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CZA R I S ｾ＠ O 110 dr, 1.Il'rcil ,o IIfll {I("rilcho tl.il'- ('S,;C IlIO\"IIlIellt.o !Jols/leu>ikíSfu, culistu UO CJrgaln municlpnl, agra , 
, ... , gr.rrlm () Iglhl! oH: qu(' 11.1\ 1,1111 ('li sl'glllldu a OpIIJ!i1O do ｣｡ｲｮｬＱｾ｡ｬＨＺｳＮ＠ decel1los os sells conselhus por-

o ." , " \ ＱＬＱｾｬｯ＠ .ro ,\hdon • . , JIlO ralJlsnldor d,l folha qUl' JI\ {'S· que dellL's nilo precisamos Per-
LoIgUJl.I L r.1 .1 dos (tll,lr lo,; do f' Il"'n<u ｴｾｲ＠ C'lnJ fJ ('111 11110 \' - tP\'P III 11<!'l ｉｉｾｧｲＧＢ＠ "(10 ('Zllrl" 1111tt· 110' .1 I ' • '. , 1 . ., .", . • , , u. '-, ,.. .,' d' S uUilS r.1 avras mil ls' 

coronel. Costa, ｾＬＧｈｊｬ･ｬｬｾＺ＠ ＧＬｬｵｾ＠ til :: Ｂ｜Ｇｉｾ＠ L' \:('rdadt'. • .. , tllS. assllstados porque, tudo lhes, Isuh.ldus c rldicu larisados, sem 
gl.1 UJIld rOhtlc,I, ｾＬｾＬ＠ l .lllt:l .. dl. lIH':-:oIl11lo () dia ｾｉＮｉ＠ L"I'Il,:)O teJll corrlllo ,10 contrano, lulgill11' apOl1) e se!lI prestigio, está o par. 
ｯ､ＮｬｾｳＬ＠ ＱＬｬ￠ｾｊ＠ ｣ｏｮｨＨｃｉＮｮＬ､ｾｉ Ｌ＠ o ｻｾ､ｵ＠ pMiI lW\'('J'n:ldur do Ｑｾｾｴ｡､ｵＬｓｵＮ＠ se IlIilculildos. pur,q,ue pl'ns,avam I lido czansta, que procura illudir-
Sl\ ISfllO n( III r.rtot,ls llt,I(cH,I' ", lll'nnlt'ndL·ntl.', etc" o l,zar Irlhpu· que ';OJllL'nte elles, porque tên\ se mas jil é tarde. 

I:L'POlS. tudo e\()!ulo, Ｇ｜ｾＱＱＱｉＧＱｉＱＢＬＧ＠ 11,1110 dt' I:"gllll<l m:llldl ｱｕｬＧＮｳｾ＠ dlllllt'lro é que tem o dlreltô de I O tempo se encarregil rá de 
q.uc ＮＯＡＧｲｾＱｬｬ＠ 1,Imnlgus do .. ﾫ＾ｲｾｊｬｬ｣ｬ＠ 1:1(;,1, pu!' 11.1<1 ＧｌＧ Ｌ ｴｬｾｲ＠ ,Inulto <,lO ｾＧ＠ ｾＨＧｲ＠ pol!tICOS! Pobrcs idlotllS! mostrar no embuçado rabiscado r 
CO,t,1 ｃｾｲｉ［ｬＧｬｲｯＮ＠ COlllO o ｾｮ Ｎ ｴＺＬ＠ <lgI'.: ｨｮｬＱｃｬｾｲｴｬＬ＠ as ('kll,'o('s dc f'L'Sr<1r1,1 rlrelll·lh,'s o dinheiro, (!. não fi· do jl)rnal do sr. AntOniO f'assõCil

p ra. 1I111111g0. do sr. dr. HL II ho. , Bril\ d. UIll dl:1 ｡ｬｬｴＨＧｾ＠ (' ('sr('r<l ('11111 s('lldo maIS qlle uns ndlculos I quelll andd illudido 
ｾｕｌＧＬ＠ ｉｗｾＧｬ｡ｬｬｬ＠ ｴｯｲＬｮ｡ＨＬｪＬｾ＠ ['<lI ｴｾﾷ Ｌ＠ ,ali ､ＨＧｾ｣＠ 11lt,'!tdo " 'Ud r(,(,/l'íçúr), que, ｰｲ･ｴ･ｬｬｲｩｯｳｵｾ＠ enfcitados com pen 
lntc, COl.1I0 ｰｮｳｌｾｵｬｬＱｯｮｳ＠ (Ie fOI sagraclll 111.11S um;) \'\'Z Ilas nas de rm'ao, 
,eu, patnCloS, nos lllCI1l0ril\'(!I, UI'Il,h d,'\ Ido ú m{1 oril'ntada op' :\0 caso do Iielling, {) tolo ra. 
dl;IS d,l rL'\llluçilo de . ｉｾＡＩｊＬ＠ \'111 !loSll,':io L aos CC'f// ('()fus do JOSl' hlscndor du foll1:l suja do partHlo 
consequenCladc Ullld lus,lo, n'r' l'raIlCl'co! decadente, cujo espírito Illtrigan. , 
dadelra s,0pa )uhan'.I, COll'l'gUl',lIl1 () qUl' os lolrÍL' Itos czaristas de te nào pilde ficar encoberto, iwm ｾｊｯ＠ deseplJl1OS, de modo algum 
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tomar pe na polltlc;) local. ｛ｾｮﾷ＠ Lagllll.1 n:'IIJ l'Sfll'ra\'al11 l'ra a de- tom ridiculo de ndlculo impostor. ､･ｳｾｯｳｩ［ｬｲ＠ o ｾｲＮ＠ dr. A lvu ra Luz, di
trando na rolltlca. l1'parudo de ,,,tl'nei:1 do dr. Lalllo .\\ül\('r. l' diz que o ｾｲＮ＠ ｌｵ｣｡ｾ＠ ｂｾｩｮｨ｡＠ da\'iI r('ctor da ,E,!rad:: de Ferro D. 
farnlha elrgl'u o seu Snjll'rlntl'l1' il ,1'.1 ('nç;l() do dr. ｬｬｾＧｲ･ｩｬｬ｣［＠ Luz ao hospl'dagem em SUá casn a todos The:eza CltnMin.a ｾｬＱ｡ ｳ Ｌ＠ ante os 
tendente. Mas era prl'C"1) rllilllllr (,o\'t'rno do l:st,:dll. !,;SI) f tira os allt'm<tes que aqui che"a\'am queixumes da malona dos empre
á ｾｵ｡＠ grey o sr. Antol1lo ｐＬｬｯ［ＬｾｃｯＡ Ｌ＠ IIlllo! LiL' .. ill(I"[w para o ('slllulam d('i'\ando de dizer. ｣｡｜ＧｩｬｯｳｾｬＱＱ･ｮｴｾ＠ gados da a,lIudida \'iu ferrea, ni'io 
que,com a morte do .ctl rtJl1l'll 00;' hatl·) p:lrtldo anti·herrili,ta. que o sr. Lucas Bmnha tem hotel, podemos fica r impassl veis, visto 
ta Carneiro, ｦｬｃ｡ｲｾｬ＠ iI t" .. ｴｾＱ＠ d.1 ty· ｬｾ･ＬｴＮｬ｜ｉＬ＠ porém. uma consola· e que allel1làes, propnamente di . corno ･ｳｳｾｳ＠ empregados, sertm
ｰｯｧｲＬｾｰｨｬ｡＠ .ti O ｨｬＬｉＺＯｾｏ Ｎ＠ Ａｾ＠ o seu I:ih) ilO partido com directorio de tos. formn poucos os que se hos. do·se preJudIcados, não ｴ ￪ｬ ｾ＠ ani· 
Passoca fOI com llKs, dL ',ll1r,l' qll,ltrl1. o Lauro um dia ou outro pedaralll elll seu hotel e dessa mo de fazer umn reclamaçao no 
recendo aSSim, o pengo de um \'Ina tomar poo;se do Go\'erno! hospedagem a policia teve co. sr. dr. Luz, que, em ta,l caso, esta
Jornal ad\'ersano, Ah I Entijo, sim! O Hcrcilio havia Ilhecimento. Com o dr. Helling o müs certos, procurana melhorar 

