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Cartas dum eremita! Miscellanea Um invento ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｾｬｬｉ ･＠ ｬｬｩｬｬｾｕｃｬｬｾ＠
ＭｏｾｏＫＭＭ 1-10 dias fOi fcita ti expcriencia do np. todo" ｏｾ＠ ｧｯｶＺｲｮｭｾ＠ o apojarn. 

, 11 
)rcn vrllHl ｉｬｭｩｾｯＬ＠

Xüo púd"$ in:.lgiJ-.:Ü- o ｰｬＧ｡ｊｾＧ＠ i.' ｱｕｬｾ＠

tive quando rC("('hi tua prosada cartn . 
E t .1'I.3 v('rdac!<", iJlvcjavel a minha 

vida, nestp 1Ilonte bolitarlo. 
Ainda bem que apezar de vive"es 

onde tudo ｴｾ＠ faeil de He ｃＨＩｊＧｬＧｯｬｬｬｰｾｲ＠ tua 
êllma aind:t nüt) soHrcu os eHcltos 'pro
t.Iuzitlos pelos miasmn8 tia ｣ｏｉＧｬＧｵｰｾ￣ｯＮ＠

Como ｳ｡｢Ｈｬｾ＠ tudo caminha para o 
abY.lllo da perdi\·"o. Chamam a essa 
evolu\':lo I) ｰｲｯｧｲ･ｈｾｬＩ＠ da civilizac;ão 
mas C11 não (.'rcio, porque fi ｰ･ｲｩ｣ｩ＼Ｚ￣ｾ＠
tlo sociedade, pelo caminho cm que 
vai, trm ｦＰＱＧＨＺｯｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ de chegar á sua 
completa ､ｩｳｳｯｬｵｾＺｩｯＮ＠ Além da hypo
｣ｲｩｾｩ｡＠ c da ｰｲｯｳｴｩｴｵｩｾＧ￣ｯＬ＠ o alcool e o 
jo!:o complet:lUI a sua obra de <levas
ｴ｡ ｾ￣ｯＮ＠ 1'111 '11",1'luer pouto de l'eunLio, 
cafés, rlubs, ctt'., o que se ｮｾ＠ em pri
meiro ｬｯｾ｡ｲ＠ l' um sortitlo barre!; ahi 
são injeridos Ii'luidos de to<las as 
classes. Nos ('Iubs e nos resel'vados 
dos re8laurantc:=; e l'afps, o jogo im
pera lia ma ... alta pro<lil(alidade. Oba
carat, o pockf'f e li roleta, empol:;alll os 
viciadqs r]uP ＨｬｾｩＮｯ＠ 'lZO :lI) prnzer, quan
do ganham, ou suftocaul a raiva ｬｬｵ｡ｮｾ＠
do perdem, cm fortes libo('ões alco
olicas, ｾｐｬｊＱｰｬＧｾ＠ a('ompanhàdas por 
outm n3u lllcnrl< prejudicial- o ta
haco. _\Itn llliltl,"g-:l<I'I, ou pcla ma
niã, l: que C:"iS,l g-ente IH'OCUl'.l ｳ･ｵＮｾ＠
l:1res. ｾ＠ Depoi:4 de um sonlflO ligc!ro 
em que o t'O!'po IIão encontrou ode
vido conforto, ::;áe, o viciado, ainda 
qtJ:1si a {'umll3.l(>ar, para o seu tra
｢ｾｬ｢Ｂ＠ fJlhlhl' ano, com a bocca a 
amargar, ｡ｾ＠ ;déas COU(US;1S, a ca beça 
a doer, c com uma tnl indisposição, 
que clle bem ｰ｡ｾ｡ｬＧｩ｡＠ para ficar em 
casa. E não se rala no dinheiro per
ditlo no jogo, que, segundo disse 
alguem, Ｈｾ＠ o que menos se perde, 

Veja ｡ｾｯｲｮＮ＠ meu caro ｡ｉｮｾｧｯＬ＠ qual 
será o luturo ､ｴ｜ｾｳ｡＠ geate Iraca, em 
ｉＧ Ｎ ｯｬｬ､ ｩｾＧＭＩ･Ｌ＠ perfeitamente adoptaveis 
para a syphilis, 'LUC é um dos maiores 
[Iagellos da h um nnidade. 

Eis ahi, em poueas liuhas os perigos 
que nos tercam de todos os In<los 
('ontra ｏｾ＠ quaes muita força de von· 
ｴｾ､･Ｌ＠ muita energ-ia moral são pre
c.',sas para não sermos alcançados pelo 
Y'rus <le qualquer um desees males, 

Precisamos nos precaver contra 
todos e:-iSe8 i n i L1l igos, não só, como 
tambem, cada io1dividuo de bom senso, 
deve, por sua vez, procurar propagar 
os bens que nos trazem o verdadeiro 
proceder pcrante á socíedade e á 
familh. ｐｉＧＧＧＧＧＧＧｳｬｩｬｮｯｾＬ＠ por isso, ser col
hgados coutra esses males, procu
rando ao mesmo tempo destruil-Qs. 

O N.
. parelho invcntado pelo coronel ｾ＠ .Ivio Ma. cUe ｬｬｾｏ＠ sabe que i"RO se ,lá em-

araZanCIrO (guaraná) Pellico Portella e que foi b"Ptizoct';com qU?"t" o ｰｯｶｾ＠ sc 11'\0 Ic_vanta, mas 

( C
. - o nome • Salva-navios Pellico Por- qllolJHlo !,lIe llao quer, n,lO tem "n-

_ Onlmuaçuo) tel1a." vemo, nao tem ｉＢｲｾｯＬ＠ n:l0 tem ｮｮ､｡ｾ＠
Nao, por em'luanto a cintrgia im- O ｣ｳ｣｡ｰｨｾｮ､ｲｩＬｴｯ＠ João Cordeiro de Tl<'llll.l VI", parece-no_, a gente de 

ｬｾ｡ＮｬﾷＨｬｴｾｬｬｈＺｬｉｾ＠ Ｖ｣ｮｳ｡ｾＺｾｬｬ｜｣ｮｾ･＠ não vê mo .. J e ... ｵ ｾ＠ desceu ao fundo do mar ás 13 c ｐＢＺｾＨＧ｡ｉＧｕｬ＠ ｾ＠ ｉＮ［ ｾ｡ｶ｡＠ ･ｾｴＮＺＮｩ＠ disposta a leIO 
li,: o _llgurll de ｬ ･ｾ ｬｴｬｬｵ｡＠ IOtcr\'C'n\,ün o In lnJ.lll lo", afim IJ(!' ..,pt,fl 1- ｾ･ＺＭｉ ｟ ｴｮｾｓ ｟ ｾＨｉｊｾｊ＠ UI lUlpO!iIÇ()C8 de quem ｱｵｾｲ＠
nao SU. ｰｲｾｳｴｦｬ＠ ao papel de mutilmlôra lho 00 nav io afundado, trabalho esse lJll<' Ｂｉｊｩｾ＠ . -
dt' ,H'/('IOS plcnamente normae8,desem- muito ponoso e ｬｯｮｾｯ Ｎ＠ O "Salva-na- _Antes ｡ｾｳＧｭＺ＠ O P,?vo c soberano e 
pcnhalldo sulutares I'uncções. Não é li vios"PellicoPortcl1a ',consiste na appli- I naO dcve, [JrJr 1880, ftcar subjugado li 
IIll'pledo.u amputação dos orgãos, que cação de varias ca ixas qu e produzem a Ulll analphabcto explorador e sem e8-
et!, caz lll cnte concorrem para o apel'- rarefacção do ar no navio submerso, crnl?uloij. . 
ｦｾＬｾｯ｡ｭ･ ｬｬｴｯ＠ soc,al, que satisfará o de- trazendo·o á tona d"gua. Essas caixas _Amda bem que esses cab.os eleltoroes 
s,deratum de uma ｰ･ｲｦ･ｩｾ￣ｯ＠ idea!. devem ser em numero de 12, no en tan- va030S poucos ficando asllxiados e pIo 

