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Cltladl' 

Pelo ｣ｯｲｲ｣ｩｾＩ＠

:11.lrado rOIll p"I<I\TOl's proprjos 
de indlvlduos sem ｾ､ｵ｣Ｌｉ｜［ＺＱｬｊ＠

qll.lIldo 1111111<1 contenda 11l'Ia 
ｉｉｬＱｰｲ｜ＢｉＱｾＬｉＬ＠ UIII dos ｩｬｮｴ｡ｾＨ＾ｉｉｩｾｴＮｉｓ＠

pf'r<j(> ,H ('a 111111, psqllcct>rnJ.1 
dus prillciplOS 111,11S COllle'ilnilos 
de sociabilidade, d;i pro\'<JS qlle 
nilo pos,ue ＱＧＱＱＧｬｬｨｾｬｉｬｯｾ＠ de ddesa, 
l' PCIIS<I ('111 1.1/,1" rel!.,r ,eu ad

l\urncro l\\'II !-ót) Sitio 
•• ｵｬｲｾｺＢ､ｮ＠ ｾＲｦＢＧｊ＠

; I H 'r',JrI() r011l ｡､ｩ･Ｈｬｉｶ ｯｾ＠ propn\Js 
da ho('c';l (LI rel0. 

Pagamento adiantado , 
ＡｬｾｾＬｾＧＺＧＬＷ｟ＢＧｾｾ＠

RESPOS 
o orgilo UI gerellci,1 do ｾｲ＠ .. \n 

tonio ' ｐ ＼ｬｳｳￓＨＧ｡ｾ＠ atrapalh;ldol ("111 

responder e desl1ll'ntlr <lS ,,(cu,a
ções fl'ltas au Ill:s,o<11 do p.trlld(> 
sem dirl'ctorio, illlda ao,; 11lj:,lS 

ｲＺｾｴｩｬ＠ II111ilO CillP"P () sr. Anlo· 
nio ｬＧｩｉｾ ｾｏｃ ｩｬＬ＠ COIll ･ｳｾｬＧ＠ corpu de 
10rlla",IJ, qlle rlllllO d I('sllla, l'S' 
rOIllIl' 11 ｉＬＬｾｯ＠ o- Ｌ｜ｾｬｓ＠ 1('lIl<lclllo$ 
ljllando \ ['111 IIIIVl'nS ｲ｡ｲｲｾｾ｡､｡ｳ＠
c' d,'h",m li SC'U PilS'ÓCiI sl'rvir 
､ｾ＠ ､ｬＧｉ ＧｾＯＮｉ＠

:\,)s. I I p'l r casa, CUs!tUII,lInos 
lIrdr ｾ ｬ＠ ＱｉＱＮＱｾ＠ "cHiI. ._. 
Hontem e hoje 

cumo um cego enr,II\'('lld"I , 
Agora atacoll.('oilJ:) I1ldkn IJi).O I:In S('1/ ｾｬｴｬｲｬｬｏ＠ numLru .. \ 'el1l O 

sr. Antonio \'tlrella, porque l'ste rill}()r Cl11ll 1!r11 ､ｲｴｊｾｵ｣ｴ｣＠ Intltula
deslllrntiu rllramentl', ;('1'1 ｾＨＩ＠ do. ｦＩＯｬＨｾｓ Ｌ＠ f ;flucas, onde, o seu 
phbmas. as Il1lorlllações fal,.;m; do ,llIdJr, l'slOndldo :sob :1 ｣｡ｰｾ＠ do 
orgão engrossodar, que. sem re'. Inonylllilto, \'t'm e,;wbelecendo, 
buços ､［ｾｳ･＠ que a firm.t Pinho &. lIuma linguflgLlll de cabo c/e es 
COlllp, h<l\'lil distrihuido ｮＧｮｬＨＧ､ｩｏｾ＠ C!UU(/f(l um confronto do ｭｾｵ＠
por sua cont<l. ;'lidO de'llll'nle. modo d,' proceder com referenCla 
confirma al\\ e co 111 o n.J(\r, tClldo a ＨＩｾ｣｡ｲ Ｎ＠ PlIlho, confronto este 
a dizer, ｳￜｬｵﾷｾ･＠ dd sua costumei. m,lI, ｣ｩｬ｢ｾ｜ｬｯ＠ ao aulor d,) tal ､･ｾ ﾷ＠
ra bonhomia c diZ umas tantas tampatorto, mas que cu, com a 
cousas que nós, tambem, senil' franqueza e lealdade que ｣ｩｬｲ｡ｾ ｴ ･ﾷ＠
mos capdzes de dizer. flzam ｯｾ＠ meus actos, prOlnptl hco· 

Quer, tambem, o orgão do sr. nlc a ｾ･ｯ｡ｴ･ｲＮ＠ appeli:lndo pa ra o 
Antonio Passóca, fazer crer que conceito ｾｬｉ｢ｨ｣ｯＬＮ｡＠ ｾ｡ｮ｣ｬｲｾ＠ p,ela 
o nosso dlfector dissesse umas qunl anal} sd o cnteno alheIO lul· 
tantas cousas, em Pedras Gran. gando-o pelo seu o mesquinho 
des. Quem andava com vontade (Jnonymo. 
de botar casas na lista negra, O Honteril - de facto, sentava· 
A /bar bem o sabe .• -\qui cheO'il me á mesn de Oscar Pinho, en· 
vam mercadorias compradas "'na tenda· se : a convite e instanclas 
casa Hoepcke e logo após, um Sll:1S, julgando-o amigo, nunca 
jorn al que se publicava em Crus· suppundo'o, depois dos grandes e 
sanga Vinha com ameaças e indi- innumeros serviços a elle presta· 
rectas ás pessoas que haviam dos , fosse merecedor do mau jui· 
comprado na referida casa zo que de mim fez. 

Nessas polemicas cada um tem Hoje - revoltado cuntra tan ti' 
o seu modo de entender' nós deslea ldade, desi lludido e peza· 
sendo adversarios, somos ｉｾｮ･ｳ＠ｾ＠ roso de tanta e immerecida dedi
nos afastando deste ambien te caçilo, forçildo a romper uma a
somos os mesmos homens ｱ ｵ ｾ＠ misade hypocri ta. 
guardamos respeito a todos. A Hon tem· amigo incondicio
nossa linguagem será sempre cal· nal, lutimdo em favor de Oscar 
ma e nunca ousaremos atacar a Pinho, procurando evitar os ata· 
vida prÍ\'ada. ques que diilr iampnte a elle c a 

O sr. A ntonio Passóca, pela pessoas de sua familia eram fei tos 
penna de seus redactores, está pela imprensa e verbalm ente; 
ficando celebrisado, pelo facto de j ー ｾｯ｣ ｵｲ ｡ ｮ ､ｯ＠ intervir. afim de sua 
que todos conhecem que o ge· v isa r as indispOSições que ainda 
rente do orgão do enUlOssamen· contra elle se formavam, pensan
to não sabe produzi? nem uma do cumprir um dever de amigo, 
só linha. quando em sua propria residencia 