O Superintendente de entijo, de rodar! caso fOI muito diHerente. Elle, a sltuilção de seus subalternos. 
que é o mesm.o <lctualrnente. ti· ,\1as para desgraça do partido COrrido de Tubarão, procuraru Com ｾｳ＠ preoccupações do sr. 
nha :mportanclil por ter dlnhl'lro; quebrado. tal cousa n,io se reali· l1lais tarde Lnguna. mas antes de dr. Luz, e claro que uma Irregu· 
no maiS,. um homem ('0111 111 U 1Il, sou c clico;, utarantiHhJs, ignoran· aq'li chegar já havl1l um movi. landade 0!l outra !he passará 
com muito pouca ínstrucçuo, sem do 8S dispssições da Lei Organica mento contra sua vinda. Assim é ､･ｳｰ･ｲ｣･｢ｬｾ｡Ｌ＠ SI não levarem ao 
nenhum senso pratico. e por isso, do Partido Republicano Conser- que o sr, Lucas Bainhil recebe seu conheCimento o que se p<ls· 
radiante por ser a priml'iril illlti)· \'ntlor Cat!wrinense, publicalllllm um telegramm3, pedindo a sua sür de anormal. 
rtdade do Munlclp lI. e L'sLlndo cl1m itl', Ｈｾ Ｎ Ａｬ＠ Dezembro. com um inten'enção pura que o dr. Hel- , Sqbemos qu e o sr. dr. Alvaro 
ｲｯ､ｾ｡､ｯ＠ por amIgos e parentes, Oll'('ctorlo) dl' tres e dias depois. Iillg não fosse hostilisado, como Luz. na occaslão e,m que lavrava 
Julgou·se um . segl 1 l'Jr.1 C 7.<1 I l' Ippart'ci I l!ll!' u:n! A'quella ho- de facto nilo foi. Hospedado em nesta Cidade. a grtppe hesp_anl/O. 
começou, depOIS de urna slIeee:,· I il, )iÍ oUlrc> [)Irectorio tinha toma· seu hotel, o sr. Lucas Bainha la, dispensou conslderaçoes a 
são ininterrupta de aSlleiras. a do {) lugar do de quatro, dentro usou para com o dlrector dn Tlte. empregados. que muitv contribui
julgar·se um gwndf! humem.:\o do prilzo Icg,lI, Jei o leader dos reza Christina, de urna franque. ram ｾｩｬｲ｡＠ fazermos de s. s. o 1Tl{
anno passaQo, despontou: apesar czaristas. que até alli fora o Presi- za, que os tnes czaristas não es. lho r IUIZO, 
de fraqUlsslma e mal ortentada, dente do Congresso Estadual, tão habituados a usar. O dr. Hei. H OJ_e são os empregados das 
uma parcrlla de cppClslcionistas, tinha deixado de ser reeleito, ling ficou no hotel sob a vigilan. estaçoes que se queIxam do ex· 
que, ｾ｡ｬｧｲ｡､ｯ＠ mll.to redUZida quando b,'m poucos dias antes cia do sr. Lucas Bainha, E a es. cesslvo trabalho. sendo ｯ｢ｮｧ｡､ｾｳ＠
n,ão deiXOU de sobresaltar o cz,j· 1'lIe esperél\'a ser o vice-go\'erna· t'ldia delle aqui em Laguna teve a trabalha r até rlepOls de meia 
ｲｴｾｭｯ＠ dominante, Era o bol.-lte/lJi- dor do Estsdo! a appro\'ação de todos: dos srs, nOi te, não. ha\'endo para ･ｬｬｾｳ＠
klSIllO lagunensr. contonne ap· A situaQ,'lo. é claro, tem forço- João Pinho, José de Araujo Tei. nem um, dlU de descanço,. pOIS 
pellldou o czanano artlcultsta da samente de mudar. Os Czaristas xeira, Antonio Bessa, Oscar Pi- ｡ｾｳ＠ domingos trabalham o dia In

folha suja do sr. Antonio POSSÓCJ, de Circo de Cavallinhos, pelu nho, João de Guimarães Cabral telro, 
Esse espantalho amedrontara penna de unI aferrado anti·herd- e outros, porque era interesse de Levando essa reclamação ao 

os ｾ･ｮｨｯｲ･ｳ＠ da Situação, que niio lista, julgam·f,e muito seguros, Laguna. En tre todos, com quem conhecllnento do sr., dr. Luz, O 
sabiam o que fazer. em suas posições, mas estão en- mais o sr. Lucas Bainha fallou a fazemos com o ｾ･､ｬ､＿＠ de pro

Começaram. por essa Illesma ganados. Não está muito longe o respeito foi com o sr, José de curar melhorar a ｳｬｾｵ｡｡ｯ＠ desses 
occasião, os mo\'Ímentos em pról abysmo que os ha de tragar. A raujo T eixeira. que conhece ･ ｭｰ ｾ･Ｎｧ ｡､ ｯ ｳＬ＠ que tao boa.s pro
da candidatura Hercilio Luz. O Czar .\1ignon, de Laguna, bem as particular idades desse \'as tem dado do cumprimento" 