Se to<lo_ o Illal apontado provém de to, apesar de na expcriencia de houtem despreso popular. 
ｦ･ｲｭ･ｬｬｴ｡ｾｯ｣ｳ＠ anormaes, é claro que o s6 terem sido applicodas 8 caixas, o exi: ＮＭＮＮ｟ｾＮｾＮ ｾＮ ｟ＭｾＭＭｾｾＭｾＭＭＭｾ＠
nOSAO .prlmeiro dever é procurar, não I to foi complcto, . 
ｓｵｰｰ ｬＧｬｮｬｬｾＧ＠ o theatro, mas, sim, c nigir A's 16 horas e 50 minutos o navio a- ELIXIR DE NOGUEIRA 
a tO.I'luosldade da scena. Que • . \0 Je fundado emergia, notando-se o maior 
hygwnc, questão de asepsia. Sabemos enthusiasmo na assistencia. do Phco. Chco. João da Silva Sil

veira.- Milhares de curados. que na mocidada li ｰｲｯ､ｵ｣ｾ￣ｯ＠ de to- O im'entor, tirando o seu bOllnet ex
xinas intestinaes é, praticamente, quasi chlmou então: "Viva o ｾｯｶ･ｲｮｯ＠ ｢ｲｾｳｩＭ
de totlo nulJa; se ella existe não são le"o, que dá apreço aos Inventores! Vi I = 
vcr.ificaveis os seus effeitos. 'Sabemos va!," e o Sr. presidente da Republica, 
mu,s que em muitas especies animaes que aguardava o seu desembarque no 

O CORONEL DEPUTADO 

de app I:""lO ;(astl'o inlc,tinal possante, pontão. ｦ ･ ｬｩ｣ｩｴｯｾ Ｍ＿＠ vivamente, bem co-lOs <C0ronei5, vocabulo hoje ayno-
:I tI'g'pstao se opera em toda a extensão mo todos os minIs tros e pessoas pre· mmo de chere politico, em sua 
tI.o tubo ､ｩｾ･ｳｴＧｶｯ＠ n? mais completo ,entes, augurando·lhe a victoria pratica maioria, vão, geralmente, parar 
81 1c1l0l0. Nesses nlllmaes, como no daquell e ",vento e termmando por di- no Congresso Estadual, como depu
h()lIlcm ｭｯｾｯＬ＠ que se alimenta modera- ｺ･ｲＭｉｾ･＠ que tmha esperança no comple- tados. Ora,commumente ' esses orfiCiaeS 
damclltc, não se percebe o mesmo es- to eXlto pratico do apparelho inventado, são uns verdaueiros Jécas, e isso se 
rag<.õC) meteorismo, não se nota a mais ｾ＠ explica: Nascidos e cl'eados quasi no 
Illve ｣Ａｬｬｩｾｳ￣ｯ＠ dp gazes. Que se observe _".U ﾷＣｬｵＱＧｬＢｾ｟ｕ｟ｾＢＬＮｾＢＢＧＭＧＧＧＧＧＧＧＧ＠ meio das selvas e onde a 40 nunos 
os suinos, os ovinos ou caprinos e os A d h ainda não penetrara a instrucçãoJ o 
b.l\inos: nelles só apparece o tympa- on a e o ornem Ｂ･ｲｯｾ＠ se _desenvolvcra analphabeto !lu 
n,"lI1o I?or ｾｭ｢｡ｲｮ＼Ｇｯ＠ gastrico, quan<lo ｱｾｉ｡ｳｬＬ＠ com a lembrança. a:nda mwto 
ｾｵｰ･ｲ｡ｬＧｭ･ｮｴ｡Ｌｬｯｳ＠ com forra.<;!ens ex- "Iva.do tempo da escraV1dao, em que 
e0s').;\'ameutc a.'!ohtdfli3, f( ·jões, favas o pai, todo o s:mto dia mettia o pau na 
alfafa. J :í nos ｣｡ｶ｡ｊｬｯｾＬ＠ n scena ｭｵ､ｾ＠ E'OI11-0 Q. Ｑｊｃｬｾ｡Ｎ＠ Ｂｾｾ＠ 11U'Z':' lO: In, wncuçc, ｮＨＮｆｲ｡ｾＮｬＬ＠ ｾ＼＠ ｬＩＨｊｾﾷ＠ essa. jnnut:ncia do lI!E'io, 
ｴｯｴＺｬｬｭｾｮｴ･［＠ nelles são frequentes as "" , Ｌ ｾ＠ at,' bOJe na? póde consentrrque alguem 
tcmpe<tnrles sulphydricas. A anatomia u. -","" po. tOZMUl1tO' ""p.U",,,, m.,ande mms do que elle, ｮｾ＠ nunca 
do c:1voll0 apresenta sint:rUlares contra- ｾｲｬＮｏｬｈｴｭＮ＠ 1\\.."'1 1JCU!. -1Ji!.n\. da fUI 11"\.o.n4- fi2Cl.-, pode ､･ｳ｡ｾｯｳｴｵｭ｡ｲＭｳ･＠ do ｃｬｧｾｲｯ＠ de 
dicções' com uma inequivoca dcnta- ., palba, mUIto embora, na Capital, em 
dura de' hel'bivoro, fi natureza deu-lhe E'am4tttlCl Cl.-0'P",tto Ulat.lo2a tlptta.I1Ça., meio a seus pares, depois da. sessões 
um est(lmago de carnivoro, muito pe- ｾ＠ _ prolongadas do Congresso" das quaes 
queno demais para as vastas massas 5)e f'Cl C}O!. \:.11\0 f ... o.';l°r. Cl onea Q.1JQ.t\.Ç4, elle nunca entendera patav1na. . , 
de heI'VAS, que está condemnado a in- a,,,<.,,,-,, "0 pC.ClC ＬＢｴＢｴｏｬｾＢＬ＠ . ｇｲｭｾ､･＠ parte dessas ｡ｰ｡ｧｾ､｡ｳ＠ md.'-
"erir Por falta de capacidade o seu vlduahdades, nunca tiveram mflUenclD 
n t' I" c ,t t t' ,.,. 5).: fllCta.':ll\. ｾｈＨ［ＮｴｑＮ＠ o ç..oH1.e111, ＧｴＱＮｾｬｴｯＮＱｊｩ､｡Ｎ＠ real. Foi sempre o bafeJ'o official que 
es omago az ons an emen e pass", . ' . .-
para o intestino O bolo alimenticio m", Ｂｬｴｯｾ＠ 2"iU",õ.o "tz"r,,-,. e CC"'Ç<', lhes. m8uflou !lo espll'lto a ｉｾ･｡＠ da 
antes de estar complcta a sua elabo- . çhe.fta. N!l Ill"!S uns cabos ele.ttoraes 
ｲｾ￣ｯ＠ pelo succo gastrico. O cavallo {9 no tempo eM' q'" t"ê'o 2"(a.Ue«, mUlto !eles,. illcapazes de ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠
precisa comer duas vezes mais do que .' . . surtos,. !llvabdos para todo o ｳｾｲｮｯ＠