São uns tyrannos esses senho· er,1 censurado acremente, porque 
res da politlca decadente ! Fize- mc prestava, desinteressadamen· 
ram do sr. Antomo Passóca te, a minorar o soffrimento dos 
Substituto do Superintendente d infelizes indigentes atacados pela 
jorn alista! E agora, este pa ra sus- pnndemia nos calamitosos dias 
tentar a nota, angariou um corpo dos ultlmos mezes do anno pas
de redactores habilissimosem des· sado. 
composturas e aleivosias, que Hôje - não como disse o ener
ainda vão comprometler o sr. gumeno art iculista do O A/bar : 
ａｾｴｯＡＬｩｯ＠ Passóca, pelo seu pro- <a trazer para a ru a completa· 
pno )ornul. , <mente adulterado o que se passa 

O sr. AntoniO Vnrella , enUlo, é <no lar do amigo <le hontem.; 

p,Jrélll S'III, esclarecer au pllhilco m Wa, wj:lln o que eu dizia pela 
o ljUl' de \'l'rd,ldl! se dl'U ('om os T/ln/l' ("m" de ｴ｜ｾｯｳ ｴ ｯ＠ de IUIG, 
nl\' <I Il'IlIl1l'ntos d ISlnhuidos ÇtIlJ!uÍ' e 111 Sl'U 11 umero G.')() ｾ＠
!(Jl/wll!e pdl flrl1la ['lIlho l'\1 Ciu" < A .. ｂｬ｡ ｣ ｫｬｩｾｴＢＮ＠ - Cumpre. 

ndeusorl.1 . 'mmercudarnclltl' 110 <'105, ramo pa rte integran te da Im
｡ｬＱＡｴｾ Ｌ＠ pl'IlU1l1l110 numero do O ｰｲｃｉＱｾＱ｜＠ brasilc lrII e como orgão 
AII}()r, \'l'rdaúes estas nrl{) ﾫｈｬＮｬｬｭｰ｡ｲｃｩｾＱＮ＠ protestar contra a, me. 
tl'stauas, o qUl' \êm proviIr a sua ｵｩ､､ｾ＠ t("n"das pelos alliados, na 
vera{'ldadl'. prcscnle guerra, prejudicando 05 

Hoje - aS'lgn'i1 lldo ､･ｾ＼ｉｾｳｯｭ＠ int<:resses .dos neulros .. 
br.:damenll' aqu,1I0 qu(' cscn'\., ｉＭＮＱＱｾｦｬｬｾｓ＠ da l1/ack·!JSl em a 
demonslranuo com ISW. I.onra, qual ･ｾｬ｡＠ Inclllldil umil grande 
caracter e lellldilde. pre'dic'ldos ｱｕｾｬＱｴｩ｣ｬａ､ＨＧ＠ de firmas brasi:eiras. 
e"cs que nem toda a ｾｬＡｮｴ･＠ ｰｯｾＭ . :-':ão é p.t'lo foc!o dos commer
su('. milito emhora pense ao con· ｣ｬｾｮｬ･ｳ＠ l..1l IIIdustnars serem alie· 
trarío, ｾｩ＠ n:10, que façam um ('xa· m Jl;S ÜU austf/acos, ｾｵ･＠ ･ｳｳｾｳ＠
me de consciellcia e ｜ＧＨ ｾ ＱＰＬ＠ Ir 'I, . di veml>er Inclllldas 1Ii! lis-

A ntonio' Pinto Va rel la. tI 1,11 f'I dos ｉｮｧｬ ･ ｺ･ｾＮ＠
._. .-' ) t' r ,lldS con, tltUldas debaiXO 

"O ALBOR" dasC'nbrit do pa\'l lhão brasileiro, 
SUIl!I!. 's a tod as as Ｑｾｬｳ＠ do palz, 
com escnpturilção em portugul'Z 
l' rom seus livros registrados c 
p'>rlanto. debaixo da tutela dogo· 
\'ernv hrao;ileiro, 

Duas ｣ｯｵｾ｡ｳ＠ eu cOQdemno 
quando, no Cill11pO jornali.,tico. 
duas opinJ(ies adversas se dC'gla· 
diam: 0 l'spicaçamelllo da \'idd pri· 
vada c o r('curso á mentira c li 
ci!lumlllil como meio de defesa 
ou . accusatorio. O. A/bar está 110 Dig,l, agora, o orgão mumc;.pal, 
ultl1no' destes dOIS casos. Por si Iluem pensn assim, pôde dizer 
dllilS vezes. já, em nUlneros c >n - o que lhe :J ttribuem tcr di to em 
secullvos relOrre á mentira, li Pedras Grandes. 
ralllmma. pilr,l poder fcrir, nJo se :\ão disse tal cousa. digo mais 
lembrnndo que a opllllào puhlica ul11a vez, porque nUI1(a fiZ o pa. 
de h .. mUito o conhece COl1l0 mys· pel degradante de espião, Wui
tificador e hnbil inventor de men· zesse eu denunciar muitas casas 
tiras para SCll uso proprio. commerciaes desta pmça que ne-

No numero de 2 de FevereIro. gocíavll l11 com firmas inclilidas 
entre outras c:llumnias e inverda- n:1 Iistn negra, e o l eria feito; 
des, diz o orgão do partido em mas, os meus ｰ ｲ ｩｮ｣ｩ ｰ ｩｯ ｾ＠ sempre 
decadencia qlle ｧｾｳ ｴ ･ｬ＠ perve rsa-. fo ram outros. 
mente a minha ｬＱＱｾ｣ｬ､｡､･＠ nu mn Eu. ｡ｳｾ ｩ ｬＱｬＬ＠ me defendo das ac· 
c?lonia, impl.mtando ali a dlscor· cu sações d'O A/bar, ao passo que 
dia. ell e, com certa habilidade, não 

Todos s,lbem que em lJrussan· responde. como deve, ás nossas 
ga, fui durante milis de oito anllOS, accusações, Chamei-o de germa· 
secreta rio municipal e que nunCfl nophilo, r;;as elle não prova o 
tive \·oz activa em neO'ocios de cont rario. Vem ati rando injurias e 
politica; portanto o ｩｮ､ｩｾｩ ､ ｵｯ＠ qUI! callJ l11 nias, fazendo oU\'idos de 
diz te r cu gasto pc>n'c>rsamc>nfe il merca dor. 
minha mocidade numa colonia, é, Re\'endo uns jornnes velhos, 
como se vê, um perverso , que se me deparou o seguinte trecho, 
nutre por mim algu m odio; é um I publ icado no n, SfXi d'A Ta/de, 
tolo, um sacripan te que não tem de 23 de Abnl de 1917 : 
coragem de assignar o que escre· 
ve, para fazer do sr. Antonio 
Bessa o bóde espiat.ono. , Laguna fez um comicio pró-pa-

