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() adn1l1istrudor n1io se tem ".- \ Bôa occasião Actos & Boatos 
Iltr.lPJlh:HIO 11l'IU tom I'ondemílls, 

Pl'1Il com os e!feItos d,l. ｧ＼Ａ｡ｾ｡Ｎ＠ ｾｩｮｧｬｬ･ｬｬＱ＠ Ignora o: ･ｾｴｲ｡ｧｯｳ＠ I os I{ECFIOS DA EUI{OPA 
"el1l cc n os gatanhotos, l1em que todos os <Innos (,\lIS,1 entre • 

1(001 ll" ｾＮＮＺｲ｣｡ＵＬＢ＠ nem l'om ilS runs· 110S, li COII/om de ｾ｡ｴｬｧｬｾｬＧＬ＠ como Qtwnuo () presidente Wils?n 
ｩＱｬｲ＼ｬｾｾ＠ U:putl':IUS de ｣ｯｭｾＢｲｳＬｬｳ＠ ｶｵｬ Ｌ ｾ｡ｮｬｬｬＺｮｴＨＧ＠ se chama a dyscn· \ partiu (l pril1lelra vez para P..,ns, 

,lk tteatro dI.' bor..:ros. tena trorlcnl., em dezell1bro ultrmo, <l Europa 
() poltl ｾＺ＾＠ tUll s('lllpr(' uaJo o ()s conselho, mmlstr,ldos por , teve receios de que elle se exce· 

\

1I1"H:. Imlho fi escolh" uOs repre"1 profissioll,ICS, arcsoIr de mUIto \ desse delllasiad,lInente, tentando 
scntal'to tio Estndo, mantendo, ilcreil!Jvc:is, infelizmente n;lo r o- dominar o velho mundo. Desta 
qr 1!'lo ir srn cCJrrcc.ç:10 1111;'ecc'\- dem produzir os fruetos deSCia· vez II Europa teme que não seja 
\L1, I)()a harmonia ｟ｾＧ ＩＧｔＱ＠ Iodos.,., dos, porquanto, uma grande parte permittido ao gramje ･ｳｴ｡､ｩｳ ｴｾ＠

ir[ll'l sem COI'l.1 ＱＺ ｾ ｉＢｬ｣ｉ＠ ＨｏｬＧｾＨ＠ ':I1Cta, quun-I Si porventurA soubesse ler, não As chancel!arias européas es-
11'ro. do !lnalysl' cI ('orrccção do nosSO \ seguirra t,11 con5elho, por ｉｬｬｕｬｬ｡ｾ＠ tão apparentemente inquietas 

ｾＨ＠ 11,1 algum ､･ｾｬｮｮｴｬＢｬｉ･Ｌ＠ ( ,se \ do povo - fi rI,ISS\' d.! c"m,ada amerrCAno proceder com sulft
mec,:ar,1 1'(11 le o (,llpado de nao H' ilChA, r Iwm inierior - na lllalOrla nãc:! le,' c, cien te plenitude de acção. 

ｇｉＩｾ＠ ernador: .. I' r:rzões, ｣ｮｾｲ･＠ [15 ｱｵ｡｣ｾＬ＠ a l!1alS pela ｰｯｳｳｩ｢ｩｬｾ､Ｚｲ､･＠ ?e ｶｯｬｴ｡ｲ･ｾ＠ os 
d es Jl1lkncÍ<1 de\e Se o mlrllll11"t: i1dur c o pOlttlco ｦｯｾｴ･＠ que e a rrevençao que ｨｾ＠ Estndos UnIdos a sua attrtude 

o J.a a c1.Jrr .. P ed'le.-"() caIX') t{:m SIdo !l'liz, o [;n:lllclst,l, com contra os IlIcdiros, em torno dos primitiva de isolamento. Em ai-
Ift"ll I .1 r , ｾＢＬ＠ . '.1 .( 'I- rI- ' ｮｾｊＷＮ＠ lIum'r;I\"lproblu[tul', tem llrocur. ｱｬｾ｡･ｳｯ＠ povo, como 11.0 ｴ･ｭｰＮｾ＠ p. _ gU;1s palitos da Eurapa reina a 

I __ do Imprrmlr aos compromIsso, do mltlvO, crt'ando :l ｭｾ＠ thalagla, lO preoccup"ção de que os alhados 

J
" " 11 S"l)'" a" '-, \il,1 Esl.rdo lima t{to IlPlla clevaç1\1J ventou lalllbem, essas ｬ･ｮｾ｡ｳ＠ não possam chegar a um perfel-

elmos uos n. ｾ＠ , , ... ' ,., I I -.1 1 da " EdU' . , 11d'lr" 11 li. IaM 110ral l' Ullla LI trill ｾＱ［Ｌ ｬ｡＠ ul' rOI.' ácerca das doutares cm me ICIO , to ncconlo com os sta os nl-
l' 11 ｬｬｴｲ｡ｾｯ＠ ma '" t d ｵｲｾｴＱ＠ f 'erda .' 't I "d b "'I n'-Io ha\'( r ir- lUH'ld,lde, qlll" l'm o o a o uS , C00110 si l'stes IJssem uns v - dos de sorte que sela mevl ave 
seitas par. , I" ': r" 1'1" , ,' . . t' 'lb'ldo ' t '". " n.S'1 ,li) 110'50 (01110 no :xtr,lngl',ro. ),1 cor ｾＬ＠ delros IdIotas que so em s, uma outr:1 guerra, e que nes e 
upçoo na re ＱＱｾＬ＠ ,. d t 'h 'd dI' , ma sohre o ｮｯｳｾｯ＠ cr,' I 0, ( a· envenenar a hUIllUI1I a e. . caso a roderosa repubhca amen-
,0dICO. mando a all(':Ic,:;\I) ,Ie todos. ･ｾｳ･＠ lnwgincm, 'um povo aSSIm, canil não partícipe desse novo 

desuohr,.r UI) prograll1ma do üo- nconsl'lIwdO a segUir conselhos conflicto. 