b 
. D h" f . - d {9m q'" '" p.op"''' fo.,,, ",f r",. <l,,,,,,,,,,,, que eXIJa nobreza de caracter. Sao uns 

um 01. fi \ a unper elçao as suas ,.' 
digestões i dnhi a pl'oducção e a ire- ･ｯｭｯＭｫＮｴｬｬｬＢｃＲｾ＠ ｦＨｏＺＺｾｈ＠ ｲｬＴｵﾻＮｦｾｩｴｯ＠ ｡Ｎ｣ｲＮＺｾｴＬ［＠ ll:responsavels que ｳｾ＠ ｡ｲｲｯｧ｡ｾ＠ 8 ｡､ｭｾＭ
quencia fia emissão de gazes. E' sempre u!strad.ores, como SI ･ｾｮｯｭｬ｡＠ adml-
a má dig-estão que perturba a nutri- e 1HOuill1.el1.to ｾｬＱｴ￣ｯ＠ ￪Ｇ･ｾｦｰ｡ＮｵＮ［Ｎ［ＬＡ＠ ｭｳｴｲ｡ｾｬｶ｡＠ para eUe,s, se]a o mesmo que 
" 'I I t'd . t . _ , ' negocIar com bOIS on consa seme-

<;,\0 . .11 fi nu fi o o In estlllo, perverte-se _ e aO. 1Jo':}(l. ｈｏｾ＠ ｾｾｴＱｗｬ＠ a 11MQ. 'P1:a."a., lb t 
a ｳ･｣ ｲ･ｾ￣ｯ＠ do seu apparelho grandular. ,an e... . -
Pervertidas as secreções, conspiram -eco ftOl11 U,,\' 11Q..)om (,ra.c U ..... \.Clypttlt:. ｾｵ･＠ se ｊＡＱ｡ｮｾｾｶ･ｾｳ･ｲＺｮ＠ la p.or ｯｮｾ･＠
os m.ios microb:os, installam-se AS fel'- der am o ｰｲｴｭ･ｾｲｯ＠ \ a,gldo, va, mas, ｾ＠
mentações toxicas O circulo vicioso Antero Dutra. ｶ･ｺｾｳ･ｳｳ｡ｾ＠ｰ｡ｬ｢､｡ｳｦｬｧｵｲＡｬＵ､ｯｳ｣･ｮ｡ｾＱｏ＠• . d . f pohttco, ajudadas pelas clI'cumstanclas 
perpetu3;;e, ｳｾ＠ ｾｭＮ＠ eSlfl ･｣ｾ｡ｾｴ･＠ ade- ＬｾＮＢＬＮＢＮＢＬＮＢＮＢＬＮＢＬＮＢＮＢＬＮＢＧＮＢＧＮｾＴ＠ do momento, vão além, e são - por 
ｱｬｾ｡､ｯ＠ nao v.le! l es!abele"el a boa I uma bamburralla sorte, - cabrestea-
ｏｬｦｬｰｭｾ＠ As felmentaçoes de typo ga- tlos ás culmiuaucias do poderio! Ficam, 
ｺｯｾＺＬ＠ sao sempre an.ormaes. Se na lll,!'- então, al'ruinadas completamente por-
tUl'lda,le, se na velhlce sobretud,?, sao que pensam que, embora niío estando 
os Ａｉ｡ｺｾｳ＠ que occupam o scenal'lo, ao \ em seu torrão natal, a sua influencia é 
ｨｹｧＧ･ｬｾＱＸｴ｡＠ ｣Ｇｬｭｰ･ｾ･＠ _recoJlocar o tubo O M lAR O a mesma. Isso, em outros tempos, cau-

ｲｊ･ｲＭｾ･＠ ｣ｯｮｾｲ｡＠ a preponderancla dos ml- L .' tem conscie'ncia do que faz e não mais A dissolução moral é grande rle mais. 
A c1a<se do. con'luistadores, é extensa . 
Conbeço eu ahi em tua terra, que 
apezar da moral que vomitam, são ou 
já foram pelo menos, uns immornes, 
deixando nos braços de um" mulher 
desamparada, uma ｯｲ･｡ｮｾ｡Ｎ＠ Ainda 
(Iua!ldo elles se redimem' de suas I 

(hgestlvo em condlçoes de poder ､･ｦ･ｬｾＭ Df,! M FN I M sava effeito mas não hoje, que o povo 

croblOs ｶｬｲｵＡ･ｮｴｯｾＬ＠ que. vencem pelo I' liga importaneia ás bizarras phantasias 
numel'O os nllcroblos_ amIgos encarre- ｾ＠ desses pelludos individuos da farça pa-
gados das fermentaçoes normaes. . ｾ｟＠ 'litica. 

• ' .. .. Foi um desses J écas que, como De-
putado, entendia que podia discutiJ 

O 

. I sobre qualquer assumpto sem medo de 

.. 

povo de ｐｾ｣｡ｲｬｾ＠ B.rava, errar. Uma occasião, passeando com 
que .te".! ｾｮｯ＠ e ditplldade uma personalidade do Rio, esta, em 

e que prmclplOu a ｾｳｰｬｲ｡ｲ＠ um palestra lhe fazendo ver a baixa do 
ar mars puro, de liberdade e c'lmbio disse: 

culpas, tomando outro c a m i n h.o, IV)lJ!PT"" 
menos Illal; mas quando o conqUIs-
tador é da força .ie D. J,!an, que,. ape- Petrol"o Nacional 
zar' <le easado, tem atirado mms de ..,.. 
uma menor á prostituição, e que, mal- Já estão termrnadas as rnstalações 
grado tudo isso ainda frequenta so- desti l"'.!". ú di,til ação de petroleo na 
ciedarlps, merp"e que despreze seme- fazenda da Sotéa, no municipio de S. 
Ihante inuividuo, asqueroso repti!. Gnh'Íl'1 Ri'> Gr,rnde do Sul. 

Quanto á politicalha, depois te es- A producção diaria, segundo calculos 
｣ｲｾｶ･ｲ･ｩ＠ algullla c'Jtlsa a respeito. do engenheiro ､｜Ｚ ｾ｣ｴｯ ｲ＠ do:> trabalhos, 

Abraços do 

Amo. certo, 

Mo}sés da Rocha. 

será de dois a trelS m,l htros. ｾ＠
A Viação Ferrea do Rio Grande pre

ｴｾｮｴ･＠ utilizar aquelle petrole? em ｡ｬｧｾﾭ
ma, locomotivas, já tendo fello expert
encia com excellenteS resultados. 

._ ｪｵｳｴｩｾ｡Ｌ＠ está no firme proposito < _ O 'cambio baixou de um modo as-
dederrubardothronodebaITo sustador. Imagine que o franco está a 

em que se assentou, esse velho deSbrIU-\1S200! 
do e ign?rante, que pensa que a ｦｯｲｾ｡＠ _ Ora, - "csponde o ｣ｯｾｯｮ･ ｬＭ､･ｰｵﾭ
moral e mfluenclD, medem-se pelo ta- i tado, - isso é nada: aqUI em nossa 
manho das barbas. De astuta e velbaca cidade o rrango custa 1$600!! . 
raposa tem-se esse .velho fmgldo I!ara Inutil é dizcr que a tal personalidade 
commetter as marores bandalbelras, <lo Rio quasi <lesmaiou ! .. . 
certo de que lá ainda não foi e nunca ' - ｾＭＭＭＭＭＭＭＭ［Ｚ＠
se.rã proclamada _ a Rel!ublica Brasi- ""'O sabão Volanda é o unico 
lelra. E elle, entao, COflaIldo aquellas 
barbaças incultas e amarelladas, julga que não estraga a rOIl!Ja . 