No numero do dia 9, dIZ que tria ao qual compareceu grande 
eu. em 'pedras Grandps dl, sera, massa popular reinando o maxi
que haVia botado um na lista ｮｾＭ mo enthusiasmo. Nesse comicio, 
gra e que haVIa de botnr 111<1IS como devia ser, foram esquecidas 
duas casas CO l11merClaes da La- as questões pessoaes e todos ir
guna. manados num só sentimento,viam 

E' verdade que em Março do somente, naquelle momento, a 
anno p'!ssado estive em Pedras sacrosanta imngem da patria. 
Grandes e que almocei ｨ Ｚｾ＠ COI11' Esperava-se, portanto, que o 
panhia de mais de uma pessoa, ,' nosso colleg:1 ,O A/bar, desta ci
I11ns o que é facto é que a pessoa dade, como jornal noticioso, dés
que affjrma tcr ouvido esse dis- se, ao l11enos, umll pequena noti
parate, de minha bocra, ou é in- ! cia sobre o comicio do dia 16 do 
tngante para agradar alguem, ou corrente. ASSIIIl não aconteceu! 
mterpetrou mal o meu modo dc Razão por que muito se tem com
pensar sobre a lista negra. Si eS' l men lado essa altitude dubia do 
sa ' ｰ･ｳｾｯＬｬ＠ teima em dizer que ' nosso collegR, comprometteodo 
ouvio de mim esse desplante, di- I des! 'él rte a sua ｣ｯＮｮｾｵ｣ｴ｡＠ de orgilo 
go ｭ｡ｩｾ＠ uma vez, que mente ver· , da Imprensil brasileira .• 
gonhos:1mente. e. para provar o Que nos diz ｡ｾｯｲ｡＠ o jornal do 
meu modo de pensar sobre li lista qual o sr. Bessa e gerente, p .... 
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e nilll sahe ('s' 
ma notid;; J 

assim, as arcusa· 
fizeram. ao ｛ｬ｡ｾｳｯ＠

accu5sçôes a fazer 
nilo ha justifica· 

ｏｄｾｾ＠ , - 't á 
R ' I inestim:lVcis srrvlçOs pres ou 

• \Obras publicas; Oscar i ＿［Ｏｾ＠ I no;sn p,'plIl,1ÇàO, ､ｵｲｩｬｮｴｾ＠ o tem
ÉCOS & factos Dlrector da ｉｬＯｉｰｲ･ｬＡＺＧ｣ｊ Ｌ ＿ｾｃａｲ｡ｕ｟Ｑ＠ po que a pandemia da gnpp,! ｨｾｓＭ

_ ..... ...-- 'da Repub/ica ;dr. Clo\ ｉｾ＠ de, Con- punho/a ｾｲ｡ｳｳｯｵ＠ ne,ta clda, 1', 
h " Inspectur do Imposto e I -f " Socied,lde do Tiro 

ｑ ｉｉｾｮｾｾｾｳｾ＠ ￩｡ｾｾｾｾｾＬｾ＠ ｓｾｩｾｾｮｑｩｬｾｾｩｾｾＺ＠ I ｾｔｾｨＧｉｾｏ､Ｇ＠ ｣ｯｾｮ＠ ｇ［ｾｮｃ､ｾ［Ｚ｡ Ｇ ｃｾｾｉｾｾｾ｣Ｇｴｯｾ＠ I ｾｾ［ｾｾ｣ｾｾ｡ｾＡｬ｡＠ de 25$(XX). 
, , c«e medo se eo or f 'd - :.:-duo; (' os vezes, ' . . do Grupo acima n' en o. , O' t 

commuOIca Il ｧｲｵｰｯｾ＠ ｾｮＡ･ｬｾｯＢＬ＠ \'1I;do no mer,mo vapor seguIu Cumprimentos. - O Irec ｾＭ

B . hs ' \'el;lm05 que lhz SClplO Slghele, b "r'l Tub'lr50 o team no do Partido Republicano desta 
Lucas am . '[ / 'd'o crimil/osa tam em pu. ". , t ao seu na ,;ua obra. H /lU u 'd 11 rtil/e/li d e F1onnno· cidade cumpnmen ou , 
, Ｎｾ Ｎ＠ ljtlt' tanto se adapta no Ｌ ｾｬ｡ｲｮＱ･Ｚ＠ ｏｾｉｓ＠ Ｇｱｾ･＠ iOI llls[lutar um matek desembarque, os srs. dr. Ç)lavo 

'I' ' '.I" ＼ｾＬｴｯ＠ Jos ｮｯｾｳｯｓ＠ ｡､｜ｾｲｾ｡ｮｯｾ＠ P "o !felci/i/) Luz rnu! Ba" Freire Junior e Oscar Hosas, 
rnhllcos, ali ouvirem o bndtO In com ___ .. .... _ 
fundado que Jlij" de Ohn'lra C//lb, _ _ .' . 

, : \ Iri ' a LJ"ull.l fdzf r 11111 /I1e('<'/II.I{, :--- Exoneração, FOI exonerado, 
ＬＬｾ＠ ,. I c \\.IS, ｾｬｉｮｩｾ＠ _ e"crevl' Slglll" ａｒｲＮＱＨＱ｣｣ｬＱＯｬ･ｬｬｴＨＩｾ＠ <l pedido, do Cdrgo de ｰｮｬＱＱｾｬｲｯ＠

velho o,rgJm. ｾ＠ ＿ｾｲｴＺＧＺ＠ le, _ que tudo que tenho ･ｾ｣ｲｾｰｴｾ＠ Do nossO digno ｣ｯｮｴｾｲｲ｡ｬｬ ･ｯＮ＠ suppl entf tio delega do de .púIlCla; 
do parlldo untl ｨｾｲｬｉ＠ até f) pre,ente hasta para dar <J \1 OI t< J .. I ill1'l compe· I o no,so prcsado amigo, sr, jose 

f o > em ' t sr t \ ,Iro I , ｾ Ｎ＠ ' . ' ti f nc 
trans orm li"" . , explicação de certos mO\ ｉｭ･ｾ＠ ?S, tc:1te lunccio nano dm; T elegr,l' ｈ ｹｾ ｩｮ ｴｬ＠ de Santi ago. I;!no u . 