OflCUO 
vernador do ,r, dr. llercllto Luz. de prophylaxia, quando não co· O temor de que a Liga das 
eX!1ocnte seguro de um p;ovcrn.o nhece a mais comcsll1ha regra de Nações não seja ｡｣｣･Ｎｩｴｾ＠ ｰｾｬｯｳ＠
pro!icuo; ',. hygiene..,. Estado$ Unidos não lI1!1mldana a 

credito do Estldo Clda 
m:lis consclid2.do no 

interior e exterior 

L' ｡ｓｾｬｭ＠ qlle S. Ex;), consoltda ,\\edldas 'mals pratrcas de\cm Europa se ella IIvesse a certeza 
o nl'dllO do nos,o Esl;;do no Bra· ser adoptadas para lazer desap- de que os Estados, Unidos pode
,;tl (' no mundo. , parecer duma vez ･ｾｳ￼＠ ｭｯｬ･ｳｾｬ｡＠ riam ser persuadIdos a, como 

Governo de Hercilio 
Luz um modelo de 

pontualidade fi
nanceira 

Hontem, segul'ldo ｳ･ｮＮ［ｲｲｾＮ￼＠ que se tornOl: ender:nlca ･ｮ ｴｾ ･＠ n,os, substitutivo á sua lI1c1usão na LI
mesmo trilho IU1111110S0, S. Ex,\. por moti\'os, - e IstO esta duro ga das Nações, ｉｾｺ･ｲ＠ parte ､ｾ＠
1I11tC'cipanuo de um anno a data _ até hOle Ignorados e que de- uma allinnça oifenslva e ｾ･ｬ･ｮｳｬﾭ
do pagamento, manuou dl'pOSltaf, vem ser estududos para que des- va, porém nenhum estadIsta eu
no ｾ｡ｮ｣ｯ＠ ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ do Commer- appareça, de vez, ･ｾｳ｡＠ praga que ropeu de responsabilidade acre
cio, .1 quantin de 130 contos de tantas \'ictimas tem Ielto·

o 
• dita na possibilídade de uma tal 

rél';. a vencer-se em Junho de Os conselhos medlcossao mUito alliança. 
. . il1l'l lU20, par<! pagamento do coupon bons, mas não passam de provl- Se a Liga das Nações não for 

Sob o titulo e 5ub ｴｬｴｵｬｯｾ＠ ae ｩｾ＠ de juros e 11l1Iortlsaçiio da nossa dencia5 palliativils, que não nos form<!da, ou se o lôr sem que os 
ｾ｣ｯｮｴｲ￡ｭｯｳ＠ na ｒ･ｰｵｾｉｴＨＨＯＬ＠ de

un
', d:vlda ('xtenu, ell1 Londres, nos livram desse terrivel tlagello. Estados Unidos della façam par-

corrente., um ,artigo comositO banqueiros do ｮｾｾＬｯ＠ Estado - O remedio é estudar as causas parte, a Enlente teme que se \'e-
menta nos tão a r.rop" 'ErI,lngcrs, Dum, Flsher and Com- determinantes desse ma!, e agora nfique para o futuro uma alitança 
não podemos nos turta,r ｉｉｾ＠ J1lny. que breve estará entre nos a C.lm- russo-germanica ameaçando a 
ｉｾ＠ ､ ｾ＠ reproduzll-o: com :1 ｾｯｾＭ En, 5mezes e me!o de governo missãO Rockfeler, que vem tratar ｅｮｴ･ｬｬｴｾ＠ de uma aggressão, ｳ･Ｚｮ､ｾ＠
verll d, da 110SSd IlIustrc e, uttendenuo ｳ｜ｬｮ ｵｬｴ｡ｮ･ｾｭ･ｮｴ･＠ a do saneamento de certas ｾｭｯｬ･ｳﾷ＠ a Amerlca mero espectador. Elles 

ｧｾＱＮ＠ outros compromissOS sénos, ､ｾｮＭ tias endémicas no ｮｯｳｾｯ＠ estado, temem que uma ｾｬｕｴｲ｡＠ guerra em 
ErI·o: tro dos recursos normaes, )a e a estamos certos que selam dadas taes ｣ｩｲ｣ｵｭｳｴ｡ｮｾｬ｡ｳ＠ traga em re-
c Dia 'I ､ｬ｡ｾ＠ o governo ,d,: rx.rno. segunda vez que o caso se repe- as ｾｲｯｶｩ､･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ que () cas? requer. sultado uma dictadura ｣ｾｮｪｵｮ｣ｴ｡＠
dr Hen:lllo l:uz, ｢｣ｮｾｾｬｾｴｮｴｾ＠ tl' e é por isso que o regIstramos O illustre sr. dr. Ferreira LIma, da Allemanha e da. Russl[\ sobre 
ernmlor do, Estado, ＬｾｴｬｬｲｴｮＢ＠ comu uin acontecImento que de\'c digno director da Inspectona de a Europa. Isto exphca ｰｯｾｱｵ･＠ os 

e por uma 110\ii1 ｦｵｮ､｡ｾ＼ＱｯＬ＠ por encher de justo orgulho a todos Hy"iene, e o propno sr. dr. Adhe- delegados da paz em Pans. estão 
grande emprehendlmento, por os 'catharinenses, que terão, co· ｭ｡ｾｇｮｬＬ｣ｯｮｨ･｣･ｭ＠ perteltamen- agora apoiando o preSIdente 
ｲ｡ｾｧｯ＠ d.e ｣｡ｶｄｉｾ･ｬｲＡＺ［ｭｯ＠ ｯｾ｣ｾｯｾ＠ mo polgn da honestidade do go- te o caso, e po?em com ｳｾ｡ｳ＠ m· Wilson 
IJync1plO que se estabel vemo do benemento dr. Hernho 10rm<lçõeS, deCIdir a ｭｾｮ｣｜ｏｮ｡､｡＠ O>::::X,,:ZC;;t<::IIC)X;:''':zc::>* n ... 

lira de pé, " _ Luz. muito breve, novas entradas commbsão medica a vIr ･ｳｴｾ､Ｎｬｲ＠
O povo teve toda a rnzao ｱｵｾｮ＠ de capit;,1 em nossu Patna, para a causa da dysentena tropical, 
por elle se bateu ＺＰＱＱＱｾ＠ Ul11 e- seu desell\'olvllnento e grandezll: nesta cidade. . 