O Abdon que anda\'a pelo Rio que teme uma deposição, anda facto, de seus de\·eres. 
de Janeir '1, começara por adiantar sempre sobresaltado e por isso O nosso director não é nenhum Attendendo tal ｲ･｣ｬ｡ｭｈｾｯＬＮ＠ O 
á imprensa, que sena ellc o es· mandou quP dissessem ao sr. dr. interesseiro; nunca sacrificou o sr. ?Irect.or da Thereza Chnstma 
colh ido pela Convenção, para Governildor do Estado, que o sr, seu amor proprio e o seu caracter dara ｲＺｮ｡ｬｾ＠ uma vez provas de 
Govern ador de Santa Cathmina. Lucas Bainha era muito violento I para satisfazer interesses peso que nao e um carr?sco para se,us 
Ante tal alfi rmação, os czaristas e que ｦ｡ ｬ ｾｶ｡＠ sempre em depôr o soa e" Sempre teve ca racter c pa- sUbalt,ernos,mas sIm um supe,:!or 
cá da terra, riam·se com desdem, Superintenden te ! tri otismo verdadeiro e nJo fingi- ｾｵ･＠ sdbe reconhecer um pedido 
quando se falava elll Herci llo Sena preciso que o, nosso di' do corno alguns que ｩｭｰ｡ｳｳｩ｜Ｇ･ｬ ｾ＠ lusto daquelles que com elle, col
Luz. E com essa segurança tcle· rectar fosse um tolo, um p11haço mente ouvem de extrangeiros laboram para o bom ｦｵｮ｣｣ｬｯｮｾﾭ
grãphavam ao Abdon , protesL:Jn- dnquelles que fazem directorio de descarados, insultos á súa patria mento ela estrada sob sua di' 
do a sua solidariedade, quatro, para não conhecer que e se deixam ficar inertes como recção: .. , 

Chega o dia da Convenção! O uma deposição é um acto illegal uma estatua de sebo, AqUI fica? nosso pedido.. cer-
povo em Florianopohs tendo á que as autoridades não permit- O sr. Lucas Bainha, recebendo tos s. s. dara as prOVidenCias ne-
frente João de Oliveira, obriga tem . hospedes de todas as nacionali. cessanas, 
os convencionaes a tomar outro Nascendo da onda pcpular, a dades em seu hotel e tratando·os --- .. '-_..' = -
rumo, e é escolhido para Oover- candidatura de Hercilio Luz, é muito bem, teve a hombridade de O sabonete "Sanita!" é o mais 
nador Lauro Müller e Vlce-Go- evidente que em toda a parte se castigar UIll germaoophilo quan- perfumado e consistente de todos 
vernador Hercilio Luz! Era uma reilectisse esse movimento pura- do em sua casa, detractou os ai- os sabonetes nacionaes, 
bomba <jue rebentava aos pés I mente dE:m?cratico: Aqui em La· liados e elevou a Allemanha ás Ｍ Ｍ ｾ Ｎ＠ ｟Ｎｾ＠ , .. _
dos czartstas cancatosoIIflue, ata- guna, depOIS de diversos annos culmlllsnclas da lua. 
rantados, confundidos, enviavam sem algullla opposiçào, apparece Ao pobre. tolo e caricato artl-
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o Dever 

2 ｾＭＭｾｾＮ＠ .... ｾ＠A 1.ç.; 't"'\ etadas I não ter feito o recenseamento I O iJlustrado profissional irá I Locaes 
ｾｊＮ＠ deste município, quando todos os tambem até São Paulo, onde es-, outros o fizeram? • tudará a organlsação dos traba- Festa pró Club de ｎｾｴ｡￣ｯ＠ e 
_ Qual o dono dum lornal, _ Ora, tu bem sabes que essa lhos sanita rios daquelle Estado. Regatas . Lauro Carneiro. -
Que vive a dizer pot?ca? gente faz tanto caso de adminis- ._- --' . ｒ･｡ｨｳ｡Ｍｳｾ＠ hoje á tarde, no jar-
_ Ora,quem não adlvlOha? ! .. , t11lção como o homem filz caso Demissão - Solicitou dcmis-

I 
dlm CalhelTOs da Gtaça, uma 

E' o Antonico Passõca ! deJles. silo de soci'o do Club Nautico \ festa em beneficio do Club de 
_ E como se lembraram de Francisco Martine/li, o sr Pom- Nataçào e Regatas Lauro Car-

o homem fica damllado, 
Quando lhe ｣ｨ｡ｭｾｭ＠ Passóca; 
Mas não deve se damnar : 

baptisar uma rua COI'l1 o nome do pilío Pereira Bento, ex·presidente neira, desta cidade. A cOITHnlssão 
Coronel Costa Carneiro! e socio fundador do mesmo c1ub. que se compõe das senhoritas 

-Isso mesmo porque a tal rua « _ • Lindinha Bessa e Euge1l18 Carva-
já era conhecida pelo PO\'o com Os planos da Allemanha der· lh o e do joven Argemiro Guimil -

F;"lmoo" d' o;, d, "",o,, "" ＢＢｾＢＧＬ＠ ""d, - A Ali,,,,,, "h, "'O co "'. "". "'O te'" ,"""do "'''ç'' 
te b t

'd ,P, I'd d DepOIS não querem que se pnndo as clausulas do armlstlC10 no sentido de d;Jr a ･ｾｳ｡＠ diversão 
A cousa vai a quem tÓca. 

r a I o, a mU1l1Clpa I J e pu- f- I ,- . ' I' ' blicou o balanço da receita e des. ,1::', ,procura, Jlludlr a _boa fe da En· ao ar Ivre o maior realce. 
peza relati\'oao excrclclode1918

1 
ｾ￣ｯ＠ uns pandego,! " . tente, piHil, na prllnelra opportu- F' d- '-E' -- -, . , ' nl'd' de ' ' t' ' d OI 110rne" ) scnd\o Vllahu'1 