• 
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- • JORi' Cavan, --'--' _-o ｾ Ｍ I Olfertas. - ｰ ･ ｉｉ ｾｖＬｾＺＧｾ｡ｂ＠ ＨＧ｡ｳ｡ｾ＠ ,,010-
ＭＭＭｾＭＭｲ ［［ＺＺＺＺ［｟［｟［｟ＭＮＭＭ ＺＭ［ｾＺ［ＺＺＭ［ＺＧｓﾷ＠ :-"CI represeuta nte Ｌ ｾ Ｎ･ＮＮｴ＠ fo;,un-n08 ｯｦｦ｣ｾＮ･Ｍ

r ｾ＠ " lerriae" e lab111 ,IS, 'f' de ＨＧ･ｲｶｃ ｊＬ ｌｾ＠
...l J1 AS tr"tl'r,l Ｌｬｾ＠ . 1:1 " cidns algum. ...... .' " \IHC'TH.'aI. I 

I d'l CervI'Jll1l3 J Pi Si fl, ' • . I de J uiz de Fnra. - desejar molho,. ｾ＠
l sltuar,ão do cosmo Que ｜Ｌｯ､ｾｮｾｯｳ＠ ｮＨＩｾ･Ｇ｡＿＠ Além Ｈｉ｣ｳｳ｡ｾ＠
n V d D -OTllrlC-- mais hmplda cer J veis a essa be 

Yê-ae p r r est nR lciR 
não ､ ･ｶ･ ｬｾ＠ I;lrof'cclcr ao Ｉｬ ｡ ｴｬＧ ｩ ｬＱｬｮｾＱ［［Ｇ､ＧＱ＠
"Cleados CI vll1!,eutc com ｾＩｕｴ ｲ Ｂ ｭ＠ 8<! !.li 
oí'corre l-em ｲｉｉＧｃｕｭｳｴｮｬ｜ＨＢｉＨｬｾ＠ espf!I,; .... ｾ＠
S(!11l sollre estas ｣ｯｮｾｵｬｴｮｲ＠ o 
Bispo e'tleUe esperar decisão.-.\ s;;tn1f9 
estas bases entro agora no ｲ･ｬ｡ｬｬＡｬ ｾ＠
oom: o 

O Sr. ｚ｡｣｣ｭｾ｡ｳ＠ Lima apre,ento, 
me para c.a;;ur ｣｡ｴｨｯｬｩ｣ｾｮ･ｮｴ･＠ dect 
rando que Ja era casado cIvilmente CUin 
outra mulher. Como ha ｴ｡ｮｴｯｾ＠ out1\lit 
nos mesmos casos, tambem deSM 
este senhor ｾ＠ Porém elle a!legou que 
sua ｳ･ｰ｡ｲ｡ｾ｡ｯＮ･ｳｾ｡｜ﾷｮ＠ ｬ･ｾ｡ｨｳ｡＼Ｑ｡＠ e ｪ ｵｳｴｩｾ＠
ficada pelo Dire Ito e por uma senten 
prôferida nO Forum desta ｃｯｭｾＬｾ＠

nos differcntcs (sta os os J "d _ Continúa ainda ｱｾｬ｡ｪ［､｡､･ｳ＠ ｩｰＧｾｾ［ｧ･ｴｾｾｾＬ｡｟￣＠ ainda mais 
O preço do ga o. . iantes e blda, o seu 

ｾＭ a surprehender os commerc ｲ･ｾｯ＠ apreciave!. 
ａｾｬＮ｜ｚｏＺＧ｜ Ｌ ｜ｾ＠ !'tropeiros de ga<!.o de ｣ｵｯｾｾ･［ｲｾｰｾｳ＠ os Gratos pelo ｯｦｦ･ｲｴｾ ｟＠

\ a' I ; I lte que dao as s , ---t---"-. d • I'll-" poptlla"ão do , mnzon. s , a arlll3J '01 • '1 o nome e 
EU.la!: ｬｾｬｩＢ＠ em ＵＵ［ｩＮＱｾＰ＠ ｨ｡｢ｩｴＬｭｴｾｳＮ＠ ｩｮｶ･ｲｮＢ､ｯｲ･ｳ･ｭｬｧｾＺｾ＠ 'e8t:io impondo, Géca-Tatu. - E eS

I
:

tra 
e musica 

ｾＡ｣ｾｮｾＺｵ［［Ｇ｜ｾｴｾｾｉｾｉｾｾ￣＼ｩｻ［ｾｾ､ｾＵｾＧｾｉｾｾｉｓＺＱｾｾ［＠ ｭｾｉＱｾｾ＠ ･｜ｾＧｉｖｉｾｾｾｾｾＨ＠ ｾｯｭ＠ ･ｾｬｩ･｣ｾｲｵｾｯｾｦＺｃｾ＠ ｾｾｲＡ｡ｾｾｾｴｬｾ｣ｓＺｯ Ｇ ｬ｡ｾｾｩ＠ do ｾｯｭｰｯｳｩｴｯｲ＠
ｴ｡ｮｴ･ｾ＠ o lOS ｾＧｯｲｴＰ＠ tinha em 1915 nas que grassn lI1tensam jl;lio Barreto. 
Amenea ( ", Q 3G4 P 'ofes- 'I serrana . dor 
5;U3,S escolas cletnl\nt:1rC"s ..... 1 zon, .. ｬ｜ｉｾｬＧ､＠ abastocl0 mverna . ' 
'. .,. "8 ＸｾＱ＠ alumnos matl'lculados e, q SI. I 30"000'000 por cem ｢ｏ｜ｾ＠
sOleS e I. I .• <tundo C1I'3U, 316 pro· está pecltnclo . .. -. Batnlha Nedc .m. 

Como este caso era rlirie.lente ex! : 
uma copia_ da ｳ･ｮｴ･ｮｾ｡Ｚ＠ no Proce.<so fe 
DeEqU1taçao. 

Esta ｳ･ｯｴ･ｮｾ｡Ｌ＠ .q ｵ ｾ＠ｾ＠ um r1ocu'Vento 
de grande ｶ｡ｬｾｲ＠ jundlco, lavrado pr,lo 
merittsslmo JUIZ desta Comarca,pr.!)\. 
pletamente favoravel ao sr. Zaccanll. 

