pde quan-I paI, Deputado CeI.. Pedro .Fed-

_,.P �_. __
.;. que aqui esteve, durante varias hsta que conta actualmente um

Digpond.o .de grand.e.s recuf.. S.O.S. l tid.ade d
..

e

..

fardos d

8... .

a

.. lgOdãO,. der.sen, ..

D
..

·

rs .. Br�ves Fil
.. hO.

·

.. e. Os- dias, a serviço da r�vista "Hlus- effe.ctiv? de 600 h?�ens, para
compra todos os terreIlos que I ferro em barras .e CImento. I car Schmidt, DIrector e Enge� Estradas de rodagem fração Catharinense' que, sob o serViço de pohcIamento da
póde nos quaes tem construi-I Dura:nte.a noité alguns noti-! nheiro Ajudante da E. de Ferro �Segun�: �í:.�.��· rc.centes, sua direcção, é publicada em capital.
d? grandenumero de casas que .. vag'1S Quelm.ararn grande quan- I Sauta Catharina, ..prestes Gui- fJorianopolis.
so aluga ,a pesso.a.'s casadas de ifídaJe d.e foguetes.

. I.marães, Inspecto!' Federal das as estradas de rodagem no Bra- Pedro Paulo que aqui foi al-
f á l' I I P I f sil estão assim descriminadas:pre erencla ,amllas numerosas'j resume..,se que aguma. a-' Escolas e CeI. Luiz Abry. vo de sympathicas manifestações
Recusa

imPls.ca,velment.e.com.. -.jg.u.. I.,:a.. t.eo.ha.. �.a.
h i.d..•..

O So.bT.e o al

..
-

Rio Onnde do Stil
Kms. de

apreço.,
deixando-nos alguns

modos aos soltetros. godao, que, Illcendlado, mob- - .. 3.074.000 de seus brilhantes trabalhos, O Sr. CeI. Director da Direc-
�Ue mesmo disse ao."DaiJy

. �ou a explosão tota!· da gazo- ��!�àuatharina 6.300.0g0 um dos qUll.es publicamos no toria Geral do Tiro de guerra
Mad»:

.

'..
.....

lIma que estava. a bordo. Desa- Atiradores 6.000.0 o
numero atmzado. veio à. nossa commullicou ao Revmo. Sr. Pc.

��o ul�imo ifl'!movelqllc �d-l tracada .

com �balo a lanct:lIl S, Paulo 6.959.000
redação trazer-nos o seu abra-. Director do Collegio Santo An�

qUll'1 havlloi desoIto c?lsas. OC-j correu 1'10
. aba:x?, . aL:nd;ln�o- A Sociedi�de de Atiradores Matto Grosso 2.124.000

ço de despedida. tonio d'esta cidade ter mandado
c1!padas por ceh.�at.al'1.os 1,mp;e-

·I.se po.uco
..

d
..e.p.

OIS �e percorrtda realisou com grande l;>rilhalltis- O?yaz 2.639.000
incorporar a referida Directoria

mtentes. DespedI-OS a todos; uma curta du,tancif\.. . mo nos dias 24 e 25 sua tmdicio- Mmas Gemes 6.195.009 -�*�
(',0100 E. I. M. no 232 na cate-

noS restantes predios que me J. Felizmente não. houve perda na! festa que esteve muito con-I E.. d� Rio de Janeiro 1.460.000
Pe. Daniel Hostin goria d..e pelotão a linha do re-

pertencem já «supprimh tre-I dê vidas porque ning,:em esta- corrida.. . .

. . Dlstncto federal 200.000
ferido estabelecimento.

zentos solteirões.. ..... ...
1 V:l.:l bordono momento. ... I Noprimeiro tor�eio, realisa- Esp!rito Santo· 651.000 Regressou na quarta teü'a a

Quero enaltecer o casamentai A mercadoria achava.,.se sec I d9 na segunda feira coube a Bahl� 55ô.933 Curityba o Revmo. Pe. Daniel
porque eu proprío sou o mais

I segurada o que nãu aconteceu \ vkforía.:.aos Snrs.fritz Roihbart Sergipe 162.800 Hosfin eX'vigario d:! Parochi3.
feliz dos maridos

.
qt:e h�.· no 1 com a !:l.nl�a que era. de PTO- i A!fredo Hering e FI ifz S:robel Alagoas 376.000 que aqui veio pregar no nove-

munrto. E tenho Obtido 'bons i priédade da: Empreza de Trans- i respectivamente Rei ao Alvo e I Pernambueo 2.893.535 nario e .celcbrar a missa do Es-
�esultados porque muitos d0!51 porte f111yial de Hajahy, Iloe2ocavalheiros. No segundo I P�rahyha 2.700.339 pirito· Sal1to, sendo durante a

celi�atarios que eu tenhQ: d.es';' .. ... __ .".: -,---��::-:--::-.-:-::-I effectuado terça feira foi ven� I·
RIO 9rande do Norte 1.987.656 sua permanencia entre nôs

pedldo preferem casar-se tm-!
.

