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Sexta· feira ultima, algu
mas horas após a distribui
\,ão do numero primeiro do 
no. so hcbdomauario, fomos 
honrados com a demorada e a
gradavel visita das seguintes 
pessoas, que vieram felicitar
nos pelo apparecimento do 
Jornal da Semana: srs.-ma
jor José Thomaz da Silva, 
superintendente municipal, 
por i e pelo major Hamiro 
.\fachado, presidente do Con
selho, OIympio Veiga, pro· 
fes OI' publico, João Cardoso 

Rêverie 
Sonhos tive-os eu, bellis imos sonhos 
'l'ive-os. Azues, doirados, cÔr de r6sas, 
Como em cortejo aéreo, vapor08aa 
Vizões se cruzam de perfis risonholl. 

Olhos azues e limpidos, inconh0'l. 
Da CÔl' do ceu quedoiram neblll6sas, 
Pousavam-me as pupillaa lumin6sas, 
Nesses leves anceios dos meus sonhos . .. 

Olhares da Esphera I sci marentos, 
Vagos olhares de predestinados, 
Tudo eu sonhava nesses onho lentos; 

Bittencourt, negociante, A- Sonhava mesmo mundo encantados, 
madeu Fabre, negociante, Jo· p'ra alem dos horizonte pardacentos. 

ｾ＠ aI apoio, _pera que o 
I fado da UrDM OOIrTe1lPClllld_ 

ás nobrel e juataa apiraça. 
do povo tubaroDeDI!e. 

Tubarão,28 de Julho de 1918 

Joú Aceacio Soaru JlorelrG 
&rnardilw Pilato tU Hampoio 
A1Iionio AVredo tU Nor_h. 
Luiz Corria de Souza 
Manoel Antonio ｆｲｴｕＧｴｬｊＮｯｾｯ＠
João ｃ｡ｲ､ｯｾｯ＠ da Rocha 
Jacob João Baptüta Uliano 
Fabio Thomaz da Silva 
João Jos/! Nunu Teixeira 
Jos/! Fcrnande. Lima oltrinJw. 

-o INCENDIO Nr, 

RIO DA VACCA 
sé Gomes de 'Moura, negoci- A' plena Paz dos bemaventurado '" 
ante, João Pacheco dos Heis, Em novembro do anil" 
negociante, Edmuudo Schll- Odeans Edmundo Schüle7' passado, um pavoro o inn:lI-
ler, jornalista, Manuel Fiuza ｾ＠ Inverno· 1918. ｾ＠ dio destruiu dezeselb ca .. a lIO 

ｬｾｯｩｭｃｨ｡｡Ｇ＠ ,neemgopCI.ieagn .• tde'oFedloisbecolm·to_ 1 Ioga r Hio da Vacca, (.(;htc 
ｾ＠ ... municipio, além de ter Jt ,-

mareio, Jo. é Cordini, com- ---- - zido li mizeria, grande D\Íl! '-

merciante, Rodolpho Rocha, climento desta terra, ficámos com a maioria do eleitorado I ro de familia , que foralIl . 
delegado de policia, Gastão cheios de alento para conti- orleanen e. brigadas a percorrer o ｮｮｾＬ＠ .. 

ordini, arti ta, Luiz Verafli nuarmos a luta que começá- commercio, pedindo vivpl'f' P 

Ca caes, negociante, Hermi- mos. De Tubarão. recebemos an- vê teso 
nio de Araujo Teixeira,agen- -:«- te-hontem a seguinte circu- A no a confreira Cn:rfa 
te fi cal das ｬｾ･ｮ､｡ｳ＠ estadoa- AS ELEIÇÕES DO DIA 4 lar: Ol'll·anen. e e os poder{'s mu-
es e Daniel Jung. arti ta. e· nicipae , em favor do' que ti-
nhoritas:-Anna Silva, Lau· Ao Eleitorado caram em pão e m tecto, 
ra Reis, Antonina di Pietro, Em todo o Estado, no pro- fizeram insUentE's Pf'di,j 8 
C a t h a r i n a Rocha, Frida ximo dia 4, teri\o logar as e- A Commi ão Executi Vlt ao Governo do ｅｾｴ＠ .... tiu, Cj ue 

teckertz, Leontina Toppel, leir;ões para Governador e Vi- do Partido Hepublicano CH- mandou, algum tpmpo depoi.·, 
OthUia Rocha, Noemi Fabre, ce-Governador do Estado, Suo tharinense d ste muuicipio um ag-rimen. orcalculrlr o VH

Fany 'l'oppel, ｒｯｳｾ＠ Rocha, pel'intendentes Municipaes e tem a alta honra de commu· lor do estraO'os causadOR pc-