ｦｾＺｾｾｾｾｾｉＺｾＮｾｾＳ＠ ｾｾｨ ｕｬ｜ｬ ｬｏｓ Ｎ Ｂｎｯ＠ Estado de gordos; os ｾＺｾＺＮ＠ ｾＺＺＧｾ［ｮ＠ a 300$'000; e 
ＺＧ｜ｾｲｴｬｬ＠ Dakotn, tambem na ｟｜ｬｊｬ･ｾＧｾｓｾ＠ Ｈｾｾ＠ ｒ｡ｾｮｏｓｰｾｬ＿､Ｇ｡ｮｴ･＠ ＼｝ ｡ｳｳｵｳｴ｡､ｯ ｲ｡ｭ･ｮｴｾＮ＠
ｓ｜ｯｲｾＨ＾Ｌ＠ rom UI,H:': ｰｯ＿ｵｬ｡｜ｾｾ＠ ｾｾ＠ ｾｾｬｾｯｩｾｧ＠ ｡ｾｾｾｾｳ＠ o sr. Julio ｾ｡＠ R!lva Ram0ci ｬｾ Ｚ＠
ｨＮｬ｢ｾｴ｡ｮｴ･ｾＬ＠ h:.1\.u e.n 19 le 6 i8G <!onl portuntc commE'l'ClfUltc:.'t ncnb\ ｾ･ｦｔｲｮ Ｍ
('l""mentnre", em numero ｾ＠ . ｾ＠ ｾｯ＠ b siO'nificat:voR recaeIos e r"'I • 

ISS 'UI alunUlos. ,endo 00.83.1. tio ".c co er M,.. cart,ls sobre o eom-
ｮｾＺ［ｾｾｵｬｩｮｯ＠ e nO.r107 do sexO Ie,m:nmo. ｰｨＬｉｃｾｓ＠ e ｾｾｲｌｾｓ､･＠ córt.e, prenuncio de 

Xo Estado Llo .\maZOllflS, ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠ lTIt.rc.o .de l""!.ad 'eI e densa nuvem a 
O"· ｵ｡ｲＱｯｾ＠ ･ＢＨＧｬｬ｢ｴｩ｣ｯｾ＠ ｰｬｬ｢ｬｩ｣ｾＬｾｉｾｾ＠ pela b";'f" ｾｾ［ｾ［ｾｩｴｾｮｴｾ＠ outr'or" Iimpi<lo dos 

Nestcs termos, tendo obtido outt'Ll 
ￍＱ ｯ ｲｭ｡ｾ･ ｳ＠ necessurias expuz o c"-,, 

. B . h 'ti' Urussanga com ｪｵｳｴｩ ｾ｡＠ e imparcialidade ao ,. 
Lucas aln a. - "' ' .' B' \ t f . r .•. 

f
. "t eus pal'entes segulO lSpO. , r espos a OI avoravel aO!; u. .. 

Hospedes &- l'iajantes 

aonde 01 VlSI ar s • , . t • I • ｾ＠ h . d : tp o nossa prezado (h- pe ran,es e por ISSO a qua't 2 mele! 

ｵ Ｇ ＬｾＮｩＰＱ｡＠ ･ＺＭ［ｴｮｴｩｾｲｃＧ｡＠ teuC'rnl, ｬＨｾ｜＠ la um ｾ＠ ar I' e ｣ｲｩ｡､ｯｊＧ･ｾＮ＠
t I ｾ･＠ 3 no') alumnos matrIculados ｮｬｙｾｲｮ｡Ｈ＠ Oles t'- a '\oOniSRr a epoca 

a 22 o ｾｴｲ･ｾ＠ ｂｾｩｮｨＢ＠ assisti ao casamento dos intere.sadoi 
rector sr. uca , ,. I em questão. 

to a 1.1. . ...... " I DIT-se-ha que es tl .. C" 

na; c;colas pr·manas. ea do bpzelTO de ouro? bT 
_ - ---.- casião I Esses casos sãs tão ｲ｡ｲｯｾ＠ que na 

Dr. José BOlteux. - POI oc ' minha vida fo! este o primei ro casa-
PARA ｡ｵｾ＠ :Im;da esta incerteza l1a esta 1 ) -

A ｰｯｰｬｬｬ｡ｾ￣ｯ＠ do Par;; em 1917 ｯｲｾ｡＠ ... a d::"e das cdusas, ｾｳｴ＠ se ｴｯｲｾ｡ｴｬｾｾ＠ ｢ｾＺ＠
da Festa dos ｎ ｡ｶｾｧ｡ ｮｴ ･ｾＬ＠ :I L;tguna mento em taes condições a que tenho 
receberá em s!lu seio o dI'. ｊｯｾ ｣＠ Bo'- assistido ! ' 

por ＨｾＲＺＳＮ［［ｾｊＸ＠ habitantes. Q pesadello para os lOvpr!J3dOl ｾｓＮＧ＠ as no. 
Com 6Hi.H\ habitante", o ueens: I lle ponham a sua duvlua so le 

teux, que fara d,versas confelenClas, _ Como agora se vê, eu proeerli 
sobre Jeronymo Coelho. como devia e de accordo com as I,', 

Iaud, na .\ ustralia, tinha 1,44 7 ･ｳＬＮｯｬ｡ｾ＠ {rcias da baixa, procuran,!o ｵｾＬ｡＠ causa, 
elementares cOtn ＳＮＨｩｾＲ＠ ｰｲＨＩ｛･ｳｳｯｲ･ｾＮ｟＠ e o pnrque dessa ｰｲｯ｢ｾ｢ｬｬｾＬｬ｡Ｈ＠ e. mmer-
8-t4-77 alumnos. Com uma ｰｯｰｵｬ｡ｾＬｬｏＬ＠ 31:18, Snrs. ｬｮｖｾｬＧｮ､､ｯｊＨ＿ＧｾＬ＠ co 'amos 
de 672.765 bab:tautrs, o ｏｲｾｾｯｮＮ＠ na c:antrs e ronsumHlol'es, nao ｳ･｝ｾ･ｮｴ･＠
America tIo Xol'te, tinhn em 1916 f's- cranças; elevemos pellsru' ＨＧｯｾｬｏ＠ t-- _ 

('01 as elementares ('m numero ｾｬ｣＠ 2.f)19 ve111l1. p imng:innrmo,.:-;, que ､ｾｾ､･ｬ＠ o co 
com G.l i3 ｰｲｯｦ･ｾｾｯｲＧｾ＠ {lo 14:2.36a ｡ｬｵｾｮＭ mf'\,o dn ＨＧｯｮｦｬ｡ｧｾ｡ｳ｡ｾ＠ mundial, louve 
llOS matriculados. O :I[e"klemboUlg- o nran.le desiqulltbno q.ue abalou o 
i>ehwerin. com 63:).000. habltantes, ｮｯｾｳｯ＠ planeta. vin,lo a ficar tudo e,!" 
tinha D2.lj61 alulllll03 lIlatnculados em um estado anormal. E' que pela I ＧＺＺＧｾｾｾ＠
SU:lS escolns elrmentarc=--.. . . natural rI:'lS COUS:lS tudo tem de se ." , 

ｓ･ＬＺＮＮＮＧｾｵ､､ｯ＠ a ultima ｦＧｾ｡［Ｌ］ＭＭｴ ｽ｣ ｾ＠ fede-ral malizar, ainda flue lentamente. E]a e 
existente, (} E,t:ldo do 1 ara tmha ma- tempo. O ｰｲｰｾｯ＠ do gado, (> daro, tem 
trl('ulado em SU:lS esco.l:Js pr1Jnar13s de se normnlis;lr, nntu ｾｬｭ･ｮｴ｣Ｌ＠ quer 
2ii.4-04 alumll<?s •. ｡ｬｰ［ｮｲｉｒｾｮｯ＠ ｾｕｾ＠ ｾｾｯｳ＠ queiramos, quer não qut?lramos. 