Nestatypagraphla fàz-se qual-! cedor o Sr. Paulo Grossenbachel'. C;ard, 5.135.906 c()nstantemellte visitado.
med;atamente para nãoficarem 1 quer serviço· typographko e: CO:ll0 I�c.i �:J passaro. Terminou � Pl�Hlhy lA6r.895
sem a casa.'" : saceos de papel. i a festa com um grande bailé.1 47,Q5eJ:fi7T

Dr, Washington Luiz
Pereira de Souza

.

Participação
Nosso presado amigo Sr. Ca

pitão Dr, Emygdio Caldas e sua
Exrna. Esposa, actualmente em

Recífe, distinguiram-nos com a.

participação do nascimento de
sua filhinl1'l Dirce. Gratos

Brasil F. c.

Dfferta

Violento incendio destruio no
dia 17 do corrente mais de 1.000
casas no valle de Bistrítza, na

Rumanía,
Os prejuízos foram calculados

em cem milhões de· dollars.
Houve grande numero de mor

tos e feri dos.

��.

"li Cidadeu

Desabou em Recife um t�lhfl- .

TO na. fabrica de· Apip:ucos, fe
rindo seis operarios.
-foi inaugurada a fabrica de.
tecelagem de seda Pomc::I.

'l'iro 232

Cartões? nesta typographia

�

Gazeta Popular
Sob a direcção do Sr. José

Müller appareceu em ltajahy no

dia. 19 a Gazeta Popular, sema
nario noficioso e independente"
Agraõecendo a visita almeja

illO;; "O novo collega longa e

prospem existencia .
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f·"

e lêl-fo para conhecer essas 'terras, vejo as como I dia dar.
.

_.. .....,. .

se olhasse para. ellas com os meus próprios olhos: aprendo a ! . Eu nao tinha P?IS aprendido absolutamente nada na escola,
sua historia como se m'a contaBsem.· ..

.

.11
nem ao menos as prunerras .etras,

.

Eu tinha sido educado como' um verdadeiro selvagem que .. - Lêr, é diffic:i!? pe�1?:.:ntd a Vitalis depois de ter andado
(21) não faz idéa nenhuma da vidv civilizada. Estas p.ilavras foram Il�m

. grande bocado )'('Tlecrmdo no nssumpro.
para mim uma espede de revelação, co.ituza. ao principio, mas.

. .

-E' diffidl p:ir;\. os q�le teem a cabeça dura e ainda ma's
que pouco a pouco se esclareceu, I dlffíC I p;1.fIL os. queteern ma vontade. Tens a cabeça dura?

b;', no entanto,. verdade que n18 tinham mandado à escola i
_ .' ---:-�;10 sei; mas parece-me q ze se quisesse ensinarme a ler,

Mas só tinha sido durante um rnez. E durante esse mez I nao teria ma vontade. .

não me puzeram um livro'nas mãos, e não me fanaram nem - Pois então, veremos; ternos bastante tempo adeante de
de leitura nem de escr pta, não me deram nenhuma lição, fosse nós.

.

de que género fosse. Bastante tempo adeante de uósl porque não se havia de
Não �e deve coucluir, pelo estado nCÍ'..'.:d das escolas, que começar ii? Eu não sabia qua ito era difficil aprender 3 ler

f,o que eu acima digo e irnposstvel, e im·.ginwa que ia immedi:lme de abrir um livro e saber o que
- Não sabes lêr, pois não? disse-me elle. Na, epocha de que estou falando h:'wia um grande nume- l.á hWI3 dentro.
-Não. I ro de cornmunas em França que. não tinham escolas, e, entre No dia seguinte, quando ia.nos caminhando, vi o meu
=-Sabes o que é um livro? .. t as que existiam, havia algtünas dfrigidas por mesfres,· que, por mestre narxar-se e apanhar do chão um bocado <fuma taboa
-Sei; levam-se os livros á �Issa para .dizer as C?mçôes) qualquer razão. por não saberem nada ou por terem outra .?oi. .ue.io encobe;Í:l .�ela �)00jn.

quando não se reza pelas conül;s; VI m�Itos livros e bonitos al- sa que fazer, não davam ensino algum .. às creanças que .ne s
- Aqui es-a o livro, onde tu vaes aprender a ler: disse-

auns com fiO"uras dentro e cotro por cima. confiavam. ... .

'
.

J me elle.
."'.