vencendo os h) ーｾ｣ｮｴ｡ Ｌ ｳＬ＠ os ｾ･ｳｴ･＠ momento historico bra;;l- Ahi lica, pOIS, o noss.o pedido ao 
irlercenanos c as arrrvI:,tas, ., leiro, em nenhum Estado 'do 1I0S- exmo. sr.dr. Ferreira LIma e Adhe 

Hercl.lto ｌｾｺＬ＠ nd sua ｡ｾｲｭｮＬｉｾｾ＠ so paiz se trabalha mais da que no mar Grijó, ambos ?istmctos pro
ração a ｜ｉｾ＠ ta ｾ･＠ todos, s)' ｮｴｨｾｴｬ＠ nosSO e com derectnz flrlne e ru- lissionaes Que mUito honram a 

sada pela maxllna honestIdade e 1110 certo, classe medica eque poderãO obter 
Idade exelT!plar, cr?ou um.a no- O exrno. sr. dr. Hercilio Luz. essas providencias tão necessa-

ｶｾ＠ escola pohtlca ｮ･ｾｴ･＠ ＿Ｌｬｉｚ Ｇ ｬ､ｾ＠ como Joaquim Murtmho, realisa rias entre nós. , _. 
dlplornaCl<l secreta (' de concl la uma obra benemcnta. . _. - -' - '" -.--::---" 
bulos c cochichos. ,_ .. u" uy 'u - ou - , Or_ ' Claribalte 6alvao 

Os que o combateram e. que ,u u __ u ADVOGADO 
talvez, imre;nitentemente, amda, K , 
nas trevas sc estorçílm escorcha- Unico medicamento que °Vlta 
dos de in\'cja e ratice, devem li contagio venereo " 
esta hora humilhados, contemplar Vende·se na pharmaclD Ro-

Trata de causas cÍ\:eis e commer
ciaes, registros de firma, con

tractos commerciaes, na
turalisaçilo, etc. 

a grande obra iniciada por esse dri"ues". 
abm'gado rl1l'fe r c p 11 b I ic a ｾ＠ 0., I ' ":''''' ." ［｣ｯￍｾＭ［［［｢ｩｮＭ｡Ｎ＠ ･ｳｰ･ｾｩＬＬＱＱ＠ E. do Forum ou Pensão Monte Claro, 
CUIas most:'S lIercscelll e CU)" .CI.,orros II tel Br(pil - LAGUNA-
lama ouglllenta justamente. 111Istura, no o - , 

Écos & factos 
O LEITE 

Com a epidemia da hespanho
la, houve alterações nos preços 
de diversos generos de primeira 
necessidade, inclusive a ' gallinha 
que iria além de 2;3CXX> cada uma,si 
a autoridade municipal não limitas
se o preço, fazendo cumprir rigo
rosamente as suas determina· 
çôes. 

O preço do leite tambem foi 
limitado, e por consequencia, 
taes medidas evitaram as explo
rações dos vendedores desses 
artigos; mas, infelizmente, nem 

"' 
Ｂｾ ﾷ ｃﾷ ﾷｾﾷ ﾷｬ＠
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2 
tudo é perfeito; com o declinlO _ Olá! ... Você aqui no Maga-I orgão

S 
para que a Nação possa 

da pandemia foi diminuindo a vi- Ihàes?! ｡ｳｳｾｧｵｲ｡ｲ＠ aoS que trabalham os 
gilancia de modo que, finda a _ Vim encommendar uns fa- meios de .0rgaOl.saçàO e defeza 
grippe, estava tambem, finda a ｧｵ･ｴ･ｾＮ＠ que o hedlerno direito aconselhar 
,igilancia, porque o abusO da _ Para que, homem de Deus? I e ｱｾ･＠ o futuro govern·) p.oderá 
venda do leite continúa sem que _ O patrão faz annos, breve- realizar, ､･ｮｴｾｯ＠ da.s franquias do 
haja um correc!1vo. mente. . . systema presidencial.. 

800 toneladas cada um, e vinte e 
seis outros menores. 

_ A Inglaterra mantem ｡ｬｮ､ｾ＠

197 mil ｾｲｩｳｩｯｮ､ｲｯｳ＠ allemãcs em , . 
seu territono. . 

_ O governo austnaco preten· 
de expulsar o ex-imperador Caro 

O leite, parece.nos, nunca mais - E você vai esfogueteal'o? Aos jornaes ｱｵｾ＠ pretenderam 
foi examinado. Dizemos isso por-' _ Vou festejar o seu anOlver· acirrar paixões com o dec1al ar de 
que. si não podemos provar que sario. combate a candidatura do senhor 
o leite tem agua, podemos no - Essa é boa!... Só aqui é Epitacio Pessoa, que tem, exacta· 
entretanto asseverar que ha leite que se \ê isso. . . . mente, significação opposta, o 
completamente sujo, attest.llldo o _ Porque? Não acha bonito? trecho acima, do manifesto em 
nenhum escrupulo e a nenhuma \ . _ Onde você viu festejar an- que se apresenta a NaçãO a can° 

los. 
_ Em Petrogrado rr:orrem qua· 

tro mil pessoas de fome, diaria· 
mente. 

_ A velha questão da cons· 

fiscalisação. nlversario com foguetes? didatura do illustre ｰｾｲ｡ｨｹ｢｡ｮｯＬ＠
Além disso, é predso notar que - Ahi pelos si tios responde cabalmente, desfazendo 

esses. vendedores de leite não _ Pelos SI tios póde ser, mas, os propositos menos elevados e 
mantem_ um preço fixo: ｾ･ｮ､･ｭ＠ nas ｃＱｬｬ｡､ｾｳＮＮＮ＠ \que acaso houvesse determinado 

trucção de um tunel submarino 
entre a Inglaterra e a ｾｲ｡ｮ｡＠ aca· 
ba de reapparecer, Inesperada· 
mente tornando-se um asssmpto 
de ｩｮｴｾｲ･ｳｳ･＠ pratico il'llmediato. O 
problema está sendo discutido, 
actualmente, em Paris, pelos re· 
presentantes do governo inglez. 

a 200, 250, ｾ＠ e 400 réis . cadH - Na Cidade é que é bom, por· taes informações. 
garrafa! Ora, ISSO ｣ｯｭｾ･ｴ･＠ HS au· que chamam a attenção de todos e (0'0 P . ) 
tondades mUI11ClpaeS fixar o pre. aSSim, forma· se logo uma massa alz. 