Ha nas despezas co usas bem a ,e. JUs ame:nte qUem () a d'''' - d D' , . . Q dA ' Soc' d d d " - f I ", azo o Istnctn dnsta cid 'Ide 
ＱＱｬｴ･ｾ･ｳｳ｡ｮｴ･ｳＬｱｵ ･ｯｦｦ･ｲ･｣･ｭ＠ umas uan o o nt011lCO Passoca,' le il e as .,açoes or ｾｭ＠ o sr, Antcn ' C ,I" , , 
duvidas, mas, Infelizmente nada ha pouco, esteve em Flonanopo- facto e que se hou\'er conslltuldo l(l • ｡ｾｾ｡＠ hQ. 
se póde provar. Entre outras ha: IIS, um nmlgo nosso, fazendo-se um exercito e uma marínha inter- I Meetino- r' -R -, 
,.go '" ｐＧＢＢｾＢＧＧＧ＠ ,obll'" d"'q""do. ,,,,oo,"o.lh" ",,,,,,,,.,, I, d . - 'o °Ye ,-. C", ". 
municipaes! Póde ser! _ a Del'er c muito lido? Como se s1be, a Franç3 não B

a 
o p' I,) nosso patrICia sr. ｊｵｬｩ ｾ＠

Q 
d 

. I ,Jr1 cto re'jll,a se ho . t d 

Expediente da Secretaria Te- _ uall ... A principio ai nda esela que a Russia tome partr i .' " Je a ar e, 
1""phO " Co",;o ,.02':'50' '" ＢｾｯＢ､ＬＬＮ＠ m" d"oi, q", "" C"""m;, d, p", 0". '"' I ::" I ":: '" ＢｃｾｦｨＧｩＬ＿Ｇ＠ da G, aça, 
Outra despezlOha!.,. começou a atacar o partido do. outro lado, a Allemanhil deixou ! ｴｵｾ＠ ｲｒＨ｣ｾＯｉｉＮＮＬ＠ e n prol da candlda-

Esperemos, agora, pelos balan. ｾｬｏ｡ｮｴ ･Ｌ＠ tem perdido mUitos as- de entregar aos Al!iados. cem I a ｵｾ＠ B"rbos,l. 
cetes do corrente exerClCIO. Slgnantes. Está, mesmo, reduzido submannos e pouco menos de me-I S O C" 

o • .1 meia dUZli1 de exemplares. ta,de das locomotl\'as e waffafls.\ _. I A E S .0 Paralz o da Laguna: Ao sr. Antonio PassõciJ, lança- E ｣Ｑｾｲｯ＠ que2 Allemanha procure Alln i\'er." . , • 
IOOS um desafIO: Vamos \'er qual ter uma 'tlllança secreta com a ｾＮ ｬｲｉｏＬＮＬ＠
a tiragem do A/boI' e do Dever. Russla, e, como dlziamos. quando' 

ｄｾｐｏｉｓＬ＠ ｰｮＬＬｾｯＬ＠ que vã mentir, os All1ados estiverem dormindo 

Dr. João de Oliveira. - Fes
lf'lOU seu an111versano n .. tnllclo, ,I 
18 dú corrente. o no,;;o distincto 
cnllel!;a de impren, t, sr. dr. Joã') 
dL' Oll\'clra, clrector pOllllCO d'A 
Tribuna 

Lança·perfume, 
Confetti 

Serpentinas e 
Mascaras 

Aproveitem a occasião! 

que e seu oHlclo. sobre os louros da victoria reben-
tará. ｩｾ､ｵ｢ｩｴ｡｜Ｇ･ｬｭ･ｮｴ･＠ um'a guer 
r<l ternvel, da qual sahirão \'ence
doras a Allemanha e il RU,Slil Preços sem competencia 

NOTAS 
Diversas 

- Então os homens têm medo 
de uma deposição? A successão presidencial. -

_ Pois não sabes que um delles Os representantes do nosso Esta
foi dizer ao dr. Hercllio Luz, que do, nd Conver.ção Nacional, de 
o nosso director era muito violen- 25 do corrente, são os srs. : Sena
to e só falava em deposição? dor ｌ｡ｵｾｯ＠ Muller, deputados fe-

_ Sei, e mais ainda : o Antoni- deraes, Celso Bayma, Abdon Ba· 
co Passóca, depol, de pedir ao ptista e Pereira e Oliveira e o 
Governador a exoneração do sr. coronel Raulino Horn. SUfplen
Antonio Varella, de Adjuncto do tes: dr. Nereu Ramos, capitão de 
Promotor Publ ico, foi dizer ao dr. mar e guerra Durval Melchiades 
Perreira Lima que o autor de um de Souza, drs. Adolpho Konder, 

tigo sem importaneia publicado Fulvio Aducci e Ferreira LlOla. 
li ,) Dever era do nosso dlrector. 

- Ainda ao nosso dlrector 
J' ude-se suppor a autoóia de ai

uns escriptos, mas ao gerente 
J O Albar é que não se pode peno 
sar o mesmo! 

- Coitado! E tem coragem de 
deixar sahir seu nome no frontis
pício d'a Albar.' 

- Cada um com a sua fra
queza! 

- Leste o artigo intitulado 
lJolshewikistas ( este é o direito e 
não como está n'O Albar), pu
blicado no ultimo numero d' 
Albor? 

Banco do Commercio.- Crea
çãa de agencias. - Attendendo 
ao grande desenvolvimento na 
zona sul do Estado, onde impor
tantes emprezas estão, com ex· 
cellentes resultados, explorando 
as minas de carvão e culturas de 
cereaes, o Banco Nacional do 
CommNcio vai inaugurar breve
mente, agencias nos munlcipios 
de Tubarào e Urussanga, 

' _0 

() paiZ Mm;covita, como nin
ｧｵ･ｬｾ＠ Ignor,), é abundantissimo 
em nquezas nilturaes e a Allemd
nha tem suas fabricas apparelha
qas para a fabricação de tudo. 
Sena uma guerra, que, embora 
durasse muitos annos, a alliança 
teuto' russa sahJr1a vencedorJ por· 
que a Russia é inesgotavel em 
homens e em materia prima. 

Soube'se, mesmo, agora, que <: 
Allemanha, não só deixou de en
tregar cem submarinos, como está 
construindo mais cento e sessentd 
ｾ＠ Allemanha não se sujeitará á 

｡ｾｳｬｧｮ｡ｴｵｲ｡＠ da Pazeás suas condi
çoes, SI nào forem brandas. O pro
pno Governo Allemào ameaça :1 
Entente de demissão de todas as 
autondades allemães e de ' 
revolução de modo que os ｾｾｾｾ＠
dos .nada possam concluir com a 
patna de Bismark < 

E" ' d precIso que os Allia(los n<'lo 
urmam e.que abandcfnelll de vez 

esse sentunentalismo ｰＧＱｲｾ＠ c um <" 010 
, drovo que embora castig Ido 

aIO a nã d ' ", , < o elxou de ser semi-
úarbaro. 