Impertlnenle. e 10.11 , de ccrtos ar tns de umJ multldilo" h ' 'eb ' 111 0 delicado c< ｲ ｴ ｾｯ＠ cíOllilr lO dJS ｯ ｢ｲ ｡ ｾ＠ dél !l.1I ra. 
r-orri!ldn. e ､･ｾｐ､ｯｊＢｮ､ＺＧＮＬｾ＠ I n<1o, p" rém, de ｴｯ､ ｯ ｾＬ＠ ',so expll· r. Ｌ ｏｾＮｾ ｾ｡｣ ､ ＨＧｬｾ ｬＱｬ ･ ｾｴ ｯ＠ pela I' l!lela Ｌ ｾ Ｎ＼ ＼Ｍ

v<,-te- e re.'Pel· . c " um applaude Ul: ,., , .1 

I

I l.nciAo da ｩｾｰ［＼ＬｮＬＮ｡＠ IJgu· ca-no, porqu
J 

.. : se ｾｭ ｡＠ foye"qu e II1serimos, u respeito u<J sua Nossa barra () sr. Cyri<lCO 
F r.-n açou as manaas, ￚ ｾ ｉｏ＠ ｴ ｯ ､ ｯ ｾ＠ ｡ｦ｛ｬｬｾｵＬ Ｑ＠ ･ｬｾ Ｌ ｾ＠ ue um1 .. ＺｲｉＱｾ＠ nOllleil ç.'io para ｾｮ｣｡ｬｲ･ｧ｡､ｴｬ＠ ､ｾ＠ Clmstoba!, e,ul[lilandnsta ('ncm 

ｾ｡＠ publica ｣ｯｾ＠ o seu ｴｯ､ｏｾ ｯ＠ ｊ･ｧｾｾｉｾｲｾ Ｎ＠ ｳｾｮｬｬｊ｡＠ ｾ ｯ ｲ＠ um Est'jçiio T elegraphlcn, de FlOria reg,ldu de tirilr li plarlil d, t Pedra 

AntoOlo l'assócJ1 e come· m.oçn " I\'I·JuO refll'c te.se Immedia. ' nopn llS, do Por/(), que se acha a en' r>ld1 
.1 " SO lu, . _ . - 1 I ,I 

sorte. ZangHuo, Irrlta- tamcnte sobre tOllos o,; r,'stos, Diversôes & S ort,,,; l a ｮｯＬｾ｡＠ ldrra, ｵ ｉ ｓｈｾＧｉｬＧＩｓ＠ que .. 
adamentc,.lmeste, com I Foi o que SlIcccJeu á i.l cção ", P , refc>n.Ja p('!lrd te 11 :17 me trus de 

boeca[!lul/o. contra , contraria que ha milito ｾ ｮ､｡＠ con· O club B/ol/cllII , desta ｣ｬ､Ｎ､ｾＬ＠ b tSI' por IG, e que ,I SU,t altura 
a cora:::em ､ｾ＠ Cen,lJto1r trariada, 'u:11 OUVIO esse boato e offcrece ll , Quinta·feml, ao team m'lximl <! de 3 melros" ou ｳ･ｪｾ＠

orotector: Anto::lo Pa.soca I !lcou logo transido de medo: essa I do Mar/inf'l/i. um explendiJo bal' 22:")(; ｬｬｉｾｴｲｯｳ＠ cllblCo;;, CU)) peso e 
ftrn"'''Vldo, ha pouco, ｰｾｲ＠ cOJnmoçiio ｰ｡［［ｾ ｯ ｵ＠ a tOd0S, e to· le, ao qlw l tambem compareceram de 5?\G5 ｴｯｮ･ｬ｡､｡ｾＮ＠ . 

Jul:::a ,mesmo ,er dos su":;cstionJdns tiveram o os srs. drs., ｏｬｾ ｜ Ｇｯ＠ Freire jUOlor, f)1,se'rhJS maIS. li mencionado 
mas, ,mfelizmente, de: ｭ ･ ｾｭ ｯ＠ "pcnsnmen to fulm inar Clovis de ArJujo e senhora, e sr. 4ue, desdI' que seja 11 inirÍcI-

tem l'xp!'rlntentado, deante João de Oli \'eira I 'LrI facto p:l ra Oscar Rosas, ､ｯｾ＠ os tmbJlltos, dentro de tres 
kumas folha,; de papel. pro· quem conhece o que é psicolo' . ＭＭ ｾ＠ . ,,1)1l'ZeS est.m'lo ter 1I11llados. 

art!go ou cousa . que o gia collectiva, é uma cousa mui· Club Nauhco RJachuc lo. - Sabemc" com rertez,l que a· 
o seu be,tunto porem, que to natural. O medo, ou fa z o indi· ｄｾｳｴ｡＠ "ymp.lthlca aSSOCll1ÇJo, ql,le lém áos sr- drs, Paulo de Fron-
ronto as re:::-Iôe, desertas l viduo recuar ou mançM' recua r tem sua séde ('01 Flonanopolis" tin e Lw ') '\\uller o sr dr Her· 

nJJa tem produ.l ldo ! para I1ÜO ser alcançado, aVil nçar recebcmps ur!,a circular em que cillo LUL -rn ｬｮｭ｢ｾＱＱＱ＠ ';rande 10-
In .. rln", ー ｡ ｲ ｾ＠ o pobre loma· , . ' f t nos co n nunlca qlJC ｾｭ＠ a "em' ' .., • para destrUir o que lhe 111 une e . ri ,ss tere,se em ver a nossa barra 

do (uental. numa ｾ｡ Ｇ＠ aquelle horror. E' ｾｬＱＱ｡＠ loucu ra blea, ｲ ･Ｌ｡ｬｬｳｬｾ｡＠ iI 23 de Janeiro P: completamente franc<J, e por tal 
ｾ Ｌ＠ momentanca da qU dl foram ata· p. fOI empossnlLI,1 110\n dlrecto rnutlvo ternos esp"r lnç'1s ｑｬｬｾ＠

bem bunlnda como todas' ' t 't 'd d ' t . " , . ｾ＠, '.. . cados os nossos adversil no:i, na, cons I UI A os seguln es C:l· dentro CIll pouro tenha desapp<t. 
producçiks poe tl ! ilS. rc· U . t \"llheiros' COlllnl'lnd'lnte Arthur .. 

se ;lI) seu dl;:clpu lo, An'l ns compravam mOlas. ou ros L' C 'd' P "d' ',O W' I recido ･ｳｾ｡＠ pedra que além de 
.. ' . . ,I mandd\'am chama r seu povO' ve· . ala o, resl ente, r. d· s"r o ･ｓｰｾｬｬｴＧＱＱＱＱＰ＠ d') ｮｾ｜ＧＧＧｧＧＧￇＧＭｉＨＩ＠nnSSlmo que ao em vez ue ' d ' L' S' II . V' P ., ", ' .. ｾ＠ u , , 

li 't . t' lhos Que chegaram a arrotar va· emlro eon d es, Ice, reSl' constitue um imnt'cilh'l no ')pro· 
l\l!r Id·se ad,espe ar lentia ! ". Todos es tavam sugges· dente; João Baptista da Costa fund'1mt.:nro dn r;o ·s!\ bJlr 1 ' 

com a penna, ISSe,l'nt t d' At ' A t 'p Perein l0 Sec ,t, ;0' Alt' I" s., •. 
hes cheiaS de um humoris- I?n,a o, .. e o ｾｲＮ＠ n onlo as· ." o rc m. , . ,am ro Ni'io podemos deixar de ap' 