Flores de laranjeir a 
Contractou casumeuto com a pren

dada senhorita Lilia ｖｾｲ･ｬｬ｡Ｌ＠ filha do 
sr. José Pinto Varella, o sr. Pedro Rilva, 
socio da firma commercial t):I\'a, Fer
reira & Comp. desta ｰｲＳｾｮＮ＠. .---, 

ｾｾ＠
parece invcroslIlHI e mmto Rupellor (D'O LageaTlo.) 

reaJiuatle. . _. , O D 
:\I\R \:-iHÃO L IIImo. Sr. Redactor d ｾ＠ ･ｶ･ｾ＠ . 
. - •• h- ocaes P I uito que devo a bemgmdade 

\[:j..6!"'V ｾ＠ § @ ｾ＠ k1I 

Em 191 í a popula\·ão do ｾｊ｡ｲ｡ｮ＠ ao ". e o m, 'e or ue prézo 
era on'ada em 611.1í-I8 habitante,;. A 15 do eotTente, fOI e""Perlmen- e favor dos ｉＬＬｾｵｮ･ｴｬＮ･ｳ､･＠ Pe ･ｾｵｩｮｨｯ＠ as 

;'110 tstado de Sóuth Dakota, com tudo o cabo submarino, Ｎ･ｾｴｲ･＠ o pha- I e acato conb ｾ［ｮ･｣ｮｾ｡＠ ｳｰｩｴ｡ｬｾｩｲｯ＠ P;'z 
uma popula(:ão de ;;83.888 hab,tolltcs rolete do molhe e o calxao que está lels deste •. e o e 10't es o que OC
havia nas 5.20'i cRI·ol •• elementares ,obre a Pedra do Pasto. numa dls: I venho expol aos ｳ･ｾｳ＠ el or to do Snr 
122.;·l2 alumnos com 5.374 ｰｲｯｾ｣ｳＮｾｯｲ･ｾＬ＠ tanda de 150 metros. Esse cabo fOl correu. ｡｣･ｬＧｾ｡＠ do c3samen . 
além cc 300 e:-:icolas l'wcundart:ls ･ｏｾｬｬ＠ construido pelo nosso contcrraneo, sr. Zacc3:13S LlIn3. t. na h:::,toria 
1638 prOf('>SMes e 11.:121 alumnos. No Luiz Correia candillato appro\'ado Porem? alltes de eo ｾ｡｢＠ I .. e 
lÍondurJ<, <,om 55:1.000 lwbitt ot .. s, com ｲＱｩｳｴｩｮ｣ｾＵｾＬ＠ para teleh'Taphista de do caso e ｮＮ･･ｾｳｳ｡ｲｴｯ＠ eslla e Jecel ou r -
havia para ｩｮｳｴｲｵＬＬｾ￣ｯ＠ primaria 916 apparelhos Morse e Budot, e que lembrar pnncIl!lO, con eCI, os . _ 
escolas com 40.565 alUlunos matn- ｡｣ｴｵＧｬｉｭｰｮｴｾ＠ ｾｳｴ｡＠ empregado na Com- O DU'e;to CIVIl ｂｾ｡ｺｬｬ｣ｬｲｯＡ＠ apos a 
｣ｾ￭｡､｣ￍｒＮ＠ ;niss'ão de lIelhormnentos dos Portos Constituição ｒ･ｰｵｾｬｴｾ｡ｮ｡＠ _ nao reco-

Xo :lIaranllão a ultima cstali ,tioa ,desta eidade. Preciso" notar que esse nhece oenh';lma reltgtao, nao ,reconhe
federal constata a eJ<isteneja ,Ie 13.162 nosso conterr311eo nunca vira um cendo, por ISSO ｭ･ｳｾｬｾＬ＠ os ｣ｾｳ｡ｮｴ･ｮｴｯｳ＠
alumnos matrículados nas escol 05 eabo submarino, nem sabia como ue qualqu,:r selta 1'el.'I.:IOS3. ｲｾ･ｳ＠ ｾｾｳ｡ Ｍ
primar",-, ! de,,'a ser feito. _. mentos sao d.estltwdos. Jos dueltos 

1'1 \UHY O sr dr Candido Gaffree, confiando prerogatlvos OlVIS e SOClaes e as ltg_a-
J _ em ｳ･ｾ＠ '-mpregado, enrarregou o sr. ções assim realisadas são como se ｾ｡ｯ＠

Era elO 1917 ･ｾｬ｣ｵｬＬＬｾ｡＠ em ｾＬＮＶｮ＠ Luiz Correia de idealisar a constmc- o fossem. De modo que. os propnos 
habitantes a populal;ao tio Estado ｾ￣ｯ＠ dum C:lbn ｓＮｕ｢ｬｬｾＳＱﾷｩｮｯ＠ parn estabe- agentes do Rep;lstro CIVi l de ｾ｡ｳ｡ ﾭ
do Plauhv_ Iceer a ｣ｯｭｭ｡ｬＱｬＢ｡ｾ｡ｯ＠ ｾｭ＠ a Pedra do mentos, conhecendo bem estes pnnCl-

Com uina popula(;â(, de 4:30.572 ha- Pasto, que vae ｾ･ｲ＠ ｾｉｔｐｨ･ｮｴ｡､｡Ｎ＠ b!:e- p.ios, ｴ･ｾＱ＠ [.eito e .f;t7.em casamento.s 
bit.ntcH, o New .llampshlre, !Ia .\me- vemente e o e,cnptono da CO!llIll1ssao. CIVIS de IOdl\'l(lnos]a casados catllob
rica do ｾｯｲｴＨＧＬ＠ tInha f"1J1 lnl" ･ｾｲｯｬ｡ｳ＠ O 'sr. Luiz COfl'{':l , mr!imo enrOIl- camento com outrem. E sendo um me
elemcnt·tre:; ('um 2.493 ｰｲｯｦ｣ｾｂｯｲ･ｳ＠ e trando difficuldacJes não desanimou, e n0sprezo ao ｾｬｮｴｲｩｭｯｮｩｯＬ＠ CIiRto não ｣ｯ ｾ＠
ＷＨ［ＮＡＩＲｾ＠ alUlIlnos ｬｊＱ｡ｴｲｬ｣ｵｬ｡､ｯｾＮ＠ ｎｾ＠ S;1XC assim foi que congtruioo l'cf€'rido cflbo gitum nem escl'upullsnlll. esses ｮｾ｣ｮｴ･ｳ＠
""etmar, !'om uma. P..Ol?ulatao de com umeomprimento de 300 metros, porque cumprem a Lei, como clles 
417.000 habItante, havlll GO.646 alurnnoH Rendo aponas emprer,:ados 200 metros. sóem dizer. 

CIVIS e eclesiasticas. A muitos ｴ･ｮｬｬｾ＠
negario o casamento quando impedid .. 
por lei. Ha 3 mezes mais ou menO,UE 
individuo sahiu de minha easa de;.p. 
dido com noiva, padrinhos. comai." 
tudo! ... Pois eôte passou uma fita a!! 
no Campo de Fór:l, affirmando que 
tava casado. E fez a festa com bail 
etc ... 

Foi um escandalo real; pois nào me 
consta que algum zelador da monl 
tenha dirigido cartas no jornal a pedir· 
lhe satis{llções! .. , Se o Sr. Zaccari:.. 
desquitado por sentença juridica. ｾ＠
amasiasse com outra mulher, talVeI 
todos lhe ､･ｳ｣ｵｬｰ｡ ｾ ｳ ･ ｭ＠ esse escandal, 
e attentado contra a mOI'al public3 i IDa! 

porq ne casou relif[iosamente para C(; 

honestar a sua Vida na sociedade e 
deante de Deus, ahi surgiu logo o pila. 
risaico reparo a denunriar falta, de 
1I10ral (1) onde só por e com moralidade 
se al!'iu; a gritar menosprezo ás lIi; 
ria Republica sem citar essas leis nem 
dizer como foram violadas. 