Maria Rocha, Mana Fabre, Juizes de Paz. I nicar-vos que o Directorio ' lo fogo. 
Floripes Bittencourt, Eulalia Pela leitura dos jornaes e entraI e a commisõe dis- Feito o calculo do pn;jui· 

Uva e Wally teckertz. do impressos de propaganda trictae do mesmo Partido, zos, o dr. Governador, ao que 
rvido vinho e licor, o SI'. espalhados em profusáo, sa-I em reunião de 25 do corren- ouvimoR, ｰｲｯｭｅＧｴｴｾｵ＠ ＡＬＬｾ＠ z " r 

professor Olympio ｖｾｩｧ｡＠ e ｾ＠ be-se que em muitos mUniCi- \ te, re olveram recommendar, cOII<;tl'uir uma e trada (](' 1'0-

leO'ante mlle. Anna Ilva, dl- pios existem duplicata de -á eleições de 4 de Ago to dagem, para melhorar as con
I'Ígiram, em ｮｯｭｾ＠ dos cava- candidato aos cargos de u- proximo vindouro, - o no- diçõe dI) transporte da la
lheiros e senhontas presen- perintendentes, facto que ha I mes dos di tinctos correliO'io- voura daquella gento que 

d muito nilo se verificava no na rios el!uinte :- Para Go- a sim, indir ctamente ' n:ce: te ,palavra de sau aç!i.o ao .. , 
territorio catharinense. vernador-dr. Lauro e\'eri- bcria a paga dos damnos soí-

ＮｲｯｾＺＺｾｏＧｲ｡､･｣ｩｭ･ｮｴｯＬ＠ fallou São candidatos á gover- ano Müller. Para Vice·Gover- fridos. 
'" G d fedo nan"a do Estado, como Go- nador-dl·. Hercilio Pedro da A construcçflO da c..,trada o no so redactor o o r , • 't vernador e Vice. re pectiva- Luz. Para uperintendente-- porém, até esta data nuo te-

Marque, que ｲ･｣･ｾｵ＠ mUI os mente, os eminentes cathari- dI'. Otto FeuerBchUtte. Para ve come"o', e, ｡ｦｦｩｲｭｾｭｯｬＺｬＬ＠ ou-
applauso ,ao tel'mlllUr a sua , nenses-general Lauro MUl- Conselheir - Ticolau Cor- tra medida nuo foi tomada 
ＱｬＱＱＰｾ［ｾＷｾｾ＠ E', depois, cordial ler e dr. Hercilio Luz. rê<1. de Andrade, Antonio Pe- p los poder e tadoue, para 

I
)ale tm o b r e a umpto Ao carg.o. de uperinten- dro da ilva Iedeiro, Marti- I ｡ｵｸｩｬｾ｡ｲ＠ á. pobre victimaR, 

dente mUIllClpal de Orleans, IIho lve do anto, Onofre qu aInda hoj' t:lO ,offren-
ｭｬＺｩｰｾｾｉ［ｴ･＠ hOl'UR Aahiram é candidato o. ?cmqui to. e d ｾＧＬ､Ｎｬｨｌ＠ Regi, João Corr a do a tri te com; quencias 

. ｬｾ｡､ｩ＠ imo pr tigioso pohtICO sr. major de, ouza Netto. Para Juize do desa 'tI' . 
ｴｯ､ｯｾＬ＠ e ｮＶｾＬ＠ ｰ･ｾｨｏ＠ . 'ta que Jo Thomaz da ilva, actual de Paz-Greg-orio Fernandes E' faLo, portanto, o que 
pela eaptlvan e VISl < dirig nte d sto municipio V.ianna, Ant.onio ｄ･ｬｾｩｺｺｯ＠ Ju- foi infamem nte palhado, 
I . '0\ eomprehender que o . .. ' (elX I . ·c·- que para salur VlotOrIO o da Olor, evenano Albmo Cor- com o fim d ' baixa ca1>..1. 
.Jomal da ｓ･ｾｮ｡ｮｾｾ＠ ＺｾｲＺ､ｯｾｬ＠ urna, conta com o apoio dos rê<1.. eleitoral. 
ar a. sua publdICar;l lo progr _ nossos pI'Íncipaes homens e A Commi ao infra-a i- Voltar mos. 
aOS IUteres a os pe Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Jornal da Semana 

TR S & CóCASI 6M TUBÂRÁ o populaçAo, o meemo penaa-, Surge el ambllla dia o ｾ＠ • 
I.. mento. pen8l&mento em que mento que Ｎｴｲ｡ｶＶＱＱＸＸｭｾ＠ ao ;-

Nodclaa lemol-.. bellu 
Bem ....... originaee, 
Q ... &ruem brilha. d'eetreUaa, 

.. colamo .. doe jomaa ..• 

810 ooticlaa bem eecriptaa, 
bonita., 

Que ao lêl-aa nOl razem bem, 
porém ... 