no do grande vate portu. ｳｯｾ｡Ｌ＠ Que, e manso como um cor· GUimarães, 2 Secretano, ａｮｾﾷ＠ plaudir a ac 'lia do enuenheiro 
que AnUlo \'irissimo tinha del ro, gesticulava na rua, revesli· toteles :Iracuruca, 1° ｔｨ･ｾｴＩｵｲ･ｬＭ encarregado "d<ls Obras do) Barra, 
a sua profissão, e ｾｵ･＠ pu' ､ｾ＠ dum,1 ｣ｾ ｴ ｡､ｵ ｲ ｡Ｎ＠ patibular, que ro, ｾＮＬｷ｡ｬ､ｯ＠ Moellmann. 2 The- sr. dr. Candido Lucas Gaffré, no 
um homem util devia ir ma"'. ｰ｡ｲ･ｾｬ｡＠ um ｾｳｰｯｬ､｡｣ｨｬｭ＠ que ｳｯｾｾ｣ｬｲｯＬ＠ Dlre,ctor de ｾ･ｧ｡ｬ｣ｬｳＮ＠ sentido de pôr terlllo eis referidas 

r pepmos e batatas, um Jornalista manque. AI\aro ｃ｡ｬｾｬ･ｬｲＬｬＮ＠ Commlssds de obras 
le estamos precisando de S!Jndlcal/e/U.- LaercIO VléglS _ _ o 

para cultivar os tampos.,. S O C I A E S dAmorun" Ewnldo Mund e Aga- De Tuhar:io 
IIver sua profissão crr<lda". .. pito Mafra, Comrntssdo de Con 

---o/IIIJI/I,..,- VISItas ｴ｡ＬｾＺ＠ Tenente Rodolpho Rupp, Grupo Escolar"H ercilio Luz" 
EPITAPHIO Joao Klettenberg e Hugo Moell D 'b' d ' DlU·I1IJS a honra de sua visita, mann, · ｾ＠ alxo as maiores festas, e 

este ｬｵｾ｡ｲ＠ soll tano, 
o nosso distlncto colleg-a sr. Os· Gratos pela com mUI ｬ｣ｾ￣ｯ＠ com a ｰｲ･ｳｾｮ､＠ do representante 
car Rosas, Olrector da Imprensa . _ . I, , do sr. dr. G llvprnador do Estado, 

ai repousar brevemente, 
m partido derddente, 
n\'Oltu em negro sudario. 

Offieia/ c da l?e{Jub/iea, S, S, em M ar tinelli "versus" Hercilio da nossa collega Repub/ica, de 
demorada' palestra que entreteve Luz Foot Bal! Club, No match Flonanopolls, fUi lançada a 13 do 
comnosco, depoiS de nos Jurade· ｲ･｡ｬｩｳｾ､ｯ＠ a 13 di) corrente entre corrente el1l ｔｵ｢｡ｾ￣ｯＬ＠ a primeira 

t d d d t 
c r os cumprimentos que lhe , fo· as duas ｾｯ｣ｬ･､Ｌｬ､･ｳ＠ ｳｰｯｲｴｩｾＧ｡Ｓ＠ aci· ｰ･､ｾｾ＠ do Grupo Escolar "Hercilio 

: :.: =--

es OS eca eu es mos levar em nome do nosso Jor· ma menCionadas, foi wncedor o LUl • . 
nal, ｴ･ｾＧ｣＠ paldvrilS de al1lmação team do Mar/il/elli, por trcsgoa/s O nosso sel11anano fez·se re· 

u vclho, mais ai nua SI.JU h . pa:a nos, nu ｬｵ｣ｴＬｾ＠ encetada em contra um presl'ntar pelo sr. tenente lir rõ1"i· 
o 'prol da democraCia, do direito e. . _. - 1110 Menezes e a Tribul/a da vi· 

-
__ da iustiça, , Cinema Central. - Scrú foca· sinha cidade, pelo seu ｳ･ｾｲ｣ｴ｡ｮｯ＠

tamos dispostos a re,lgir de Gratissimos pela visita, ｾ｡､ｯ＠ hOJe, o ｳｵｮｾｰｴｵｯｳｯ＠ drama, sr. José Hülse. ' 
u(!r mudo!... ". ＬｾＭ armen, lm 5 grdnd('s p,lrtes, Pilrabens á populaçilo de Tu-

--+-- I'a l/cCIIII (, IItO'i NO ' barão, 

ando Ｌｓｃｾ＠ ｲ ･･ｬ･ｾ･＠ um ｓｵｰ･ｾ＠ \ Pa', sou pela dôr de perder seu TAS 
ｉ ｮｯｾｮｾ ｾｾｩ･ｮｬ ﾷ ｓｐｴｲｯ｜､ＬＱ＠ de que IUI I eslimado filhinho, o sr. jouo MI. Locaes 

ＧＬ Ｊｾ＠

Permuta , Dcvido Ú I1lmla 
(.!el1tllt-zu do sr. ｏｾ｣｡ｲ＠ 1<0Sl1S, pro. ra oro randa. ._. 

I Perdeu seu filhinho rcrelllnas-s •.• cilngalhando tudo. .. 'd Jo'o Clemente de .. ; h CIO, o sr. " 
" que ･ｾ＠ jC:llrvalho. zeloso gerente da casa 

mprei um revolnr porque Eduardo 110m ._. 
se pÓde ｡ｾ･ｳ｡ｲｭ｡､ｯＮ＠ llo,'iJ>(' (/ ('s & vi aj antes 

uerem Que Corra ｳ｡ｬｬｧｵｾ Ｌ Ｎ＠ Dl' volta 'de Tuhari)o, onde fo , 
rá , raIO a%tsllr no lançamento da 

--- primeira pedra do (irupo Escolar 
ue lugar alllbit"ÍonarÍ! "Fula: " Iicrnlio I.uz," csti\'l'ralll ('lItre. 
na mlle!zina ､｣ｳ･ｬｬｬｭｾｵ｣Ｑ｡＿＠ nós os srs. dr. Olavo Freire juni. 