Calcula.se em vinte milhões es· 
terlinos o custr) provavel dessa 

ço. do leite para que o povo não compacta. 
seJa explorado. - Comprehendo. .. Queres 

_ _ fazer ver que o teu patrão é um 

O perigo russO. - Successivos grande obra. 
sinistros verificados em .S, PlJ!lo I A idéa do tunel da Mancha ･ｾｴ￡＠
em emprezas industnaes tem fazendo com que SUrjam prole· 
causado apprehenslv<ls conjenc· . ctos analogos acerca de tunels 
turas sobre a sua não casualidade, sob o Bosphoro e sob o estreito 
attribuindo.se a individuos embe· de Glbraltar. 

COM VISTAS AO SR. SUPER- \ homem muito popular .. . 
INTENDENTE Naturalmente ... E o patrãO fica 

pensando que toda aquella gente 
, O sr. Supenntendente em eXl-r. \ fOI expontaneamente cumprimen· 

CICIO ha de concordar cornnosCo tal-o. 
que a nossa ｾ｡ｲｬｯ｣｡＠ é uma o,:er-I - A idéa não é má mas a rata 

bidos das nefastas idéas do anar- - A Assembléa N'Icional Aus· 
chismo russO a possibilidade de triaca, approvou a união da 
serem autores de taes crimes. Austria·Allemã á Germania. 

gonha ｰ｡ｾ｡＠ nos e um 1110tlVO de é mUito grande. ' 
ｰｯｵｾｯ＠ caso do forasteiro que 

Essas supposições, parecem - Os prejuizos causados pela 
ter algum fundamento, sendo, terceira revolução allemã, mono 
pelo menos, admittidas pela poh- t'lm a 40 milhões de marcos. 

aquI aporta. 
Em outros tempos a agua de NOT AS 

Laguna ｴｩｮｨｾ＠ lama; hoje E o Dos 'orna 
contrario: mUitas pessoas de fóra ] es 

cia do prospero Estado como - A Suprema Côrte, nos Esta· 
mais do que possivei.s. A !nvasão dos Unidos, condemnou Eugene 
de fermento revoluCiona no. russO Debbs, candidato socialista á pre' 
está se fazendo, em maior ou sidencia da Republica. por viola· 
em 1!ienor escala, .em todo o muno çào á lei de espionagem. 

já vêm com a recommendação 
de não beberem a agua daqui!! 

Qual a pessôa que indo visitar 
o nosso reservatorio, poderá 
dcgOls, beber agua sem escrupu: 

Expoente de fraternidade. -
Quando os leaders dos ｧｲ｡ｾ､･ｳ＠
Estados da Republica, com Mmas, 
São Paulo e Rio grande.do Sul á 
frente, resolveram que não ｣ｯｾﾷ＠

besse a nenhum filho dessas un.l· 
dades da federação a ｰｲ･ｳｬ､･ｮｾｬ｡＠
da Republica neste quatnenl11o, 
em successão ao conselheiro Ro
drigues Alves, e assentaram o 
nome do senador Epitacio Pessoa 
para candidato á surprema ｭ｡ｾｬｳﾭ
tratura da Nação, houve, nl Im· 
prensa, quem pretendesse em· 
prestar áquelles leaders, .c?m,as 
suas deliberações, o esplllto de 
reacção e de combate ao senador 

do, não sendo, pOIS, de estranhar - As dividas da Ingldterra 
a sua irrupção em nossas plagas. montam a 5.921.092.819 libras 

E' bem verdade que o bolshe· esterlinas. Em 1914 era de 
vikismo não encontrará campo 706.154.110 sterlinos. lo. 

Em uma casa em que ha agua 
encanada e que tambem eXiste 
um filtro, neste apparelho fOi am 
encontrad?s ､ｩｾ･ｲｳｯｳ＠ sapinhos! 
que quer ISSO dizer? Aquillo que 
Ja dissemos uma vez: os manan
claes ｾ｢･ｲｴｯｳＬ＠ são viveiros de 
m.osqUlstos e deposito dos de
trlctos de morcegos e de pennas 
de urubús. Alem disso tudo o 
zelador é o individuo mais re'la· 
xado que póde haver; mas. alle
gou ha tempo, o sr. Oscar Pinho 
flue para demittir o zelador ficava 
elle sem amparo! E' bõa ! E devi· 
do a essa benevolencia, o povo 
todo ｱｵｾ＠ sofira! Que logica! 

. Um dia, si a missão Rockfeller 
vier a nossa terra, garantimos 
,que a nossa carioca, do modo em 
que está, será condemnada. 

Leite sUJo, agua impura, agua 
estagnada em diversos pontos! ... 
Resultado: dcsynlt:ria truplcal e 
tuberculose ... 

Ruy Barbosa. .. 
A candidatura Ep:taclO Pessoa 

collimava, exactamente, objectivo 
opposto: o de congraçamento e de 
conciliação entre os elementos 
dirigentes na politica republicana, 
sendo assentada com esse carac
ter e com elle apresentada aos 
correligionarios do senador Ruy 
Barbosa, por intermedlo do sr. 
Nilo Peçanha. 

Que ｡ｾｳｩｭ＠ erfl e assim é bem 
o denota o manifesto da Mesa da 
Convenção NaCIOnal do dia 21, 

propicio ao seu desenvolvimento _.e:_ 
em terras americanas. Os ｰ［ｬｉｺ･ｾ＠
do novo continente são todos de 
mdcracias em que a liberdade 
impera, talvez exageradamente 
em alguns, não havendo, portanto, 
razões de ordem politica que jus· 
tifiquem a pratica do regimen que 
vem infelicitando a Russia e apa· 
vorando o velho mundo. 