Como (!Ita que dá -O Dever. , 
N_ prNado ･ｯｬｬｾｧ｡Ｌ＠
Sobre o ｮｾ＠ apparecer, 

Te ｣ｨｾｧ｡＠ . . . 
T6 chfoga a nOl confundir I 
l'orque na mesma noticia, 

( Foi malícia ? I ) 

ｾｩｯ＠ poude o -Jornal. rugir, 
Do collega á letJe ｾ＠ I .. . 

••• 
Em noticias de politica, 

Alguma censura ao meio, 
Nio fica lá muito fl'io . . . 
AtAI n08 pode &"noradat .. . 
Porém assim criticar, 
Noticiando ｾ＠ cen urando, 

Quando, 
Alguem nOl vem visitar ! ? 
N&o é regra de bom-tom, 

Eé bom, 
Para n08 razar chorar . .. 

-E a noticiado O ｄ･ｴＭｾ ｾ＠

-Estaria multo boa, -muito a· 
ｾ｡ｶ･ｬＬ＠ si nllo fo st' , desculpa
me a franqueza, aquelleazedume 
postiço, contra um criti do 
Jornal, ｡ｺｾ､ｵｭ･＠ pesado que des
toa com o que já escreveu o ... 
Lucio Baixinho •... 

Comicio pró • candida. ha toda a serenidade oonllCi- povo. LevaDta-te e calDlnha 
ente dum grato dever cUDI- para a tua ｧｲ｡ｄ､ｾ＠ P-Bl'a a 

ｴｵｲｾ＠ dr.Otto Feuers· prido-deve ser, certamente, definitivo. conqUistá da 'tua 
chutte uma dellas. Liberdade sagrada . 

. . . Quer-se que Otto Feuers- Levanta-te ｾ＠ caminha, . ; 
I Dommgo ultimo, ｲ･ｯＮｨｳｏｬｾＭ chUtte e tenda sobre o desti- guindo na esteu-a ｾ･＠ luz, 68-

I se em ｾｵＮ｢ｯＮｲＭｊＮｯ＠ um concorrl- no do municipio, a firmeza da se; que qualaamarltano COIO

Id? comlCIO em ｦ｡ｶｯｾ＠ ､ｾ＠ can- sua inteUigencio.lucida, a 0- pa8IIivo, te tem apagado a" 
､ｾ､ ｡ ｴｵｲ｡＠ do hlJlDaDltano me- perosido.de do seu entranha- dOres e curado as chagas, e8-
dlco dr.OUo uerschUtt.e, li do amOr de tubo.ronense. se admir-a.vel expoente dN 
ｧ Ｎ ｯｾ･ｲｮ｡ｮ｡＠ oaquelle muni- Otto FeuerschUtte realisa- Bondade, que se chama Otto 
ClpIO. • rá, po itivamente, o velho so- FeuerschUtte. 
, ｄ｡ｌ｡ ｾ ｵｮ｡＠ e Imbituba, vi- nho do povo; fará com que )! 

eram mUltas pe 038, em trem a sua terra ascenda na trilha . . 
ｴＺＸｰ･｣ｩｬ｜ｾＬ＠ para o. i ｴｾｭ＠ a es- do progresso em marchll inin- ,Natal I CIOS 
sa mamfe ｴ｡ｾｯ＠ pohtlca. terrupta que derramará por - =-- == ---

Duma janella, do . Ulub 7 obre todos scentêlhas de be- Completou hontem mais 
､ｾ＠ Julho., orou ｾｭ＠ eothu- neficios inestimaveis. um anno de vida a respeita-
lo.smo, sendo mUlto applau- E' como bra I·lel·ro 'g' lorl· I h d C 'th . '[ d. ., - - ve sen ora . a arlOa IJ a-
ｾ､ｏ Ｌ ｃ＠ °bsr·l ｾｮｴｌｯｾＱｬＰ＠ GUlma- o o nnmc que nos dá o berço, ria Fernandes. 

rue ara , o. ｡ｾｵｮ｡ Ｎ＠ que nos enche a alma e que Ｍ［Ｍ ＭＭ［Ｍ［ｾＺＭＭＭ ____ -;--_--;--'-
Fallou duma tnbuna. col- a tumba niio nos consegue ti- ｆ ｣ ｳｴ ｾ ｪ｡ｲ￭ｊＮｯ＠ O.'etU anniveTsario, : 

Ａｯ｣｡､ ｾ＠ na rua Cel. Collaço. Orar-que elle tem sobre a ca- . 
Jorna lISta T ito Carvalho, que beça a auréola refulo-ente das lIoJe, o sr., Affonso Gelosa, 
recebeu, tambem,grandes ap- benç.ãos de todos. '" de Tubarão; 
plau o. . Medico que esquece o eu ｔＮ ｡ｾ ｡ ｮｨ ￣ Ｌ＠ a formosa ?nlle. 