, or, Dilcclor d,l 0111 rtori.J d 

Votoi de reconhecimento _ vecto din'ctor da Impll'lIsa Offi. 
O Conselho Municipal dpstc Mu. dai do Estudo, ｦｏｬｬＱｯｾ＠ honrados 
nicipio, CI1l scss<1o realisada a ,I COIlI a permuta do dlarlo RepuIJIi. 
do corrente, resolvcu comil.:lHH eo), , '. _ 
um voto de profundo rrconheri-I [llr t,10 captlvrantl' alllabllldade, 
mento a tudos as pessoas passo-I ext\!rnamos aqui, os nossos agra
caaçlies que cooperaram para mi'l deornentos. 
norar os soffrillll'ntos dos l'pide. " 
micos, durante () tempo ｱｕ｜ｾ＠ li In· Jú Chl'garaln as cOlllmissões de 
f/ueza hl"'fllIIJI/fi/a, 1.Issolou esta e n g e n h ｜ ｾ＠ i r o s encarregados da 
CI(/l1d\' ｣ｯｮｳｴｲｵ｣ｾＧＨＩｯ＠ do rumal krreo para 

. ._. - , llrussilng,t l' dn prolong;lJ1ll'nto 
DonatiVo •. - O sr. dr. Allredo dH linha de Cresclllllla',\rilran_ 

ｾｨ＠ I. o mrdlCO c1ISt ｉＱｃｴｾ＠ qtlP 1.10 guá 

, 

ra 
;ptcíal 

° COI 

c da 
,Os 

esso 
1 ｾｮ＠

ｾ ｩ｡＠ da 
le das 

Kaisq 
,Consl 
i, !llqlll'b 

anda , 
i. Ao n 
IUltO ｾｯ｢＠
I 
ｾ Ｎ＠

liras da S 
1 , 
ｾ ｳ ｡ ｮ ､､ｯ＠
o de Jant 
"inco ｾｯｮ ｬ＠
' Oil COn 
11 ('. possu 
ｉｮｾ ｮｴ ･＠ ｾ＠
10 passo 
Ｇｬｕｾｾｩ＠ ,,,\ 
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ｖｅｾＨＩｅﾷｓｅＺ＠

- El1tflo o !tomem fOI, chegou, 

I Dialogos & monologos 
1 rammas 

ial h'O OEUEI\ 

Solidtadas U lJl solmldo SIt.J ú rua ｃｴｾｉＮｉｻｾｵＭ

Tiro n.137 
do o Papa c naoa arranjou? I De ordt!J11 do sr. I'lc510t!ntc, 

- E "elle. foi COI1l a con\'icçflo eOI1\'íoo tooos os SO lOS conIn 

li no IlorJ', desta cidade: rolJl 
quíntal, optrmas IlCC0l1l111odac;õl'S 
pma familia, install<1ç;io ('Iectrirn, 
htllna patcnt(· e agua cnc<1nad,L 
A p.trte I11fcrior é protJría pma 
l'scriptorJo c paiol de ccrelles. .:.:- de ､｣ｾｦ｡ｺ･ｲ＠ tudo. I builltes dl:sta a,sorinç,10 11 paga· 

ｾｳｴｲｵ｣ ￣ｯ＠ - E n1\o desfez nnda: I reJ11 ｳｵ｡ｾ＠ ｊＱＱ･ｬＱｳ｡ｬｬ､｡､･ｾＬ＠ ､･ｾｴＨＧ＠

I ' - Quer dizer que fOi a Roma, I mez eJ11 ol<lnte, pois o Conselho 
OH'rIlO iH 10U a . '., . 

G 'I vio o I'apa e naua arral1Jou? JJellhcr,ltl\'o ILsoln!u, dC\'Ido â olas Comp eJllen-, ".' . , 
, - E V,'I daoe! I: pre( ISO t( r ＨｬＨＧｾｵｲｧｩｬｬＱｬｾＮｬｩＩｯ＠ ('111 que se Odld 

Uma C8511 trrrt'jJ á rua Sto. An-
tonlO, CQ'll optimas accornmo

daçües paro fWTlilia c um grande 
qlJ'nta' <lO Indo. 

!Jo'Sa entr<Jr eJ111 , f I 
•. ,J11Ui!.1 coragl't11 pard pedir ｡｜Ｇｯｬ･ｾ＠ \.1 l'sta a,sl)ciaçf'io H nflo COh"olr 

I egul:ll1ll'l1tu (on-I Jquelle que "elles n dl'lestd\al11! as mel1s ,didades utraz.Jdils, U ma Coisa, t("re.J <Í rua Calhei-
da Escol] "orma!. _ _ • __ I ' _,',' r' . . _I r,os da (nnça, COt11 accomrno-

r t ' OutWSIJn, tUII\ldo I' ,ltlr.Jdu, ' ''l''f)ns !)'lr'l pequen'] ｦｾｊｔｉｉｉｉＢＱ＠ f" l! c d lU i.t fi.' () I . .. . ' • ,I U,... \.. I I t ti (I u-

, t· Na cast'rna do r Iro, I res que ｰｯｾｳｵ･ｴＱＱ＠ pl'Ç<lS do IJIlI- zendo frentc' parn o Ilwr III lleJ11en ares, . , , ' . .. , . 
Co I, • ,I' - O sr, Hlldebrando, Harrt to, I forme dest.J SOCll'dmle de llro, a Logar nll,,1 to apmzl\·e1. 

1'\0.111,1, snr. "I 'le'lto .' ,r. InstrurtO!, 11:10 pOl c ｾｬＧｲ＠ l' cOJllparecerem ｡ｯｾ＠ rXt'lClCIO'; 
'Sl, 'Clctario du Tiro porque o ar!. marcados p,'lo ｾｲＮ＠ direL!or de Cem b

l 
raWS,;le ｴ｢･ｾｲ｡Ｎｾ＠ de! ｦｲ･ｮｴｾＬ＠

, L " , . c , no 0snr aro e, u('S e mum-_ Ｓｾ＠ d:ls ｉｊｬＬｴｲｬｬＨＬＨ［ＨＩｬＧｾ＠ para "S ",11 li , Instrllcçilo, ou a \lrl'1II dO quartel ciplO. 
cn l1ad"s dl' Tiro Incorporid.ls, diZ entreg.JI a" del1tro de 10 <lias, ._ 

• , que ", instrll ctlHe'i l' seu;; auxi- sob pena de re,pon,ablild;-sde I U n;a ｾ Ｌ ｬｾ｡＠ ,tcrn'iJ Ú, rua 15 de 
C(lIltlna;lrl ｊ ｾ＠ de li.rrl:s nfl I pUdl' rfl() dl Cl'ltar ear ' crlmll1 .d. :\0\ E mnl o, de ｳｯｬｴｾ｡＠ consfruc-

" " " ' , . ção, proprla pnra ｾｬｉ｢ｬｬｬ｣ｴ･＠ denta-
n de J.1nul li pdr,1 !,.:Ih l'lcrt,\lh l1,t sOLlL·d.Jde Laguna, 15 de FeH.rl'lrtl de rio ou qUJlquer outro. 
uhn' :l (',\'olh" do -I',' rieltlln ' l'nte, sr. Oscar ｾ＠ 1919. ｬｾｵ･ｬｬｬ＠ prl'tender comprar qual-

Hep\lbli" 'I. CllJO mas, ｡ｵ｜ｩＺｉ［ｉｲＨ ｾ ｳ＠ du,; instrllctore" flrldc>bramlo Barrelo, quer ､Ｌｬｾ＠ referidas propriedadcs, 
nWIICI'>lWl.S ,erú l'lltcndL' us reservistas que sflo >. queira se dcrigir ao seu proprie-

IIdldatunl ｉｾｵｹ＠ Jlfto I nomeado" pelo GO\erno l' não os I Pma o b"nho o nlel 'lór sabo tarlu ICst" Cidade, . 
, l ' . "c ' I I" Manoel Luclo Cabral 'Ir! IllUltd pr' ) )a- ITr'lduad"" lIe1e e o ",,1nl o . , 

• • . .... c • I ••••••• , ••••••••••••••• , 

cscolhido o dr. AI I Até 110 Tiro queriam Illetter 11 I AVISO VENDEM-SE: ema mcsa elas-
,\ C01l\('n,:ào rl!LI 

ｄＮｾＮｉｬ｟ｾ＠

pOliuc,) ! 