As condições sociaes e econo· 
micas do nosso meio não são. por 
sua vez, favoraveis á desordem e 
á loucura que avasslaram o ex· 
imperio dos czares. 

A pandemia. - O Governo do 
ｅｳｴｾ､ｯＬ＠ por conta do credito aber 
to para satisff1zer as despezas 
com a pandemia, j:í pagou a Im 
portancia de 67:Q..l8$I3-t. 

Apezar do Imprevisto dest! 
despeza, os pagamentos têm sido 
feitos com os proprios recurso
do Estado, o que muito recom 
menda a administrnçào do 
Dr. Hercilio Luz, emmpnte G 
vernador. 

Estrada de rodagem do Es 
treito á Laguna. - O sr. dr. ,
BOIteux, secretario do In 
intenno da Fazenda e Obras 
blicas, recebeu no dia 15 do 
ｲｾｮｴ･Ｌ＠ o seguinte telegram ma 
Garopaba, do sr. dr. 011\'0 
Junior, ､ｩｲｾ｣ｴｯｲ＠ da ViaçãO 
Obras Publicas: 

pu" ' ........ "" • ...,.. ,. nn " , I quando assignal.a : 
< Accresce finalmente, que, 

afastado do paiz, precisamente 
no instante em que se agita a suc
cessão presidencial; alheio, as· 

Não obstante todas essas ciro 
cumstancias, que nos devem res· 
guardar da acção dos explor:!do· 
res, que reduziram a nação mos· 
covita á triste situação em que se 
debate, não devemos e não pode
mos cruzar os braços diante. de 
suas ameaças, indirectas ou claras 
ｐｯｾ＠ isso mesmo que se não expli: 
cana razoavelmente a propaga
ç1l0 de idéas subversivas de tal 
natureza .entre nós, é que deve· 
mos reagir com a maxima energia 
contra os i:-:dividuos que, abusan· 
do da nossa hospitalidade, aqui 
venham fomentar a desordem e a 
anarchia, n1l0 se detendo ante 
ｱｵｾ･ｳｱｵ･ｲ＠ processos de acção, 
agindo sem qualquer escrupulo. 

< Chegámos na quarta feira 
Paulo Lopes, encontrando·o h., 
tante facil para estrada de 
gem, satisfazendo tod<1s as 
ções technicas e interesses 
zona, que tem boas culturas. 
vi do á intenSidade das chuvas 
hoje proseguiremos a 
pretendendo amanhã ir até 

Alfinetadas 
ＭＭＫｾ＠

- ｌ･ｾｴ･＠ a IlOticia·ell8rossa sim, a quaesquer embates de opi-
do palladmo das Idras anti-hem· nião sobre o caso; filho e repre.
lista? .. sentante de um estado ao qual 

- LI e achei Simplesmente uma não se póde attribuir eiva alguma 
cousa mUito natural de pred0111inlo nessa questão de tuba. 

- Natural por que ｾ＠ candidaturas, o nome nacional de 
- Por qu.e o Jornal do sr An · s. ex., amparildo por incontesta- \ Diversas Foi nomeado Oetegaoo 

tunl('o Passora não e,.,ta habltua- vel capacidade e relevantes ser- nal, com séde nesta 
do a fazer outra ｃｏｉｾ｡ Ｌ＠ viços, só póde symbollsar, como \ Durante a guerra morreram tincto moço dr. Hollanda 

--+- realmente symbollsa, um expoer.- 332 mil rumaicos. canti, que além dos dotes 
- Então, o' homens par;: faze- te de[ratel1lldadeeconcordiaem\ - Trinta mil Italianos vllo tra· e intellectuaes que possue 

rem confus/one, dlss<:!ram que torno das ｮ･｣･ｳｳＯ､｡ｾ･ｳ＠ e asplra- balhar nas reconstrucções no brilhante Jornalista, tendo Já 
tinham feito [lIs/ane í' çOes do povo brasflelro na ordem norte da França. trado o brilho do seu estylo, 

- Mas ｪｾ＠ estilo muito conheci· material e 1110ral . e entre as - Na ｒｵｾｳｩ｡＠ é empregada a bellissimo artigo, escripto 
Ｈｪｏｾ＠ .•• Quem os não conhece no quaes avulta, na dlfflclhma hora carne humana como alimentação. C'ialmente para A Tribuna, 
!.eu funambulismo politico? internacional que se atravessa, e -.\ esquadra allemã ficará Tubarão. 

- . E dizem que tem habflf· soluç.llo ｰ ｾ｣ｬｦｩ｣｡＠ e, democratlca reduz.ida a.seis couraçados, cinco Nós que já o conhecemoS 
dadé I do! ｾｲｯＩｪｲ･ｲｴＱ｡Ａ＠ ｳｯ｣ｵｬ･ｾＬ＠ ｾｲＧ･￡ｴｴ､ｯ＠ ｣ｲ｜ｬｾ､ｯｲｾｾＬ＠ dOze r1tstrt1yr!rt!s, d'" tt!rt10S que Ms ｾｯｮｧｲ｡ｴｵｬ｡ｲ＠
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mania. 
ｾｳ｡ ､ｯｳ＠

IlIemã, 
marcos. 
'te, nos 
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ti alista 
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qU<Hta 

ntrando-o 
strada de 
todas aS 

• 
o Dev-er 3 

Telesrammas 
--.MNV--

Serviço especial h'O DE\JER 

I I 
Está pois, de parabens a popu· ga, dr. Rocha Torres, e prôa, Raul I O Banco Nacional do Com

laçllo do "Rio Caethé' e o sr. Naylor. mercio communica aos seus 
Pedro Damiani, Superintendente Si houver parco de nlltação, clientes e amigos que estará ins
d'aquelle municlpio que tanto se tomarão parte: dr. Rocha Torres, tallado desde terça-feira, 1°_ de 
tem esforçado pela causa da Raul Naylor e Antonio Varelln . Abril, em o novo predio conti-

I
lnstrucçao (Jublica. O Club Nautico Riachuelo, poz guo ao Hotel Brazil. 