. A <Tlllr,. damo alguns to- inter e, que mio vi a paga- NlO lOha CarvalhQ, gentil cu
piCO do di curso do no so mento, no exercicio do seu nhada do. nosso rI;lQactor-ge
confrade : trabalho, que enche a pobre- reute, re Idente em T ubarão; 

A vo a a piraçtio é Llobre-- za dc beneficio em conta r . a 5, a ･ ｬ ｪｬｧ｡ ｾ ｴ･ Ｌ ｭ ｬｬ ･Ｎ＠ ａ ｮｾ ｡＠
porque parte duma collecti- gratid,io nem Pllbl1car actos Silva, o menmo T ?eophilo 
vidade intelligentemente la- emanadoR do seu espirito pro- i Ca ｣｡ｾＱｬ＠ e a ｾｾ ｭ ｰ｡ｴ ｨｬ ｣｡＠ mlle. 
borio . ; ju ta-porque brota fundamen te hu manitario, 0.1- ｄｾｮ｡ｴ ｬｬｬ ｾ＠ Vieira; 
do povo que pensa, que sen- tamente philantropico, a sua I a 6, 0. lllu8tre te?ente pha.r
te, que age ob os profusos figu ra sympathica é bemdita, I ｭ｡ ｣･ ｵｴｬ ｾ ｯ＠ AntonIO P. da 811-
lampejo do mais sublime i- o seu nome é repetido com va Medelro , de Tubanlo; e. 
deal : O Direito,- , A J u tiça! oe\'oç.ão, religiosamente, en- 8. 7, a exma. mme .. Mann-

Para se tocar e a méta tre oraçõe a Deus humede- taUla do Carmo Pereira, pro
para e corporisar e e a: cida pela ｬ ｡ｧ ｲ ｩ ｭ ｾｳ＠ agrade. fes ora normalista, e o sr • 

• P ra muito brue o dittin· nhé.lo, é mi ter continua e a- cida dos que não têm pão, Leopoldo Rous enq, habil e 
eto ｪｯｾ ･ ｮ＠ N. N., ｰ･､ ｩ ｲｾ＠ ela oa· 1 
_mento, buda mademouel1e fadlgante luta. A e trada é dOR que não têm gasalho, dos ze oso typographo, encarre-
dnoomamento,etc.d'OLap inuo a, pelo cotovêllo ha ' que não têm carinho! Quan- gado da parte graphica des-

- Era o que n08 faltava I As l e pinho , mi ' ria e traições. tos voto, quantas implora- ta ｦｯｬｾ｡ Ｚ＠
pen.n. ｡ｮｾｭＬ＠ agora, a escorrer Para. veocêl-a, para cantar-se çõe não murmu ra fervoro- FeliCitações do Jornal da 

N
notNlc!A onglD&eS, es.travagantes. ao a lto , o hymno mao-nifico samante o labio commovido Semana. 

. ., que é o propno corfespon· dI· . '" d b 
dente, quer empre tar. ares de O .uml?o O tnurupho, ha o a J?O reza, que de sob os se- - -""cuoo_ar.o __ _ 
ｧｾ ｬ･ｭ｡ ｮ＠ sempre em róco... mal efticaz, o mai consenta- us farrapos despresad08 mer-

- . E' a evoluçao da imprenaa, neo, o mais irre istivel dOI! gulha o pensamento no Sem- Dos 7 d i as ... 
menino! . ". argumentos-a Força. Não a fim, rogaudo a riqueza, a saú- ］］］］］］ｾＬ［［ＬＬ［［ ｾ［［Ｌ［［［ＺＬＬ［［ＬＺ［Ｚ＠

- ｾｉ､｡＠ ,LéNrlas
N

· r E a valdadedaestdu- força cobarde que se acaçapo. de, a felicidade para o seu 
y • • • az propagan e 1 ·d- te t O lar do bo . 
lIi, da ua personalidade forte- pe a escun oe , para de pe- pro , c oro nosso m amlg(} 
mente vulgar. Faltou-lhe o as- Jar, travé o cano duma gar- E e se homem, cuja cari- sr. Manoel Fiuza Lima, está 
l umPt?, escav.acou o intimo, que rucha a sa ina-a Morte, o dade tem erigido em cada em festas, com o nasciment(} 
aacole]a .amblções, e pregou-nos Luto, a Dor; mas a força cal- coração um altar, que pre- de mais um filhinho_ 
ｾＺｴｾｦ･ｾｾｾ＠ !e

a 
ｾｾＬＬＺ･ｾｳ Ｌ＠ que ma, a força ponderada, a for- enche a linhas rigorosas do ｐ｡ｲ｡ｾｮｳ Ｎ＠