Então, est.lv8m cooando 

rcmoç,io do Jilcub Ulysséa -;l! 
-Dizem. 

a 

da ａｕ｣ｭ｡ＺＱｾｴ｡＠ • "'\as não arranjam nada 
Os ａｬｉｩ｡､Ｏｬｾ＠ )ul-j"ElIes. Fi são muito conhecidos. 

) exercer \ Iglian
anlw, que 11I0S-

guel reiras, con
reito em pé de 

do·se a curnprir 
｡ｲｲｮｩｾｴｩ｣ｩｯＮ＠

de Guerra inter-

- "clles, hav:atr. consegUido 
a exoneração do Antonico Varella 
do cargo de Adjunto do Promotor 
Publico, depoIs. , . 

- Que houve então? 
- O Varella continúa ! ... 

A D toria da ·Soded"dc tieiJ COIll 7 taboas, um guarda lou-
1rec , ça de vnhatlCO, um guarda V('stl-

BeneflCente Aux:llos das Farnl- do, umas camas ｰｾｲ｡＠ casado c sol-
lias", commulllca aos ｾｬＧｵｳ＠ asso-
ciadQs que ｣･ｳｾ｡＠ desta ddta ｾｭ＠
diante, a causa que a forçou 1\ 

limitar o seu peculio Qara ｏｏｾＨＩＨＩＨＩ＠
de accordo com o ar!. 32 de scus 
Estatütos. 

Laguna,! de Fevereiro de 19\9. 
O Presidente, 
Ataliba Rol!fi 

telro, um<l mesa para cosinha, um 
porta bibelot japo"ez, um espelho 
O\.tl para ｾ｡ｬ￣ｯＬ＠ uma l'loendi! de 
ilíndro pilra ｮｬ｡ｾＬ｡Ｌ＠ urna hatedei

ra de OH),. umA son·etelra. um 
cap.Jcho OI.' arame pari! porta, 
uma carteiril para ｾｳｴｵ､ｯＬ＠ uma 
selijl para montaria dc senbora, 
um dcscanço par,] a mesma. C um 
salva vida. Para info,1llaçüo com 
João ,\\onteiro. 

"Samtol" é o melhor sabonete I • 

elaborando novas 
o prorogação do 

nacional. V ENDE-SE, no camlllho no-
-Mas esse pessoal ainda não ｖ･ｮ､･Ｍｾ･＠ em todo a parte \0 do c Mar-Grosso uma 

comprebendeu que anda na maré casa de 11Iadelra,S\Ulto bem cons-
do ... caiporisrno ? ｅｄｉｔａｅｾ＠ I truldd ｾ＠ com excellentes accom-

.. ｾ＠ modaçoes. Para tratar com o seu 
- Elles, comprehenderam proprictario, sr. Syllo Ulysséa. 

da paz 

Contlnúa reunida 
da Paz tratando 

das :\lações, 

mas não querem acreditar. IMPOSTO DE INDL'STRIA E I ...', 
-+_ PROF'SSOES vende-se um ･ｮｧｾｮｨｯ＠ de.torre-

facção e moagem de cafe, com 

as 
estão vencen

-O Antonio Passóca já anda 
pensando que ernprcgo deverá 
arranjar no fim do seu quatrlen
nio. 

- Ha muitas co{{ocoçOes; en
tre ellas tem a de ser collocado 

que batem em 1 no cimo do chafariz do mercado, 
para seu nome passar á posteri
dade. 

Kaiser I •• 

t 
Anda triste e adoentado 

s a que o ex- '. 
alquebrado, clbel- O seu Antom? Pdssoca; 

d 
Mas a culpa e toda su.J: 

apola o em . 
A 

'd Vá culhvar mandIOca ... 
o menor rUI o 
sobresaltado e Brinquedos 

ｾ＠ _I Bonecas, bébés, carros, bolas, 
da Standard 0'11 \lIu tom<?veis, locomotivas, ｴｲｯｾ｢ ･ ﾭ

tas e bichos dc todas as qualtda-
ariado de Alimen- , des a preços com modos, está 
de Janeiro, multou I vendendo a Casa Costa. 

contos de réis, 
Comp. por ter 

ia naquella 
88 caixas de 

passo quc foram 
aSI 3,OCX> caixas. 

O sabonete " Sanito!" é o mais 
perfumado e consistente de todos 
os sabonetcs nacionaes. 

As melhores marcas de cigarros 
Veado", no hotcl Brazi!. 

De ordem do sr. Adrninistrador. 
faço publico para conhcclmento 
dos interessados que até 28 do 
corrente mez, procede-se nesta 
Rcpartição li arrecadação do Im
posto acima, relativo ao lo. se
mestre do corrente exercícIO. 

Os coJlectados que deixarem 
dc satisfazer o pagamento dc suas 
prestações até o rcferido dia 28 
do correntc, podçriio fazer no 
proximo mez que se seguir com a 
multa de 10 °:0 e no segundo com 
mais 2 o o ou seja 12 0 Jo. 

,'\. respcctiva cobrança executi 
va será ll1iciada em primeiro do 
mez de Maio do corrente anno, 
de accordo com o ar!. 8" da Lei 
n. LO,'iO, de 17 de Setembro de 
1915. 

Mesa de Rendas Estllduaes dc 
Laguna, em i de Fevereiro de 
1919. 

O 3° escripturario 
Algemirú Guímorües. 

machinas de beneficiar arroz 
com motor a vapor, tudo em pcr: 
fetto estado. • 

Para ver e tratar corn Affonso 
GOllçall'cs PCI feito, nesta cidJ·de. 

.Hnmmol'ld multiplex. é o me
lhor machina de escrever. 

Cigarros cColombina " mistura 
especial no Hotel Brazil, 

ｅｸｰ｣ｲｩｭ Ｇ ･ｮｴｾｭ＠ o sabonete "Sa
nitol", 

K 
Uni co medicamento que ovita 

contagio venereo 
Vende-se na pharmacia "Ro, 

drigues". 