Esta já vae long a. Algo mais fica por 
dizer. E' metralha qtle fica de resem· 
pois quer-me parecer que a pessoa ql 
se me dirigiu pelo Dever. o fez eld, 
sivamente por justifi cado zelo de acan
te):1r os interesses RociaC's. 

Folgando em ter oceasião de m05tnl 
aos bons e correctos lagunenses qut 
em m im não C"t:í um violador ､｡ｳｊｾ［＠
rleste ｡｢･ｮｾｯ｡､ｯ＠ Paiz que préso fútil) 

se fora o melhor <los setl" filhos, suh·· 
crevo-me de V. R. RI'. Redactor d"O 
Dever _ agradecendo-lhe a acolhid. 
genti !. 

Padre Aurelio da Silveira. 
ｙｩｾ｡ｲｩｯＮ＠

Lombrigueira para a extinçãL 
dos vermes (lombrigas). Vendt 

ｬｉｬ｡ｴｬＧｫＱｬＱ｡ｦｬｯｾ＠ em eS"olas ple,nlPntares. O ('abo tem 7 eonductorcR, um dos Com a ｅｾ･ｪ｡＠ Cntholica iSSO uão se 
'\" I'lallhy, segllndo ｡ｾ＠ ｾｾｬｴＺｬｊｬ｡ｳ＠ ･ＧｴｾＮ＠ 'luae, servp de to1 .. ーｨｯｮｾＬ＠ 2 para arrc- dá tão facilmente. Apesar de saberem • • 

tlStlra, federncs .ronhe< ld.l', haVI ,l bentar a pCllra e um rle sobresalantc. os exmos. BIRpOS brazllClros que o CH- SolICItadas 
ｾＮＱＷｪｪ＠ alulIlJlo:; lIlutflf'ulados l1aS c::icolas o lnpnc'lonado cabo foi feito em 20 sumento ｲ･ｬｩｾｩｯｳｯ＠ não I! I'c('onhecido J ( __ 

se nesta cidade. 

primarias. . dias. com 8 pessôas. apenas os, fios, pela ｃｯｮｳｴｩｴｵｩｾ￼ｯ＠ e que nenhuns di- - AIO" 
CEAr:A ､ｰｰｯｩｳＬ､ｰＮＢｾｰ｡ｲｰｬｨ｡Ｈｬｯｾｦｯｲｮｭ＠ ｡ｬｾｮｴｲｯｮＭ rei tos civis delle dimannam, prohi- CLUB • TRES DE M ao; 

SCh"lIl(lo a ostatist;"" ,,[fidal o Ceara rios. dep()lS ,"olados ro,!, ｾＱ Ｑ ｲＬＺｯｲｬ｡ｯ＠ e.m- blram com restricçóes os ca.amentos O Club Tres de Maio ｯｾｦ･ｲ･｣･＠ antI 
eJll 1!117 tinha uma ]>ojlul,,,:ão de hebido num".. ('(!mpOS1(';1O cle cera religiosos a pessoas jfi casadas civi}. sellsassociado,.ttmadivcrsaodon'are-
1.013.:)(;:) habita"tes. . , VU·.gOIl:, aleutrao, oleo de Irnhar,n e ｾ･｢ｯＮ＠ mente com outrem. E ｦｬｚ･ｲ｡ｴｾｬＭｮｏＬ＠ ｾ ｡ｯ＠ na noite de 3\ do corrente e u

Gom
.:! 

O (:OIlIlOPt inlt, n".\ ＧＱＱｯｮｾｲｴ＠ do Nortr, I FeIto IS':O, depOIS rir _ seceo, r!(\ram porl)ue O Casamento Clv! l seja um 110- treta pela banda mUSicai Carlos regO' 
com 1.1I1.77IC: habita"t .. " tttlha motrr- . nova mao de akatrao,. robrttldo-o, po'hmento eanonleO, mos prlra que na larde do dia I". de Janeiro em 
(·"Ia·los SI' em SII"" ￩ｾＨＧＨｉｉＢＮ＠ primat·'''s, então, oom uma m:tllgurlra de meia dessas uniões niio venh a embaraço ti si jo ao Anno Novo. ui 
ｾＱ＠ 1.7WI ;"e1Jores.all'lu ､･ＲｾＮＸＺ［ｬＭＢｬｵｮｵＬｯｳ＠ ｬｯｮｾＬ＠ ｾ｡ｭ｢ｰｭ＠ ｾＧｭｨ･ｨｬ､ＮＧｉ＠ na mesma rOm- ｒｯ｣ｩ｣､｡､ｾＬ＠ a ｾ･ｭ＠ da ordem social c Pedimos aos Snrs. socios, o ｯ｢ＧｾｾＹ ｉｩＮ＠
lia, o"",la, SPI·ll11darlH'. () .l\ .. b .. ｡ｳｫｾＬ＠ pOSH:ao do prlmell o Isolamento. Uma porquc ｮｾｯＮ＠ (hzel-o I }lor bc,:, enten- de virem contrihuir com "13' ｭｾｲ･ｾＢ＠
romo ＱＮＱＡｉｾＮＲＱＱ＠ h,IJlt:lOtre. tlllha matf,- \,P7. 'PN'O, f 01 o raho "oborto com a!a- dldo patnotlsmo. Por ISSO legislaram: dades em atraIO vislo '" dar ｉｮｾＮｭ｢ｲｯ＠
('11131)09 RI) em ｓｬｬ｡ｾ＠ f':-wolaH 1:1:'lI1enl;II'(,8 ｭｾＮ＠ sobre o ql!al fOI (Indu uma ｴｾｲ｣ｦＧｬｲ｡＠ - cEm g'ernl, não nclrnittnm ｯｾ＠ ]>n- ao baile e talüo do mel de Dezl: 
Ｒ ｾ ｉｉｊＮｩｬｩｲｬｬｬｬＢｭｮｯｳＮ＠ oh'IH'!" ＲｾＮｬｊＺＱＳ｡ｬｴｬｭＡｬｏｓ＠ mA" rio alr_atran. . . ' roehos ao .aeramento do Matrimonio, corrente. .0 

rJA ｦｾｳＨＧｦＩｨｊｾ＠ ｬＧｉｦＧＨﾷｭｬｦｬ｡ｬｾ［ＱＸＮ＠ 101 to B!(',?, O farto ('qnf' o f'Xlto fOI .f'ompl<"to. I «sem consultar o Bispo, ｮｵ｢･ｮｴｻＧｾ＠ inha- ,1 ｄｬｲｬＧｾＯｏＬＡＭ
("í)1U 1.11 H.OOn h:!hltal1tr'''' tilllw ｮＩ［ｬｴｊＢｾ＠ ｎｾｪＡｯｬ＠ ｮｰｲｦＢＺＭｯｲｮｬＺｬｬｮｯｾ＠ no dlllno .. ｲｯｮｴ｣ｲｾ＠ . ｨＮＨＧｉｩｾ＠ p(lla, Iri rivi l. (P. ColI('('tivn. nu. --- . o ... ivo 
rnl<\llo. PIll S!l ('.!\ I',,,,,),.. ,·I .. ",ellt"I'08 rmw,? e ao dr, Ca!l(hdo Gaffr('e, nos-I 434 ). E o Rynodo ｄｩｯｯｾｳｮｮｯ＠ de Flo- S b- Y I d Na-o e corr a 8 roura ｬＵ Ｎ ＱＮＺｩＨ［ｾ＠ ""·""rro. (). I ＧｮｲＢｾｴｬ｡ｹＬ＠ ('om "OS ＢｉｏｾｗＢｒ＠ parahe,,". rinnopOlis, "onv'H'ado, preRidido e pro- a ao o ao a ･ ｾ ｴｲｮｧＨｩＨＸ＠ 8' mil>' 
(·er"3 rlr. 1.()llIJ.1I1J1I h:Jhlt'lIIh·., t'llha em • , llJulglldo pelo uI.tual prelado n .. 1011- d,unnt 
llns ｾｳ｣ＨＩｬ｡ｾ＠ pri",aria. (iti.H!Jl altllllll08_ julio Rnrrrto acnbA de compor o quim ｄｏｬＱｴｩＡｬｧｴＱｾｳ＠ de ＰＱｩｶｾｩｲｮＬ＠ no livrll • TlSl A 