Carn:lvalcscas 

Nó, qu _' \,(:1110S em Joãn de 
Olivetra. a incarnaçào perfeita do 
homell1 Iibl'ral,quHlldade e,sa que 
mUito admiramos, não podemos 
deixar de ser verdadeiros admira
dores désse joven que allia á in
telligenti.a u'na sinceridade que 
o destaca ,!entre 05 homens da 
época. .-

Ao insigne jornalista os cumpri
mentos d a Del'er. ._. 
Dh·crs{)e..; & Sports 

"Infantil Football Club", cJ1'l
ma-se a n()\,<1 (IssoCiat,.10 sportl'. <l. 
fundada ha pouco na vIs111ha CIda
de de Tubarão, e cUJa directoria 
ficou nssim comrosta: Pre,iden 
tr, Jorge Boabaid; 'v'ic('-Presi· 
dente, Herminio ｪ｜｜･ｮ･ｺｾｳ＠ Filho: 
Secretario. Ｇ ｯｾｯ＠ Schmit Ribeiro; 
Thesoureirõ. Calmn Filraco Pro · 
curador, Ce\';o H. de Souza , 
Captaim, Guilherme C da Silva 
e Fiscal. Annlbal Conceiçiio, 

Agr .. decendo a delicadeza da 
c0111I11unicaç[IO. fazemos ｶｯｴ ｣ ｾ＠

que a IIOViI associaçiio tenha \'ida 
longa c feliz. 

-OC !Sl: : 
- Li. Achei·o simplesmente 

engraçada. 
- Querem deitar espirito mas 

não sabem! 

Pedido de remessa de gene· 
ros alimentícios. - O ml11lstro 
do Brazil, em Ge::ova, pediU li 

remessa de fumo, de milho e de 
arroz. ._. 

A entrada do "Taquary" em 
Antuerpia. - A legação do Bra· 
ZII na Belgica, participou a entra· 
da do vapor brasileiro TlIqulIr!l, 
no porto de Antuerpia 

Recebemos as seguintes 
drinhas ' 

Programma do gra nde festivo I 
qua-I em beneficio do Club de Natação 

I e Regatas Lauro Carne iro .
As diversas C01l1mlSSÕCs para a 
vend,1 de lwbidas, doces, J1rend .. ,. 
\'tc., estilo organisadas da ｾ･ｧｵｩｮ ﾭ

te 1ll 'I1ll'ira : 

- Pobres idiotas. 

Pela noticia d' O A/boI' fica·sl' 
pensando que o celebre dr. Ca
ruso tenha prestado relevantes 
serviços a Urussanga? I 

Vê-se que, quem traçou aquel
las linhas d' O Albar e um despei
tado ou um chaleira, porque nào 
sabemos quaes os serviços de Ca· 
ruso, prestados á Urussanga. 

Pedimos ao rabiscador da tal 
noticia, que aponte os serviços 
prestados pelo tal homem, demit
tido pelo GovernCJ Italiano do 
posto de' In 'pector Escolar --- Ent,lo o Superintendente da 
nossa terra, tomou !IJth'ca por 

E,' o primeiro navIo mcrCi1nte 
que entra e111 Antuerpia, opós a 
tl'rminaçao da guerra 

0_ ' 

Dr. Ferreira Lima. - Seguio 
para o HIO de Janeiro, o sr. dr, 
Joaquim DaVid Fc:rn'lra Uma, I 
Inspector de Ilyglene do Estado, I 

S. S. que foi l'scolhldo como I 
supple11te para a represen1<lç,10 
politlca do eleitorado cnlharillello 
se, aproveitará a sua cstadia na 
Cnpital federal para se \'ntender 
com a cOTnmissào Hockckller a 
n'sppito do snneamento do nosso 
IJlto!,,\. 

Ilospedado no Blondifl, 
Já está nesta cidade 
() senhor José Vlcl'ntl' 
Homem, Ji! de certa Idade. 

EIIl' trouxe a novidade, 
que a' ninguem nunca faz 1I1al , 
que lá l'stú em viagem 
() estrondoso Carnaval. 

() z(> Vicente, porern, 
que é medõoso ('111 d\'111i1si,l, 
Disse que, por ser prudente, 
No dOlllingo nào sahia! ... 

o Ze Povo nborreceu-se, 
I 10uve choro entrp ilS creanças, 
quando de \'l'r /p Vicente 
Ficaram S('111 esperanças. 

Rranco e Prl?!o. 

BAR. Representando o c1ub 
de :--;,1\ :1 \';1.) ｬｾ＠ RL'i-(ut<ls . LllIro 
Carnl'iro t . s\'nhOnllls : ElIl!;l'nli1 
dl' Carvalho. LillLlJnha Bl'ssa .. Zo· 
raid,ll ';lr1ll'iro, .... gllida I'l'rl'ssolli, 
M :lna Vianna Carneiro e srs, Ar
genl1rO Ciuimaràl's l' Raul Navlor. 
. B.\S.\R - Representando o 
Cluh Hld\ hUl' lo , sellhoritas Cl'r1' 
lia Fonseca, Ernest11lu I'erl'ssoni, 
Eugl'niil Gonznga, Thl'reza fi· 
glleredo, Judlth Peressoni e ,\u· 
rora Ibanez. 

I'ETIT BLEU: - Rrprl'scll' 
tando "'orianopolis: spnhoritils 

, ﾷ ｾｉＷＮｩｬｬｨ｡＠ H,lptlst,1, IS<lura ｍ＼ｬｲｴ ｩ ｮｾ Ｌ＠
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ENCAIWE(ii\DAS DO BA ＧＭＺＱＰＱＱﾷＨ Ｇ ｉﾷｴ Ｎ ｴＨＱＧｬ ｾ＠
SAI< ｾ＠ - S('nhorlt:l' Zilda I'lnho, ｾｾ＠ i ( Ｈ Ｌ ｾ＠
Il'fJrl'S('ntando O Cluh /J/Ol/dill, e T' - 7 
ESlI1craldil Tdxl'iru reprCSl'ntun- Iro n, 13 Trata de ca usas civeis e commer-
do o Clnh ｃＨｽｦＯｧｲ･ＬＧＬｾＨＩ＠ LOf.{lIl1C'fl-"(', , ciaes, registros de !Irma, con-

I\/\I'TISM() DAS YOLES, - lk ordem do sr, PreSidente, tractos co mmerciaes, n8-
F,Ii.JI'1 l1a OCClIsr!lo, o oriHJor do convido todos os socios contri- turatisaçAo, etc, 