Dr_ Clariballe fialvão 
AD\'OGADO 

Trata de causas ch'eis e commer
ciaes, registros de firma, con

troelos commerciaes, na
turalisaçAo, etc. 

E. do rornlll ou Pí.'n -stll\ l\\ont 
-I.AGUNA-

GI.HO 

• 

• 
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IVIIRE-SE 'AQUI! 
o sr. negocia com os ｾ･ｧｵｩｮｴ･ｳ＠ artigos: 

flanella Rendas LençoS. 
Chales Louças Enxovaes para casamentos. 
Fichús Perfumarias Calçados. 
Echarpes Malas Camas de ferro. 

Casa F errari . 
ALFAIATARIA 

FERRARI MARIO A. 
Laguna 

Rua Raulino Horn 
Cobertores Cigarros Bahús. 
Colchas Fumos Vidros de placas. 
Casemiras Sabonetes Copos de todas as qualidades. ｃ｡ｭｬｾ｡ｳ＠ FitoS Artigos para alfaiates! C6rtes de roupa sob medida geometrica, obedecendo 

Os )ornaes mais afamados, deste Estado, dizem que a sempre aoo:: ｭ｡ｾｾ＠ modernos ｦｩｧｾｲｩｮｯｳＮ＠ . 
fama do Paraizo da LaO'una está laro-amente esterididél Grande vanedade de caSemlr<lS e fazendas fmas. 
continuando sempre \ ｩ｣ｴｯｲｩｾｳ｡Ｌ＠ ｰｾｲｱｵ･＠ ｴ･ｾ＠ sempre um ｧｲ｡ｮ､ｾ Ｇ＠ T.ra_balhos perfeitos garantidos, executados COIll a maior 

slock de artigos naclOnaes e extrangeiros, vendendo sempre perfelçao. . . com .",de. '""'''0, poc p"ços i6m do commom. E lem Os Imbaiho.' p"a ,,,lenoL "o""m a ma;o, oUcoç'o 
poder sufflclente para attender a qualquer pedido. A victoria desta casa e sao fCltos com a maxlma celeridade. 

e lucros. são .garantidos, uma vez que negociem com a nossa 
casa. Em. primeiro lugar encontrarão tudo o que quizerem, 
não ｰｲｾ｣ｬｳ｡ｮ､ｯ＠ procurar outras casas; segundo, o nosSO 
preço e um s6 e assJ:TI não será iIIudido ; terceiro, temos 
por n6rma tratar todos os freg-uezes mUito bem; quarto. 
compete ao sr. nos honrar com a sua visita, e não se esque-

COOPERATIVA ﾷＧｉｄｅａｌ ｾ Ｇ＠

cer do 
PARAISO DA LAGUNA 

OE 

ELIAS PAULO & IRMIO 

HOTEL. BRA ZIL. 
Proprietario Lucas Bainha 

C::ai:.:a ｰＰＸＪ｡Ｎｾ＠ ]d . .2. 
RUA DOS ANDRADAS, N. 397 A 

ENDEREÇO TELEGRAPHICO "COOPERATIVA" 

Porto Alegre - Estado do Rio Grande do Sul 

Banqueiros : Banco Nacional do COfl1lmercio 
CAPITA L REALISADO 100:000$000 

Sociedade Anonyma Constructora e de EmprestllllOs 
Limitados. 

Sorteios mensaes de pr.emíos para acquisiçào de pre
dios, moveis ou mercadorias, e mensalmente distribue 
ＱＳＺＵＰＰｾｏｏｏ＠ de premios. 

Na do Natal, são distribuidos, gratuitamente, um pred io 
Completamente reformado, com excellentes ｡ｰｯｾ･ｮｾｯＺ［Ｌ＠ no valor de 15:000::;000 e um no de 10:0008000. J OIil 

está apparelhado para dispensar aos hospedes que lhe hon- 15S000. Mensalidade ＵｾＰＰＰＮ＠
rarem com sua preferencia, as melhores accommodaçôes, a 
par de uma mesa farta e variada. . f1 : 111 . 1 ,\ Al ·1! · l' . & u 
Qnartos hyglemcos. -- IIIuminaçiío electrica.,- Cosinha de ｜ｬｊｾ ｡ ｲ ｾ ＱＰ ｓ ｉ＠ ( Iv 11':. ilne.I (a . UJ O. 

1 a. ordem. - Banhos quentes e friOS. ' ,. . 

RUAS GUST AVO RICHARD E RAULlNO HORN 

Caixa postal, 37 

LAGUNA SANTA CATHARINA 

CASA ULYSSÉA 
FUNDADA EM 1860 

ULYSSÉA & C!A 
S UCC. DE AYRES DE ULYSSÉA & FILHOS 

Rua Gustavo Richàrd, 54 e 55 
LAGUNA - ESTADO DE SANTA CATHARINA 

Completo sortimento de Ferragens, Louças, Maçames, 
Vidros, Tintas, Vernizes, Livros, Crystaes, Bijuteria, Obje. 
ctos de escriptono, etc 

PREÇOS FIXOS 
Vendas só a dinheiro_ 

107 RUA l0. DE MARÇO, 107 RIO DE JANEIRO 
Commissões, Consignações e Conta Propria. 

Recebem á consignação carnes de porco, banhél, toucinho' 
cereaes, farinha e todos os mais generos do paiz. 

DEPOSIT ARIOS das marcas Petisqueira e Conquistador 
para banha. 

Telegramma- CAVADO, Rio-Caixa Postal ,305 - Telep. Norte 326 

francisco fernandes de Oliveira 
Armazem de Seccos e Molhados 

Grande variedade de fogos de artificios 
Bebidas, conservas e fumos. 

ai.ra postal, :16 -LAGUNA -Santa Catharina 

Naja Paulo 
Além da crise a Casa da Moda, vende muito. Apro\'eitem a 
occaslào de comprar pelluclas superiores a 1 BOOO o covado 

Humberto Zanella 8, ria, e ､ｾＺｾＺｾｮｾ｡Ｖｾｾｾ､｡ｾＺ｡＠ Ａｾｾ｟ｾ｟［ｩｓ｟Ｎ＠ __ ' __ 

Commissões, Consignações e Representaçõet A V E N E Z I A N A 
ｬｅｘ ＢＧｏｦｴ ｔ ａＮ ｾ ￃｏ＠

Completo c vanado sortllnento de artigos para homens, ｳ･ｮｨｯｲ Ｌ ｾｳ＠
Cod.: RIBEIRO Tel. : ZANELLA e creanças, gravatas, punhos, cOllannhos, meias, pós de arro/., ('rl" 

mes, loção. cxtractos, rUlçados, cartões postnes lã e muitos outroS Caixa Postal, 11°. 2I artigos. ' 

ｆｕｍｾｍ＠ CIG \RROS "PfRLlTOS" 
Ld3Ulld -- E!>lado de Santa Catharill3 M;guel Ibancz 8- Fillzo-l.AGUN '\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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