_ Nio ｣ｯｭｰｲ･ｨ･ｮｾｾ｢ｾｴ･ｾ､･ｲ ＿＠ ça livre, que consubstancio. n vo so ideal. Ｍｅｳｴｬｶｾｲ｡ｭ＠ entre nós, OR 
-Sim, orrender. Mas uma ot- Per ･ｾ･ｲ｡ｮｾ＠ .que promana Surge et ambula, manllou, ｮｯｾＸＰｳ＠ amigos. srs. Deltino A

fenaa que lIe toma ｲ･ｦｾ･ｬ｛ｩｶＡＭＮＮＮ＠ da ｕｮｾｯ＠ ｃｬｄｧｬ､ｾ＠ aos liames deante do sepulchro de La- dnano de Freitas e Marcoli-
-Homem, i.I8o eatã cheIrando duma mdestructivel confian- zaro o Mestre o Galilêo no Fernandes Indalencio a -

a espelho ' , su- II J . , 
ＭｊｵＮｾｾﾷ･ｮｴ･＠ Ell ça mntua. blime, que pregou o Amor ･ ｬ ｱｾ･＠ e, UIZ de Paz e este, E -

com o -para mu·ito ｢ｲｾｶｾｾｯ｣ｾＺ ｾ＠ Srs. : No canto em que vi- a Caridade, que Ilstendeu so- ｣ｮｾ￣ｯＬ＠ no districto de Pal-
trar uperior, por artes de re- vo, ｾｭ｡ｧ｡､ｯ＠ pela quietude bre o Mundo peccador as melra!!. 
flex?, criar um merecimento p - da mmha obscuridade eu fui grande azas brancas do' -Repre entando a impor
Ta lI, o de ｾｴ｡ｲ Ｌ＠ ruturamente, de tocado por e se enthusio. mo divino Ideal. seu tante firma André Yendhau-
ｾ＠ ｴｾｮＺｦＺＺｾｾｾ｡ｭＺｯｾｾＺｾＺﾷ＠ ｾｾ＠ que vos galvanisa, pelo 000 E' por esse Ideal, que es- sen & Cia:, esteve ne ta pra
Iympathico jornalzinho em pio- das VO Ba8 ｣｡ Ｎ ｬｯｲｯｾｳ＠ accla- parge, través O ecul08, as ça ｾ＠ segUIu até as ｾｬｯｮｪ｡ｳＬ＠ o 
eartl e a ｾｲｯｰｲ＠ pe8IIOa em pivot mações, e fiquei a Vibrar como ' Suas fulguraçõe8 lim id estlma,:elsr. ｾｧｹ､ｬｏ＠ NocetÍ'. 
de eenaaclonal eapectaculo, em vosco, na doçura do mesmo , que o povo trabalha p as, de Flonanopohs. 

tremendamente media- sentir. Porque, si ha emoções povo protesta, sob a ｴＧ ｲ ｡ｾｵ･＠ . ｾ＠ -O sr. Julio Bezcrra, re-
I. . . que nos empolguem, essa, do lidade dum céo azul e ﾷ ｬｬ ｱｕｬｾ＠ presentante da firma Casti-

Bretleródu .! Sveupira. ver commungado por uma nado. 1 uml- lhos França & Douat, da La-
g una, permaneceu nesta. viL. 
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la,aDfllOClol. 
ＭｏＮＬＮｊｯｉｯｾ｟Ｎｍ＠ .. t 

QO do one. ••••• ·8liIal"-
horu aqui, a pu ... 

- VindOll l6de 40 , ....... ' 
,tricto de ｇｾｐ｡ｮＬ＠ on4e,. do novo ..... ｾｐＬ＠
zidem, acham-ee entn! nde 011 Palaaelrut 
n08808 amigos In. Cyprlano ram que Iaa 

Volpato, importante lavra- legramma ｕｾｾｉ］ｾＺＭｾｾｉ｡＠
dor, e Domingos de Oliveira -Deixou .r ea. 
Souza, ElICrivilo de Paz, pelo no por cama dai ".,. 

-Pas ou nesta villa o Ir, ada.!: v'in1 a nA 0.0 doia dl - t ........... w.-Qt_., 
A h 1 B' h" h b'l t"". DOI .& pe .. .....,.,. .. 

rc ange o (RRC 101, a 1 ｾ＠ aonde 101 parar o 80lI0 ｃＺ［ｾＺＺｬｴＱＱＱｪ［［ｾ＠
architecto residente em La- ,roublldo : & iIIo ehamam UOI... -:::::a.:1 
guna, A ultima recepçAo d ,Elle., pooubmar, dllem outrol rei- nbeeLd40l:Ml,.18 