Dr. t:larlballe fialvão 

Telesrammas ADVOGADO 

ＭＭｊＱｊｉＯ｜ｾＭＭＭ

SerIJiço especial b'O DEUER 

EXTlEICIOI& 
--"oJ\'\!V'--

Clllh, ｾｉＮ＠ Antonio, {,uimaràcs Ca- buintl's dl'sta assoriaçilo a paga-\ E. do hJrum O;;--P';'''êO Monte Claro 
dral. Sl'nio ｢｡ｦｊｴｬｳｩｬ､ｾｬｳ＠ as .II0/('s rem suas ｮｈＺｮｳ｡ｬｬ､｡､ＨＧｾＬ＠ deste - LAGUNA-

P ro ação do I·/mill l' I. ('()fwr,. S('I\'lndo de l11a- m{'z ell1 clrante, pOIS o ｃｯｮｾ｣ｬｨｾ＠ ----
ro g _ t- - drlnhas as dlstlllctilS sc:nhorltas DelJhera tl\'o rcsol\cu, dC'vldo a K 
ｆｉＧｏｬｉｾ＠ , ｾＨＩＬ＠

Armls leio Z"rillda Carnciro l' ,\\ari,1 1/ .• lbl:l (,l'sClrg1Jnisaçüo em que se acha· Unico medicamento que Dvita 
ＡＩｾ＠ ｡ｬｬｵｮｩｫｾ＠ :Ir- Canll'IIO. 1.0gb illl!)' ao baptlslIlO, \'iI ('sl<1 <I;,sociaç;io, a não cobrar contagio venereo 

Cl'lt.lram as novas II1IfJClSlÇ(}(:S sl'roi cilnt,Hlo o I 1)'111 no do ｃｉｉｉｾ＠ as llH'nsuhdades atrnzadas., I Vende-se na phdrmacia "Ro-
feitas 1)('los Alllados para a fJroro- l,ul/TO CWI/('iro. por 21 s('nhon- ＨＩｬｉｴｲｏｾｉｊｉｉＬ＠ con\'ldo os atlrado- dngues 
"<1\,<'10 do mmistino. I t<lS \: li ca-\'alhl·iros. rcs que pos!'lIelll fJc'ças do uni- _ 
,., --"oJ\'W--- ___ - - lorme desta Sociedaue de Tiro, a Experimentem o sabonete "Sa-

IlWTJE_.Ollt Cincmll Central - Scr,í loca- cOJl1pan'Cl'relll aos exerciClos nitol". -><>:- lisado 11O)\: o espll'ndlclo frlm : ｉｬｈｬｲｃ｡＿ｾＩｳ＠ ｦｊＬＧｉｴｾ＠ ｾｲＮ＠ director de V ende-se um engenho de torre-
P I - strucção A Vibora Instru( ｾＮｉｏＬ＠ ou .1 \Irem ao quartel facçilo e moagem de café com 

e a In . ' . .' " "" c'ntrq.:;II-as, dentro de lO, dias, machlnas de beneliciar ｾｲｲ＠ Z 
FI'OIIS 20 - FUI publicauo o ('111 Ir P,lJ te", dil 1,lbnc.1 ,lJllCrIl 1111,1, ,ob fJP 11 <I de resfJonsabllldade dO., . , ., ' . . - ' , , . com motor a \'afJor tu o em per-

decrdo reformanuo. as [:'I'ol"s I [) I.//xo. Crlmrnal. _ .' feito estado, • 
COJllfJ lem('llt,lrl'S e Normül. A re- . - - - , Lnguna , 1;1 tle Fc\crelro de I Para ver e tratar com A//on'o 
forma só ｡ｴｴｩｊＱｧＨｾ＠ o ＮｰｮｬＱｾ･ｬｲ＿＠ e se- I 1 ":IlJccIlllClIlos I HJI9 I Gonça/l'es Pelteito, nesta cidacÍ'e . 
.gunuo dnnos li.! Esco!'] ｾｯｲｭ＼ｬｬＢ＠ I'allecell. a I t-\ do correllte, ('m Hi/(/('!Jralldo Barre/o. 
que passou a ter quatro dnnos o Tllh,lr,I') IIl1d,' n',idin, li 10\'en 
curso ｾｏｭｦｊｫｬｮｬＧｬＱｴ｡ｲＮ＠ 0, ｾｾｮＺｰｬｬＧＺ＠ Bento ｃｯｬｬｬｾﾷｵＮ＠ sobr 11111 do sr. 
ml'llt,lrlstdStlldtnntl .• 1uoS l ［Ｌｴｾ＠ an Corolll' I joi\o LUIZ ColI.lI;o. digno 
110 n? tl'rcl:l!o da Escol,] Norm.Ji , "u'l('rintl:l1dentl' Munil:loal 

Hamlllond multiplex. é a me
lhor m,rchln<l d, escrever. 

a relorlll<l nao os, attlngl' \: tlra- Á' sua lamilla os Ilm;s,js pesa-
rJo dlploJl1<l no fim deste <lnno. . 
A reforma d:1S Escolas Com ple- _n_1('_'_. __________ _ 

mentares attlllgc touos (lS ｡ｬｾｬｬｬｊＭＱＱ＠ ｾＨＩｉﾷｉ ﾷ ･ｓｬ Ｉｏ＠ n (le n cia S 
nos de qualquer .rnIlO, \ rndo cur- \..; , 
sar, do anno proxllno el11 diante, 
na Escola ｾｯｲｬｬｬｩｬｬＬ＠ terceiro " quar· 
to armos. 

Grande incendio 
FpOLlS., 20. - Grande rncendi\l, 

malllfestado na ':asa Chie Amen
cano, á rua da Republica, nesta 
Capital. alastrou se rapiddmente 
attingmdo c destrulnuo totalml:n· 
te os ･､ｩｦｩ｣ｩｯｾ＠ da junta Commer
cl<1l, que perdeu todo o archivo ; 
Livraria Moderna, de Paschoal 
Simone, Cinema ｃ｡ｾｬｮｯＬ＠ escrip
tOrlO da Standard Oi/, juizo Fe
deral, Empreza Agua e Luz, Re
dacção e offJeil')as do dlario Ter
ra Livre. 

Os preJuizos são grandes. 

Candidaturas 

FpoJ.ls., 20. - Os nomes mais 
cotados para a PresidenCl<f dJ 
Republica, são Altino Arantes e 
Borges de MedeIros. 
Successão 

presidencial 

FI'OLlS., 22. - Os COJlvencto
naes á Convenção Politica do dia 
23 do corrente, accolherdm COJll 
satisfação, a indicação feita pelo 
Estado do Rio Grande do Sul, do 
nome do dr. Epitacio Pessoa pa
ra c1:ndidato á Presidencia da 
RepubliC3. 