'�Boiu; então comprehendes que se podem pôr orações Está ,!lesse caso.o mestre d'escola da ' nossa aldeia. Sabia I ,tJm_.Ii�ro, «quella �f()oa? Ol'ie,
. �ara elle para vê! se não

n'um Ilvro ?: alguma coisa? e possível, e .nãó quero levantar contra elle urna

I es�ava I',lnc,md_o comm.go. Em seguida, corno o VI sério obser-
- Comprehendo. .

. sccusação de ignorancia. Mas a verdade que é durante o tempo ver com attençao o seu achado,
.

- Também se lá pode pôr ainda outra corsa, Quando re- que estive em casa d'elle nos não deu a mais pequena liçãn,/
Ec! realmen;e u.m taboa, _nada maís do que uma taboa

zas o teu rozario, dizes a� palavras que a tua mãe te poz !1O nem a mim nem aOS meus camaradas; tinha outra coisa a fazer, dejnrde L� _de riUa, do. comprimento. d'urn braço, da largura
ouvido, e que do teu ouvido s.e foram untar no teu espifl�o sendo p'elo seu verdadeiro emprego, tamanqueir?" Era.

.

nos !a- d�s du ....o; maos, bem polida, não havia nella nenhuma inscrip
para voltar em seguida mi. tua língua quando as chamas, POIS mancos que trabalhava, e desde pela manhã ate a noite.. v11l.-1 ça I uenhuiu de$ell.ho.
,bem, os que dizem as suas orações, com liVI'OS, não tiram da mol-e fazer voar á roda delle as aparas de fllja e de nogueira. I'

..

CU"!· I se havia de lei' _naquella taboa e o que?memoria as palavras de que essas orações se compõem; ma.s! Nunca nos dirigia a palavra, a .não ser par» nos falar. de oos-I - I) t;_eu ce.l'edro esta �I'a nlhando, disse-me Vitalis, rindo.
tiram-as com os 0\<.05, dos livros onde foram postas, quer di- 50S paes, ou do frio, ou da chuva; mas Ih de leitura. de contas, 'I

- ES:é\ a brincar commigo? .

.

zer que .leem,
.

nada, Isso confiára elle á fHha; .

que em çncarregada do 6 �u- .

- �uncaT meu I'��paz; a brincadeira com o fim de ridicu-
_- Já vi Jêr; disse eu, no tom soberbo d!uma pessoa que bstituir e de nos dar lição. Mas como esta pelo seu verdadeiro ,.Ianz:tr so Po?� ter de Dom. o refol'n:ar um caracter vicioso, mas

não é tola, e que conhece perfeitamente aquillo em que lhe emprego era costureira, fazia. o mesmo que o pae e emq_uimto I q:-zando se dmge coatm a 19n9ranCI8. é um prova de estupidezfallam. eHe manobrava a. plaina ou a colher, ella puxava COm vigor a i
d aqueJle que a empr�gl\. Espera, ate chegarmos acolà em bai-

- O que se hz com as orações, faz�se com tudo. N'u'm agulha. '. I xo; de5cançaremos alJ, e .verãs como te posso emsinar a lêr
livro que te hei de mostrar quando descànçarmos, vamOS en- Era preciso viver-se, como nos eramos doze discípulos f com este p_edaço d� I!ladelra.
contrar os nomes e a . historia das terras que atravessamos, pagando cada um cincoenfa centimos por mez, não e�am s�is I ,. Cheg�mos ra.l?ldamente ao t,aI bosques.ito e pondo os:sac
Homens que habit,aram oU percorreram. essas terras. puzeram francos que podi;;tffi sustentar dÚ.as pessoas drr�.nte Jrmta .dlas . COS .110 chao,' scn 9.mo nos e�l c :n1. ,d� l·elV:.�; q\:e ccmeçava

.

no mea livro o que viram OE estudn.ram; tanto, que bas -me I o stamarico� e a costura completCl.vam o que a escoIt\ não po, �t reverdecer a onJe ;tppil:'''c:�tm Itq�:1 @ :tco!i os matmeque,'e 5

Sem
POR

Primeira Parte
VII APRENDO A LER

•
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G ande reilueção '11118 preços
Representante: A .. C'. FIGUEIREDO

Junto ao �f'.nco Nacional do Cornrnercio
.

Co
.,�-

o. aufomovel pratico ouravel

Alfaiatatia' "Sp.ort"

lUlO
SElBT & STANGE.
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! Llvra:r.ia Carl Wahle
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i do Estado e tambem cadernos.

I e outro qualquer materiaj es
colar,

'---==Gabi nete Typ-�phi�o ===--;
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No risonho e pitt >reseo
Rio dos Cedrl>s,arn !llgal' a'
prazível assenta o bello
Collegio N, S. Auxiliad<1rll-'
para meninas.
A instrucção minIstrada
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