-Tivemos o alto prazer ao chere ｾｵ･＠ não ｾ･ｬｏ＠ em poDar, lhes dirigiram, 
de abraçar o n0880 presarlo trem ･ｓＧｰｾｃＱ｡ｬＬ＠ como ､ｬＸＸ･ｾｭＬ＠ Nada dlllo, po .... , vem ao ela· por occasiAo do faJ: ........ 
'lmigo sr capitão José Ma- não fOi Igual á penultlO18: 10 que ｰｲ･ｴ･ｄ､ｾ＠ .-.r·te &OI o- t'm La.-. do eea qQen.,tll.l 
•. i lt convidados' lhos, leItor chnstl\O. já que o 010 p,-'" 
chado Pacheco, de L a u r o a aram os , , " posso fazer chegar-te aos ouvidos, pORO e pae 
MUller. -Porque? como fOra o meu desejo, Vida 1 Ramos Sobrinho 

-- -Porque, cançados de se O que eu pretendo fazer, é ou· , 

Um telegramma do 
dr. Otto fetterschütte 

illudirem mutuamente, Elles, tra cousa,é quasi mcsmo uma per- hypothecando a todos dura
que sabem que algum dos se- ｾｵｮｴ｡＠ curiosa. ou indiscreta, mae doura gratidão. 
us poucos adepto viraram I IDgenua ｾ＠ ､ｬＧｳｬｬＱｴｾｲ･ｳｳ｡､｡Ｎ＠ Nl'lo te 0 '1' 30 d Jull d 1918 

. Tubarão, 2-8-918. 
Godofredo Marques 

Orleans. 

. ! I vão, por ISSO, cahlr, empanadas e I eans, e lU e , 
de bórdo, Já não suo os mes- verdes, as vidraças da penca. . . __ -
mos... I O caso é sério e bem por isso A' PRAÇA 

- ? exige de ti, devóto e communga· 

Agradeço, muito sensibili
sado, a maneira benevola e 
carinho a porque seu beno 
semanario acolheu a minha 
candidatura. 

-Sim. A' proporção que o do, muita attt'nç"o na pergunta 
dia das eleições se approxi- que te . vou fazt'r,. a me,nos que 

. , n/lo selas para ahl um d/,8trahldo 

Antonio Martins Lage, 
Henrique Lage e Jorge La· 
ge communicam a esta pra
ça e a quem intercs ar possa 
que em continuaç;l/I da fir
ma LagC' Irm,-w8, extincta 

ma, o ･ｾＱｴｨｵ＠ (asmo d Elles a qurm pou('o illtert' s('m cousas 
. demenól' ... que cheirem a capella ou a, .. cio 

Abraço affectuosos. 

(a) Dl', Oito Feuerschütle .• 

0"'-
ｃｏｾｓｏｒｃｉｏ＠

Com a distincta mlle. Ma
ria de Oliveira, consorciou- e, 
sabbaclo ultimo, em Tubarão, 
o no 80 presado amigo sr. 
Antonio Gomes de Carvalho 
Filho. 

Dizem que, com o Jornal, 
esfregariio a cara do redactor! 

- . Veremos, como diz o 
cego , .. pOl'q ne, «até ver nM 

vilisaç"o. 
E é uem de ver ｱｵｾ＠ o nuo és. 

Por is o ... 

ó tarde. '" 

-Sau!'s, porvt'ntura, como é por falleeimento do Rell pae 
que o bUli tos respunsados, nos I ｾｲＮ＠ Antonio Martim; Lage, u
v em diz!'l' do parad iro das vac- llico <;odo obrevi\'('nte da 
ｾ｡ｳ＠ q"e nos I'scaparam ? Dos ob· referida firma, acabam de or-

o lcctos que nos foram .ubtrahldos (T' ',,' • ' . .' • I' d 
I'OGUETEIR. bllbr!'pticiament(' dr sobre o port ,",,\Il\. , li nnM ｮ ｯ ｜Ｎｾ＠ SOCIU ,1 e 

bibelots? Dos nossos amore fugi- em nome c"llectlvo, . ob a 
th'os'( Da no,sus noivas ( Da me. ma denominll<':'o, cujo 

O prolongamento da ＱｉＰｾｓ＼Ｑ＠ 'OIte!' .. objcct/) .. ｯｮ＼［Ａｾｴｩｲ［｜＠ no com-

Th Ch ' t' l-)aut's til, l<'ltor ('hrlst,tO, romo, mcrci .. dI' (' ｊｉｬｭｩｾ［［｣Ｌ＠ c con-
« ereza rtS ma» I d ql\e mlln('lra, nos vcm Santo ·u .• -., .'_ . . I Antonio, ｦｬ｡ｾＨＧｬ｡､ｯ＠ e r('sponsmlo, ｾＨＢｮＮｬｾｏＨ［＠ , ll.\ compra e ,eu 

A nos s a ｾ Ｇ･ｾｨ｡＠ ferrO-VIa dizer do numero do egasparinho.\ da Ｎｾｉ｣＠ ca1'vüo de pedra, Ral, 
.Thereza Chn stma., yae ser quI' Vil!' ｾＢｲ＠ prl'miado á loteria { ('afe e outrof> g-cnero, de p1'o-