Essa indicação foi bem acceita 
pelos Estados de S. Paulo, Minas 
Bahia e Pernambuco. 

Parece certa a desistencia do 
emmente dr. Ruy Barbosa, para 
candidato á presidencia da Repu
blica. 
j Os pequenos Estados, segun
do consta adherirão á candidatu
ra Epitacio. 
ｾ｣ｾ｣ｾ＠

Thereza dI Concilio, Alayde Mar
tins e Haydé Baptista, 

DE TCBARÀO 

TUB/IRAO, 1-1-29/.9. - Rea
ｬｩｾｯｵＭｳ･Ｌ＠ no dia 12 do corrente ás 
2 horas da tarde, o i1ssentamento 
da fJedra fundamental do Grupo 
Escolar. 

,\. e;:sa ceremonia solenne e 
pOJl1posa, compareceram: como 
representantes do IlIustrissimo 
sr. Dr. Hercilío Luz, bCJlemerito 
governador do nosso futuroso 
Estado, os exmos. srs. Dr. Olavo 
Fretre Junior, muito digno dircç
tor das Obras Publicas do Estado, 
e o brilhante jnrnalista Oscar Ro
sas, director da Imprensa Olficial, 
bem como todas as autondades 
estadoaes e municipaes, impren
sa, associações e quasi toda a po
pulaç,'to desta cidade. Falou em 
nome do nosso municipio o ora
dor sr. Deputado dr. jOào de Oli
veira, jornalista scilltillante, que 
tem sabido com muito amor, ba
ter-se pelo progresso do nosso 
Estado. 

- Para o RIO de janeiro, aon 
de vai passar o carnaval, seguirá 
brevemente o nosso joven ami
go Carlos Boabaid. 

Em trem especial: chegou 
quarta·feira á I I 2 horas da tar
de, a esta cidade o team do .C. N. 
Francisco l ... 1artinelli . da Capital 
do Estado. 

A guapa rafJaziada do Marti
nelii, foi esperada á gare da The
reza Christina, pelas seciedades 
sportivas . Hercilio Luz Foot·Ball 
Club. c .S. S. Barriga Verde e 
muitos poupulares. 

A 's ·ll 12 horas da tarde reali
sou-se Ulr. match amIstoso do 
"Hercllio Luz" com "F. Martinel
h", do qual sahiu vencedor o team 
tlestc ultimo club. 

A' nOite !t:ve lugar uma anima
dissima soirée dançante olfere
cida aos vencedores, pelas torce
doras do "Hercilio Luz". 

(Do Correspondente) 

AVISO 
,\ Dlrl'ctoria da "Sociedade 

BenefICente AuxillOS das Fami
lius", comnlunil'il aos seus asso
ci.ldos que cessa desta data em 
diante, il causa que a lorçou a 
lilllitar o seu peculio para 80:::;000, 
de acc,nuo com o art. 32 de seus 
ｅＬ［ｴ｡ｴ￼ｴｯｾＮ＠

Laguna,1 de Fevereiro de 1919. 
O Presidente, 
Ata/iba Ro/lifi. 

CLUB 3 DE MA lU 

Pede· se aos senhores socios 
deste club para comparecerem 
domingo, 23 do corrente, ás 1I 
horéls, afim de tratar-se do baile 
carna valesco. 

Laguna, 20 de Fevereiro de 
1919. 

A Directoria 

EDITAES 
IMPOSTO DE INDUSTRIA E 

PROFISSOES 

De ordem do sr. Administrador, 
laço publico para conhecimento 
dos interessados que até 28 do 
corrente mez, procede-se nesta 
Repartição á arrecadação do im
posto acima, relativo ao l o. se
mestre do corrente exercicio. 

VENDEM ·SE: Uma mesa elas
tlca com 7 taboas, um guarda lou
ça de vinhatlCO, um guarda vesti. 
do, umas camas para casado e sol 
teIro, um<l mesa para cosinha, um 
porta bibelot japonez, um espelho 
ova l fJara salão, uma moenda de 
cilindro para massa, uma batedei· 
ra de ovos, uma sorvetei ra, um 
capacho de arame para porta , 
uma carteira para estudo, uma 
sella para montaria de senhora, 
um descanço para a mesma, e um 
salva vida. Para in lormação com 
João Monteiro. 

VENDE-SE: 
U ma .casa terrea á rua Sto. An

toniO, com optlmas accommo
dações para famil ia e um grande 
quintal ao lado. 

U ma casa terrea á rua Calhei
ros da Graça, com accommo

dações para pequena familia, fa
zendo Irente para o mar. 

Logar muito aprazi vel. 
----- ----

C em braças ｾ ･＠ terras de frente, 
no logar P'arobé, deste muni

ciplO. Os collectados que deixarem 
de satislazer o pagamento de suas 
prestações até o referido dia 281 U ma casa terrea á rua 15 de 
do corrente, poderão lazer no Novembro, de sol ida construe
proxlJno mez que se seguir com a I ção, propria pa ra gabinete denta
multa de 10 0 .'0 e no segundo com no ou qualquer outro. 
mais 2 o o ou seja 12 o o. Quem pretender comprar qual-

.'\. respectiva cobrança executi - quer das referidas propriedades, 
va será iniciada em primeiro do queira se derigir ao seu proprie
mez de Maio do corrente anno, tano nesta cidade, 
de accordo com o art. 80 da Lei Manoel Lucio Cabral 
n. 1.050, de 17 de Setembro de O sabonete " S 't ｉ［［ ＭＺＭｾ ＭＺＭ1915 am o e o maIs 
ｍｾｳ｡＠ de Re d E t d . d perfumado e ｣ ｯ ｮｾ ｩ ｳｴ･ｮｴ･＠ de todos 

n as s a uaes e os sabonetes naclonaes. 

"San itol" é o melhor sab(!lf1ete 
O 3" escripturario . I nacional. 

ａＯｾ･ｭｩｲｯ＠ ｇｵｩｭ｡ｲ￣･ｾ＠ I Vende-se em toda a ｰｾＺ＠

Laguna, eJll 1 de Fevereiro de 
1919. 

Brinquedos V ENDE-SE, no caminho no-
Bonecas, bébés, ca rros, bolas vo do Mar-Grosso, uma 

lIutomo\'eis, locomotivas trombe: casa de madeira, muito bem cons
tas e bichos de todas ｡ ｾ＠ qual ida- tru ida e com excellenles aecom
des a preços commodos está modações. Para tratar com o seu 
vendendo a Casa Costa. ' proprietario, sr. Syllo Ulysséa. 