---- k á disposição do Club de Regatas 
L "Lauro Carneiro" as suas Yoles MOBILIA PARA 

ocacs Jurema eJuP!lra SALA DE VISITAS 
JEXTJE1It1IOJR 

t-- .• --+ 

Tauromachia .. Reahz,a se, ho-I .. -_. - (Systema austriaca) 
le, nesta ndadl', as 16 I 2 horas, · ｒ･ｬｉＮＱｾｬｏｳ｡ｓ＠ Recentemente chegada da fa-

Un1 accordo 
FI'ous., 21. - Os Alhados estilo 

､ｬｾｰｯｳｴＨＩｓ＠ a cOllceder Fiume a 
ltalia, com a condiç;)() que esta 
abra 01[10 de suas pretcnções na 
Dalmacia c ilhas Os Delegados 
Italianos acreitaram a plllposta. 

uma comda de touros, pelos. ar-\ F d N S d C . 11 bnca, com um jogo de capas de 
tlstas Juan Igleslas, Henrique ｒ･ｳｴｬｾ＠ e . 2' 5 ad oncelç tO, brim branco. Vende-se por 250$. 
IgnUez ü Franc'lsco Agul·lar - ea Isa-se a o corren e, I I B . , t " ｾ＠ . t'd d f t"d d d N ureau miniS recom cadeira nes a CI a e, a es IVI a e e . ' , 

• '-,' " S. da Conceição, constando de I glratona, ｖ･ｮ､Ｈ［Ｍｾ･＠ por ＲＰＰｾｏｏｏＬ＠
ｔ･ｬ･ｾｲＮｬｭｭ｡ｳ＠ retIdos novenas, de procissão de tr;ansla- Informa·se nesta typographla, 

Commercio allemão Estão retidos na Estação TLle dação, dia 24, e de missa solem- -
ne e procisao no dia 25 á tarde, 
á qllal se incorporarão as crianças 
da la communhão, a Congrega
ção das Filhas de Maria e outras 

VENDEM-SE: Fpous .. 21. - 'vae ser restabe- graphlca desta cidade: 
lecido o commereio allcmao de Agente da Companhia Costel
certos productos, porém o blo- ra e Octavio Guimarães, viajante. 
quelO alliado continuará. Tam- - -
bem serão concedidos pnssapor- Reclamaçõe,., 
tl'S aos subditos ｡ｬｬ･ｭｾ｣ｳ＠ que I 
pretenderem dcixnr o paiz. I Cltima.mente, entre outras com-

associações catholicas.· 
Abrilhantarão a festividade, as 

bandas musicaes Carlos Gomes 

Uma casa terrea á rua Sto. An 
tomo, com optimas accommo

dações para familia e um grande 
qumtal ao lado. 

Uma casa terrea á rua Calhei 
ros da Graça, com accommo 

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

_*_ plascenclils dos srs. fiscaes, está e Unido dos Artistas. 

｝ＨｎｔｅｾｉｏＭ a \·agabunda.gcm de cães, que é _:e:_ uma verdadeira vergonha. Hospedes & viajantes 
No tempo que o sr. Boaventu

Influenza bespanhola ra era fiscal. nunca se notou se
melhante abuso, porque as balas 
e:ltravam em acção e dizimavam 
a cachorrada. 

FpOLlS., 21, - A influenza hes
panllOla parece voltar ao Rio de 
Janeiro, onde têm haVido vanos 
casos fataes . Hontem fallecernm. 
da referida molestia, circo pes
soas, 

O sr. fiscel que imite o seu an
tecessor. 

Partiu hontem para Flonanopo
lis, via Imbituba, tendo-se demo
rado alguns dias nesta cidade, o 
sr. dr. Nereu Ramos, provecto 
advogado. 

- Está entre nós a passeio, a 
senhorita Lina Ferraro, residente 
em Urussanga. 

Logar muito aprazivel. 

Cem braças de terras de frente 
no logar Parobé, deste muni 

cipio. 

---.-..----

Uma casa terrea á rua 15 de 
Novembro, de solida construc 

ção, propna para gabinete denta 
rio ou qualquer outro. A Directoria da Saude Publica 

está agindo energicamente. 

Nos açougues, sempre abun
da uma chusma de cães, alguns 
dos quaes de cara ameaçadora. 
que obngam o freguez a guardar 
uma distanCia respeitavel .. , 
Nunca nos constou que o sr. fis· 
cal providenciasse a respeito. 

Pela instrucção Quem pretender comprar qual 
quer das referidas propriedades 
queira se derigir ao seu proprie 
ta rio nesta cidade, 

Conferencia 
FpOLlS_, 21. - O Conselheiro 

Ruy Barbosa, realísou h<fJe, no 
Rio de Janeiro, uma conferencia 
sob o thema : Questão social. 

Despacho collectivo 

No entretanto, dizem por ahi, 
que o fiscal, sr. Pessôa, em Ma
Ihàcs, falou com alguem, de um 
modo tão brusco e tão autoritario, 

Já está nesta cidade o sr. José 
de Magalhães. Inspector Escolar, 
com residencia nesta cidade. 

Nossos cumprimentos. 