Ao digno par, os 
verrlurleil'os embóras. 

nossos prolongada até Noya Tl'evi· - QUI' n;lo! dil·o às, ｩｭｰＨＧｲｴｩｾＺ｜Ｍ ､ｬｬ｣ｾＧ｡ＨＩ＠ na<'Íonal ou pn '('edell' 
so, municipio de Urussang'a. doe ＨＬｉｾｲｵｨＨＧｾＧ｜ＨｬＢＬ＠ mas ... a f('ltl' ('i:\ c\.tl'allo·(·irH. na E'xplol'u-

-:e:-
Uma carta do deputa

do Accacio Moreira 
.Tllbanío,2 de Agosto 191 
Illustre e Pre ' ado AmO r. 

Godofredo JIarques. 

Saudações. 

Tem e. ta por fim felicitar
lhe calorosamente pelo appa
recimento do .J ornaI da Se
mana., cuja feiçãO moderna 
constitue, só por si, garantia 
de franco successo. E' mais 
11m campeão do progres o 
fundado pelo pre ado amigo 
nesse no\'ol municipio! 

Acceite, pois, os meu in
ceros ｰ｡ｲ｡｢･ｮｾ＠ e di ponha 
com franqueza do 

AmO. mto. dedO., obo., 

Arracio Moreira .• 
ｐｒｅＨ［ＺｲｓａＮｓｅｾ＠ typographo. 

- . 

1,· .. I I ｣･ｬｲＬｾ＠ du··te·a 101-(0 que re pOllse . I C' • 

ｉｶ･ｭｾｳ＠ ｾｃｬ･ｮｃ Ｈ ｡＠ (a ｡ｾ ｲ｡ Ｍ a l-)ant-> ... e emmudeces. ｾＧ｡ｯ＠ de almazcnR, trapl('heR, 
davel noticIa, pelo . ･ｾｵｭｴ･＠ Pois ouve lá: _ to. Antonio. RuyeirOR e rmbarca('õcf> miu
telegramma que nos fOl mos- ｡Ｎｾｩｭ＠ ＨｬｬＧ｟ｾｮＮ＠ man('ira maltratado, ela' do ｴｲ｡ｦｬＧｾｯ＠ tio· portos, 
trado, gell ti lmente: entr" ('irios e ＨＧｮｴｾ･＠ aroma ex· nu>; ｯｰ･ｲ｡ｾＧ｣ｳ＠ !-obre titulo 
. FlorianopoJis 27-7-91 . \qu, ｴＬＬｾ＠ que lhe m.censamo bu· Ｇｭｩｴｴｩ､ｯ ｾ＠ pelos armaz(n,·"· 
. ' n'l, nmarrndo dI' pcs c 1111105 ao ,." .' I " I .. ':'-

upenntendente ('str('1I0 Ill('ho qllE' o ｉｉｨｲｩｾ｡＠ dos o. (,1(' , ｾＮ＠ ,une a na exp ｏｉＬｬｾＢｏ＠
Orlean. Ihn, prOf,\1l08, ent'ontra-se na hu. (lt- • almas, de ｡ｾ｣ｯｲ､ｯ＠ com o 

milhante contingencia de crI.' contracto archn'ado na Jun-
Telegramma do Rio, com

munica-me que foi a signado 
o d e c r e t o prolongando a 
.Thereza Christina., até No· 
va Treviso. Congratulaçõe . 

(a) Felippe Sclnnidl. 
2"100 

Theatro 
Amanhã,noCinema.Chic" 

ha "erá variado espectaculo 
em beneficio do applaudido 
actor·comico Candido ih'a, 
que eO'uirl'l, breve, até . J 0-
aquim da Costa da Serra. 

De ejamo ao y mpathico 
ar ti ta-ca a cheia. 

(C01ltinua) ta Comn1ercial em 2 do cor-
___ * _ rente, ob o nO 76.903. 

Aos lavradore' 
Tendo as g-eatla. feito sec

cal' grande parte das mattas, 
e aproximando-se a época 
da .qu ima» para novas 
planta(·ões. aconselhamos ao 
SI' .lavraclol'l'. que tenham o 
maior cuidado, atim de e\' itar 
l!lle o fogo cau. e :\ la ,"oura, 
prcj uizus iguae ｡ｯｾ＠ soffridofl 
no anno pu!S:.aclo, em dh"er, o 
logares do municipio. 

Ｍ］ｾＮｌＮＮＭ

IMPH.E O na typoO'ra
phia da Ga::eta ｏｬＧｬ ･｡ ｮ･ｮｾ｣Ｎ＠

Uio de ,Janeiro, 10 de )Iaio 
de 191 '. 