PESCA M ILAGROSA eou/ras 
diversOes para crianças: - Re
presentando o club M artinelli: 
senhoritas Sylvia Ulysséa, Catha
rina Peressoni, M argarida Schle
gel, Ida Bergamim e Nai l Ulysséa. 

Cigarros Colombina ,mistura I As melhores marcas de cigarros I Para o banho o melhor sabo-
especia l no Hotel Brazil. " Veado", no hotel Brazil. nete é o "Sanitol". 

OI 

• 
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MIRE-SE AQUI! Casa Ferrari 
o sr. negoda com os seguintes artigos: 

f1anella Rendas Lenços. . 
Chales Louças Enxovaes para casamentos . 
Fichús Perfumarias Calçados. 

ALFAIATARIA 

FERRARI MARIO A. 
Echarpes Malas Camas de ferro. 
Cobertores Cigarros ｂｾｨｳＮ＠ Rua Raulino Horn 
Colchas Fumos v Idros de placas. 

Laguna 

Casemiras Sabonetes Copos de todas as qualidades, Camisas Fitas Artigos para alfatates! Córtes de roupa sob medida geometrica, obedecend, 

Os jornaes maIs afamados, deste Estado, dIzem que a sempre aoe; ｭ｡ｾｳ＠ modernos ｦｩｧｾｲｴｮｯｳＮ＠ . 
fama do Paraizo da Laguna, está largamente estendida, Grande ｜Ｇ｡ｲｴ･､｡ｾ･＠ de casel!mas e fazendas fInas. 
contInuando sempre \ IctOrtOSa, porque tem sempre um grande ｔｲ｡ｾ｡ｬｨｯｳ＠ perfeItos garantIdos, executados com a ｭ｡ｬｾｲ＠
slock de artIgos nactOnaes e extrangeiros. vendendo sempre perfelçao. 
com grande. successo. por preços fóra do commum, E tem Os trabalh<:s para o ttlterior. mf? recem a maior attençà, 
poder sufflclente para attender a qualquer pedido. A vlctoria' desta casa e sao feItos com a maxltna celeridade. 

e lucros são ,garantidos, uma. vez que negociem com a nossa 
｣ｾｳ｡ Ｎ＠ Em. prtmelro lugar encontrarão tudo o que quizerem, 
nao ｰｲｾ｣ｬｳ｡ｮ､＿＠ procurar outras casas; segundo, o nossO 
preço e um 50 e assl:n não será l11udido ; terceiro, temos 
por nórma tratar todos os freguezes mUIto bem; quarto. 
compete ao sr. nos honrar com a sua \'Islta. e não se esque-

COOPERATIVA -··IDEAL" 

cer do 
PARAISO DA L.AGUNA 

DE 

ELIAS PAULO & IRllIlO 

"O Dever" 
SEMANARIO INDEPENDENTE 

Laguna - Estado de Santa Catharina 

Preços das assignaturas e das publicações 

ANNO . 
SEMESTRE 

AIo..ssIu-... t;_ ...... s • 

€:I .. AIo.. .. E • 

]PELO C:;OHHEIO. 

ANNO 
SEMESTRE 

Tempo I pg. 

I anno I 180:::; 
fi mezes IOOS 
.1 mezes ＷＰｾ＠

I mez 358 

ANNUNCIOS : 

1,2 pg. J l I .) pg. ｾ＠ 118 pg. 

10013' 7()!-i -lOB 
ＷＰｾ＠ 40:-; 25$ 
-l08 ＲＵｾ＠ ＱＵｾ＠

I ＲＨＩｾ＠ ＱＳｾ＠ 88 

5$000 
3$000 

6$000 
3$500 

16 pg. 

ＲＵｾ＠

ＱＵｾ＠
1O!-i 
Ｕｾ＠

€:aiJliC3 p .. ｳｴ［ｮｬ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 Co 1111 m" .. • .. i. I 

CAPITAL REALlSADO 100:000$000 

Sociedade Anonyma Constructora e de EmprestllTI01 

limItados. 
Sorteios mensaes de premias para acquisiçào de p 

dios, moveis ou mercadorias, e mensalmente distribue 
13:500$000 de premlos, 

Na do Natal, são distribuidos, gratuitamente, um pred 
no valor de ＱＵ ＺＰＰＰｾＰＰＰ＠ e um no de 10:OOOROOO. JOla 
158000. Mensalidade 5!-i000. 

107 RUA 1 . DE MARÇO, 107 RIO DE JANEIRO 
Commissões, Consignações e Conta Propria. 

o. 
Recebem á consIgnação carnes de porco, banha, toucinho' 

cereaes, farinha c todos os mais generos do palz. 
DEPOSIT ARIOS das marcas Petisqueira e Conquistador 

para banha. 
Telegramma CAVADO. Rio-Caixa Postal.30..'i -Telep. Norte 3: 

frantisto fernandes de Oliveira 
Armazem de Seccos e Molhados 

Grande variedade de fogos de artificios 
BebIdas, consC'rvas e fumos. 

Caira postal, 36 -LAGUNA -Santa Catharinll 
A pedidos, cditaes e entrelinhas, 200 réIS por linha ou -- ___ _ 

fracção. PAGAMENTO ADIANTADO Naja Fa ulo 
As assignaturas principiam em qnalqucr época e termi. 

nnm sempre em Junho ou Dezembro. 

Humberto Zanella ｾ＠ ria, 
Commissões, Consignações e Representações 

ｅｉ｝ｐｏＢｔａｉｯＮＮｾￃＮｏ＠

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELLA 

Caixa Postal, 110. ｾｉ＠

La3una -- [slado de Santa Catharlna 

Além da crise a Gàsa da Moda, vende muito. ａｰｲｯ｜Ｇｬ ｾｩｴ･ ｭ＠
occasião de comprar pellucias superiores '(1 18000 o cO\'udo 

c de segunda qualidade a GOO réis 
Todos á CASA DA MODA 

A VENEZIANA 
Completo c \'arindo sortimento de artigos para homens, ｾ･ｮｨｯｲｾＬ ｳ＠
ecreunçns. gra\'atas, pu n hos, collarinhos. meias. pós de arroz. crv 
mes, IOÇl1o. extmetos, t::a lçados, cartões postnes, 1<1 c muitos oulro; 
artigos. 

rUM!::M CIGi\RIWS "I'ERUTOS" 

M;,c:uel Ihanez (.;. Filho- LAGUNA 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC
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