EDITAES 
Manoel Lucio Cabral 

... ... _ .. -..... ｟ＭｾＭＭＭｾｾｾＭｾＭ
ELIXIR DE NOGUEIRA 

do Pharmaceutico Chimico João 
FpOLlS., 21. _ Hontem, na Ca- que houve até, um movimento de 

pita I Federal, no despacho collec- revolta. 
REGISTRO CIVIL da Silva Silveira, Usae quando 

O oHieial do Registro Civil da ci- ｭｯｾＬｰ｡ｲ｡＠ evitar as surpresas da 
dade da Laguna, na fórma da syphllis, depOIS de velho. tivo do Cattete, houve Importante Ora, isso é difficll de se acredl

conferencia, pr'!sidida pelo sr. dr. ta r, porque o sr. Pessõa, para os 
Delfim Moreira, e na qual toma- propnos contravenlores é de uma 
ram parte todos os ministros, bondade tamanha, que se torna 
sendo guardada a mais absoluta preciso fazer-lhe ver pelo jor
reserva, não tendo sido a im- nal ... 
prensa informada de cousa al- Não, sr. Pessoa, não dê prova 

Lei ･ｴ｣ＮＭＭｾ＠
Faço saber que se querem ca- ELIXIR ｄｾ＠ NOG.UEIRA 

sar Bernardo Tasso e Anna Schi- do Pharmaceullco Chlmlco João 
neider. da Silva Silveira. Vende-se em 

Elle solteiro, de cor branca, todas as pharmacias do Brazil. 
pharmaceutico, de 23 annos de O sabonete "Sanitol" é o mais 
idade, natural desta cidade e ＮｲｾｳｩＭ perfumado e consistente de todos 
dente em Urussanga,hlho legitimo os sabonetes nacionaes. 

guma_ I de .,er autontario, porque é feio, 
U I mas nem tão pouco de uma mol-

m governo que leza que o prejudique. 
trabalha de Torquato Tasso e Anna Tasso. .. 

FpoLls., 21. - Foi pago, hon
tem, pelo Thesouro do Estado, 
a somma de 150:000$000, primei
ra prestação da encampação do 
serviço de agua desta Capital, aos 
engenheiros Simmonds e Wil
lianson, 

Mina de ouro 
FpoL.ls., 21. - Em Chapecó, 

neste Estado, foi descoberta uma 
mina de ouro. 

General Gamelin 
FpOLlS., 2\, - Chegará amanhã 

ao Rio de Janeiro, o general 
Gamelin, do exercito francez, 
incumbido de instrUir o nosso 
exercito. 
'*' "'.....,. ...., .... v ..... ·'u·..,.,.,· ,. 
S. S, pela acertada escolha feita 
pelo sI'. dr. Governador do Esta
do, --*-Da escola do lugar "Salto do 
Maroim" no município de S. José, 
foi removida a pedido, para a do 
"RIo Caethé" no municipio de 
Urussanga, a exma, sra , d, Dora
lire Pires e Camar8 

Cahiu novamente o horario 
dos nossos trens, no antigo habi
to: o horario, em vez de ser, ás 
segundas, quartas e sextas, ás 6 
horas, no mais tardar, foi alterado 
para as chegadas, assim: Segun
das, quartas e sextas, chegadas, 
á Laguna, das 6 ás 1i horas! 

Ella solteira de cor branca de . Hammond mulllplex' e a me 
serviço domesticos, de 21 an'nos Ihor machina de escrever. 

Bonito, não é? Mas é verdade! 
Que digam os sabios da Es

criptura. que segredos são esses 
da Natura,. , 

SOCIAES 
Diversões & Sports 

de idade, natural del'lta cidade 
onde é residente, filha legitima 
de Fernando Aug. Schineider e 
Theodora Aug. Schineider. Se 
existir algum impedimento legal 
acuse-O dentro do praso da Lei. 

Para que todos tenham conhe
cimento é o prestnte publicado. 

Lag. 12.'3. 19. 
Boaventura Barreto, 

Escrivão, 

Solicitadas 

VENDEM-SE: Uma mesa elas 
tica com 7 taboas, um guarda lou 
ça de vinhatico, um guarda vesti 
do, umas camas para casado e sol 
teiro, uma mesa para cosinha, um 
porta bibelot japonez, um espelho 
oval para salão, uma moenda de 
Cilindro para massa, uma batedei 
ra de ovos, uma sorveteira, 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 informação com 

O Club de Natação e Regatas João Monteiro, 
LaUlo Carneiro, tomará parte O 111m. medico Dr. Jeremias de ｾｾｾＮｾｾＭＭｾｾｾｾ＠

nacional. 

nas regatrls de 21 de Abril proxi- Lima Valverde, residente em Ma- Or. Clarlltalle 6al\'lo 
mo vindouro, náos, Amazonas, declara, em at- \ ADVOGADO 

A guarnição que disputará o testado firmado em 9 de Abril de 
pareo de honra, está assim cons- 1914, empregar com bons resul- Trata de causas clvel. e co __ r-
tituida: tados em sua clinica o Elixir de claes, registro. de flnae, c •• -

Patrão, Rubi Teixeira; voga, Nogueira, do pharmaceutico Chio tractos commerclu., .e-
dr. Rocha Torres; sota-voga, mico João da Silva Silveira, na tuullsaçio. etc. 
ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠ Pinho; sota-proa, João syphilis e suas diversas manifes- E. do Forum ou Pensa0 Monte Claro 
Marlins, e proa, Raul Naylor, taç6es. -LAGUNA-

Para o pareo de Yole a dois 
remos, a guarniçãO é a seguinte: Cigarros .Colombina. especial 
Paira0. Sady Magw..Jt,aes, vo- mistura, no Hotel Brant: 

"Sanitol" é o melhor sebon' 
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o De-ver 

4: AQUI! c er.r sa ,ri 
o sr. negoCIJ com os SL:.;UIl',te" <1rtlg

O
:i: FI,."I, R"d" ｾ･ｮ＠ .. <. \ bL:F bIb'I' bEIb 

Chales LouÇ"''' l:nxo\.lcs p3ra casamentos, \ r!!" ｾ＠ ｾ＠ Ao. Fi I 
F'ch", Ped,,,,,n,' Golç,d". IVIARIO A· ｆＭＭＭ ｾ ＢＢ＠
Ffh"p" ' !"Ia< C,,,!" de "'". I Rua Raulino Horn Laguna 
Cokh" Fumo< :ld'O' de pio,,'. . \ C6rtes de ,oupa ,ob med,d, ｾ･ｯｭ･ｬ､ｴ｡Ｌ＠ obedeceodo ｾｯ｢･ｲｴｯｲ｣ｳ＠ ( IgarrOS Bahus. 
Ca«w",'; ｾ｡｢ｯｯ･ｬＢ＠ Cupo, de lode< "qu,l,d,des. semI''' '0< ,",I; ,·,odemos fI-"n

o
" 