.tI 11 f 011 io .lIa l' fins 
J[cll1'iquc Lagc. 
Jorge Lage. 

ＭｾＬＭ

ldánocl Fiuza Lima 

e 

Laue, 

--n 
ｊｊｃｬｭｾＺｩｬｩ｡ＺｃＮ＠ Fiuza Lima 

ｾ＠
participam ao. seus parrn
tt'. e :\s pC'. soas de fluas Te-I 
lações, que têm mais nm I 

criadinho :\8 ordens. 1\ 
Orlcana, 28 de ｊｾｬｨｯ＠ de 1918, 
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Jornal da Semana 
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E ULSAO de SCOT 
de rico oleo de figado de bacalhau com 
hypophosphitos par a robustecei-as e 
assegurar seu bom desenvolvimento. 
Conserva a saude das creanças sãs. 

Restaura a saude das 
creanças debis e rachiticas. 

Insisti na legitima : 
de SCOT T 

Pinho & Comp. 
( GEREXTE R.UIlRO MACHADO 

Grande depo ito de: aI, Kerozene, Phospltoros e 
farinha de Trio. . 

Armazem de eccos e :J[olhado. Loja de Fazendas, 
Ferragem e Armarinho' 

1Jnico e tabelecimento commercial em Orlean , que 
tem, á venda, o superiore chapéo. da afamada 

fabrica PRADA 

Fabrica de productos sulnos . 
COMPRA QUALQUER QCAXTIDADE DE CEREAES. PAG.o\:o1DO 

VA....'\TA.JOSOS PREÇOS 

Rua 15 de !<ovemhro 
S obrado d Emprua 

OrJOAno 
E t . d e S . Catha rl n " 

cura incommo-

dos de SenhoT/\S 

Su. Oa udt &: Oli veira M,nh.a fi Ih. Ma,.a LUI:&a • • tumn. 
d. E..cot. Norma l, aontendo de Incommodol provenientes d. 
m uda n ca de edade. U60U A Saude d. Mulher e com poucos 
\ildrv. 'fi cou rad icalmente cur.da . MUito ,rato. V. S. pela 
cura q ue . e u prodl,lo,O remedlo operou, a conselho-o. a pubh · 
urrm e.tu Imh .. e ｯｈ･Ｇ ｴｾ ｯＭｬｨ･Ｎ＠ o retrato de mlnh. fiJh. , 
como pro". de 00 .. 0 recoDheclmenlo. 

RECIN4LDO PÊItEJRA DA SILVA (Ri .... Janeiro) . , 

ｾ＠ ｾｾ ｾ ｾｾｾ･ａｾｾ＠
ｾｾ＠ _, ＭＭＬｾｾ｡ＬＩ＠

\ • Elbur de i il o g u..eira ｾ＠
[mp: ･ｾｊｾｯ＠ com suc

ces:o nas seguintes me

lestias: 
E.vmrh la. 
r"' lhro. 
U .. ,hu 
& .• IIOUI", 
In ＢＢＢｕｾＨｾ＠ do . 1,", 

Ｚ ｾｾｾｾ＠ (. ＬＢＢＧｒＧｾ＠ ti", o.".Jw 
ｾＮ＠ n.·""of·· 
l ,lll.COMI • ," ,.,,,1 ... 
E.,"nbu 
(..tllcr", trne,.,.. 
".dltll''"'' 
," llilf'O-lInn....a. 
li rrat 

. , ... 
1:" •• ,. 
IIlt'umflll.'It(l rll'! ",..1 
\3 .. ｾＬ＠ ｉｉｾ＠ 1"lIr 
\' ". "'rl'II'1 AI 
UI,,," 11 I lovtc.a. 
ｔ ｊｉ Ｎ ＬＬＬｲｾ＠ 1Ir.nt'ot. 
AIf...,.f' ........ ＱｴｾＱＡ＠ .. 
1). '18110 .. "'lu 
ＱＱＱＱＱＱＢＧｈＧｉＧＮｾ＠
L .. , ... ,,"'w du .1 

flU , do pttCOÇV i ｾ＠

D" ID"-.nl.. ,a .... 
lod •••• ｄｨＮｬｾ ﾷﾷ＠

" •• p .. Ov.Di .... 
l •• do •• ng • 

ｅｮ｣ ｣ｮｴｲ｡Ｍ ｾ＠ ･ｾ＠

tDdu as pbarmacir' 
drujarias e cam ç' 

rudem drogas. 
) 

GRAIDE DEPORATt'O DO SANGUf 

Oliveira Carvalho & Irmão 
Importação directa de: 
Louças de todas as qualidades farinha 

de trigo, carne secca, assucar, etc: etc. 
Rua Conselheiro Mafra, 54. End. teleg. 

OCI. Caixa do Correio 30 - Florianopolis. 

, 

, 
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