Cam'''' fitas M'go; p'" aU,'''''! \ G"ode v"led,de de ta,';';,I'" e f"codO' fm"· 
Os jom", ma" ofam,dO$. d"lo Ibl,do. dl"m que a \ T"b,lho, perlel\OS gamo\,do" exCC"l,dos cnm o .,,10' 

fama do Paraizo da Lcguna. e5tá ｉ､ｲｾＸｲＱＨＧｮｴ･＠ ｣ｾｴ｣ｮ､ｩ､ＨｪＮ＠ perfeição. ,oo\m",odo ,,",pre delo';u". pmqoe te'" oemp« "m ""ode \ Os ,,,b,lhos ｰ｡ｾＬ＠ o 10\"lur. ｭｾｮＬＬＢｯ＠ .,."Ior a\leuçllu 
sloekde ,rt.go> ",cooo"," """,,ge",os. v,"d"du ".,pre' desta "so e "0 ferlOSCo

m 
"m"m" "Iendade. 

com graode 'u,cc»o, r'" p<eços f6" do commum. E ,ero \- -'- - - - _. . -' - -' . . . ｰｯ､･Ｂｾ ｦｦＡ｣ＬＬｯｬ･＠ ｰｾｲ｡＠ atl.oder, q"lq"r p,dldo. A vlclorla COO PER AT I V A "1 J) E A L" 
e lucro.,; sao garantidos. um..! \'ez que nc?;OClem com a nossa \ -

E 

. . I ,-' ｾ｡Ｎｊｋ｡＠ po .. ｾ｡Ｎ＠ n - .:. 

cas:!. oI pnmelro ugar encontrarão tudo o que qUlzerem. \ ｾ＠o,opr",,"odo p"curo
r 

outro; ma>; ",",,,do. ° ,",so RUA DOS ANDR,\DAS, N. 391 A 
preço é um ,6 e ""m "0 'Cf. ,Ilud'do ; ,,,,elro. temos \ E>lOEREÇO TELEGRAPHICO • Coa PERA TIV A" 

por nórtlla tratar todos os frl'gul'zc:;;. mUlto bem; quarto. \ rr -" • compete 'o sr. OOS ho,,,r ,om a sua "",I,. e ,," ;o "que... ｐｾＬＧｯ＠ AI •• " ｅＬＢ､ｏＧｾＧｏｏ＠ G".'· do Sol ccr do \ Banque.ros' Banca Hacoo
nal 

do Co ... m ercio 

PARAI50 DA LAGUNA\ CAPITAL REALISAOO 100:0

00

$000 

DE - -

ELI 

.l ｾ＠ P 1 TiLO c IR,,.10 \ . . Sociedade Anonyma Constructora e de Emprestimos 

.... ＢＢｾＮＮＬ＠ .... ｾ＠ L ｾ＠ ... ｕ Ｎｾ ｾ＠ LlOlltüdos. " 0-- -n- - ｾ Ｎ Ｍ ｾＭ｜Ｎ＠ ｓｯｲｴ･ｩｯｾ＠ mensaes de ｰｲｾｭｬｯｳ＠ para acquisiçàO de pre-ever" ｜､ｉｏｾＮ＠ ｾｏ｜Ｇ･ｉＵ＠ ou mercadOrias, e mensalmente distribue 
13:000::,000 de premios. 

SEMANARIO INDEPENDENTE I Na do ",\,1. "0 dl,\';b"ldos. gral",l,meote. "m prcdlo \ no ｾ＠ \'alor de ＱｾＺｯｯｇＺＺＭ［ｏｾｏ＠ e um no de 10:0008000. Joia 

Llgl'Jl> _ Eshdo a, Santl C,th,rin. ' 1501lOl
1
. Meosolrdade 5,-000. ' 

_ ____ L. -

Preços das assignaturas e das public ações 

A..IliiI.!J .. ｡ｾ｟ＮＭ｡Ｎ＠ : 
\ ｾＭ

ｾ＠ ... A. .. E: 
5$000 
3$000 

\ '-' .... ｊ ＧＭ ｉｏｾ Ｇ＠ ｾｾＮＺ＠ I". ［ｾ＠ ｾ｜Ｎ｜ｒￇｏＮ＠ 107 RIO DE J,\:\EIRO 

\ 

Commissões, Consignações e Conta Propria. 

Recebem á consIgnação carnes de porco. banha, toucinho, 
, ccreaes, farinha e todos os mais generos do paiz. 

ANNO , . 
SEMESTRE 

DEPOSIT ARIOS das marcas Pctisql1eira e Conquistador 
I' para banha. PELO ｾｏｒｒｅＮｏＮ＠

ANNO 
SEMESTRE 

.. 6$000 
. 3$500 

I Telegramma-CAVADO, Wo-Caix!I ｐｯｾｴ｡ｬＮＳＰＵ＠ - Telep. Norte 32G - ----
--

ANNUNCIOS: 

Tempo 1 pg. 1) 1 -l ｰｾＮ＠ 18 ーｾＮ＠ 1,16 pg. 
- pg. 

1 anno I 180$ 100S 70S -lOS ＲＡ￭ｾ＠

Gmeies 1008 70 .. ｾ＠ -lOS; c):-'''' l!íS _ ,):;:i 

.1 meze:; ￭ｏｾ＠ 40:-; ＲＵｾ＠ 15::- lOi:? 

1 mez 35S 208 13:-: 8"; 58 

A pedidos. cditacs e entrelinhas, ｾｯｯ＠ réIS por linha ou 

fracção. 
PAGAMENTO ADIANTADO 

As assignaturas prinCipiam em qnalquer época c termi
Oilm sempre em Junho ou Dezembro. ----- _._-- -\ 
Humberto Zanel\a ｾ＠ Cia ' l 

Commissões. ConsignaçÕes e Representações I \ 
ESPOftTA.-;ÃO 

Cod.: RIBEIRO Tel.1 ZANELLA 

Caixa ·PosUll; nO, 2,J '1 

I aSlIlla -- fsl.ado de Santa Catharlna 

ELIXIR DE NOGUEmA ,0\10 
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