:-';0 ･ｾＢｲ｡Ｌ＠ ('nl ＱｾＱＷＬ＠ achav"",-,,' ma- Ih/mllo IIerrilin l.uz cujn letra é do IV Do,'. IV e"tatue: No!(a-sc o rOHa- DEN ' . _ ,\1'1" 
trir"lr"t,," '"'' (,8",,1,," I·lemeutan·. Dr Hnlh"dn Cnvalc'lOti. mento religioHo quundo uma das GUILHERME TOEl'KER. In ｾ･ｲＮｌ＠
I!I.127 el'1:""".. () hyrnno qu" é moldado em e'lylo ｰ｡ｲｾｲｳ＠ já está liJ,!ada aoút l'o pelo oivil nos scus amigos (' 00 puhhr ｾＬ ｮｯ＠ porl 
-----.- - -,. - - .. - I Wagt1('r!,IIHt, fI(, f!C'l'ord,n com n es('o la Ｇｾｬｉ｡ｏＺＭｬＨＧ＠ ｐｦＩＢｾ＠ vPI'ifirflr ql1n n ｰ｡ｬＧｴ ｾ＠ que brcvenH.'l1k voltam li np; 

Assuritr cryst:tl., 1:-; WlJ O 1-110, mod('rna, (mai, harmonIa que melodia), ·ahandOlllldn oão portcude mai. unir-so I reobrir o seu O 
n<1 ｌ｡ｾ｡＠ ｊｯｾＨＧ＠ LopI's. é dividido eltl qualro vnn" , :í ｾｬｬ･＠ a dcixou. GABINETE DENTARI . 
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TELEGRAl'fl'lA ｾ＠ - ｾ＠

SERViÇO EjPECIAl , 

DO ｾＧｯ＠ DEVER' 
tr. 'TODO,) 03 ｽｬｏｾＧｲｏｓ＠

L ... , DO ｊｬｾｴＲ＠ r..oo ｲＮＵＧｴｾｾｎｇｅＱＧｒｏ＠
• 

FI'OLTS., 21l. - Foi in1,!gtI"ado,I FPOLIR., Ｒｾ＠ Será levado boje em 
hoje COIII enol'l n" ＼ Ｇ ｏ ［ ｉｬＧｏｉｔｾｮ｣ＬＢＬ＠ cm a ｲｾｰｲｴｳ･＠ n ReVista Infantil _ Casa de 
<·a.;"o sr. <larl'idn ｬＧｯ ｲ ｴｾｬｬｮＮ＠ uma phwn ｂｲｩｾｬＧｬＮＢ･､ｯｳＬ＠ cujo producto será em be
de l11:ll'mm:r, ｾＱＨＩｬｬｬｭ Ｌ ｲＱＱＱＨＩｬＧ｡ｮ､ｯ＠ o llnSr!- nchclO ao Azylo Irmão Joaquim. 
ｬｬｬｾｮｴＢ＠ do ＢＬｾＬｱｵ｣｣ＬＬ Ｇ ｰｬ＠ poeta Cathan- FPOLIS 26 _ O t I t ' .. _ . r · z E' :-;OUZ!1. • .. .,. . a en oso JOLU cl 
nemo '" . hsto Clelllentlno Bnto, pretende levar 

FPOLIS.,2(;. Causou geral ｾｯｮｳ Ｍ brevemente á scena uma r evista de 
ｴｾｲｮ｡ｾＺｩｯ＠ a n"ticia do Callecimento do costumes cathal'inenses, em beneficio 
)Iarechal J. <lll ·lherme. elo Hospital de Caridade. 

FPOLIS., 26. 1'01' iniciativa do FPOLIS.,26 O doutor Hereilio 
diario O f::., /aúo em ('olllmcllloração ao Luz, benemerito "overnador do Es
dia de Natal [oram distribuidos gene- tado, seguio a 26 até a Cidade de 
rOS a qllasi '1":1tro mil pobres bem Lages. rlonde regressará por estes dias. 
"OlllO a diversas casas de caridade. F'POLIS?6 P 
.. ., - - reparam-se gran-

FPOLIS., 2(;' - Revestil'-se-á de des festas por occasião da aterrissage 
granrie impOne!lcia o ｡ＨＧｾｯ＠ em que rece- do aviador Dout, no Campo da Res
berão ordena<:'lO os senllnansta Catha- . sacada. 
rinenses Javme ('amara, Bernardo 
Fischér,' nc,berto Tohder e José 
Luchs. 

FPOLIS., 26. - Causo\l agradabi
líssima impres"ão em todo ° nosso 
centro commereial, li noticia de ter o 
commercio ｬ｡ｾｔｴｬｬＱ･ｬｬｓ･＠ eomprado para 
O transporte de mercadorias desse 
porto, dois vapor'es hollandezes. 

FPOLU;., 26. - Depoi" de aC310-
rauo debate, o Supremo Tribunal Fe
deral decidiu favoravelmente que seja 
a primitiva dire"toria da companhia 
Amruof/ia, a Ｑｩ Ｈ ｬｵ ＺＨ ｉｾ Ｚ ｮｴ･＠ da mesma. 

·FPOLIS., 2G - Regressou do norte 
uo Estado, onde fora em visita ás pa
rochias, ti. Jo:tquim Domingues, bispo 
tliol'esano. 

FPOLIS., 26 - O Estado, em edi
ção ･ｳｰｾ｣ｩＢｬＬ＠ tl'alelltlo tlole paginas, 
circulow a 2.; elll commemoração ao 
nascimento de Christo. O mesmo 
dial'io cil'culnl'á :l 1", de Janeiro com 
dezeseis pal::i"as a côres, repletas de 
bons artigos de rollaboração, em ho
menagelll ao Hospital de Caridade e 
ao Commerdp desta praça, publicando 
50 cliché:;. 

o IJlmo. medico dr. 
Ulysses Nunes Vi
eira, residente em 
Parahyb3 do Norte. 
(capital) declara em 
attestadu datado de 
I .. de Março de 1913, 
lmprega r em sua cli
nira civil ehospitalar 
o Elixir de Noguei
ra, do Pharmaceutico 
Chimico João da SiI· 
vo :Silveira, colhendo 

'empre optimos resultados nas mani
festações syphiliticas. 

A casa Saul ￚｬｹ［ｳ￩ｾｾ＠
Igrhtuitamente sementes de aI· 

DE N .. ｾ＠
DOS NA VEGANTES 

de realisar·se, a 2 de Feve· 
anno proximo futuro, a festivi· 

de N.S. dos Nave.:antes, pedimos 
orações bondosos que concorram 

quasquer oHertas para o bazar que 
! effectuar·se no JardimCalheiros 

nos dias I e 2 do referido 

pessoas que se dignarem enviar 
ｾｵ｡ｬｱｵ･ｲ＠ lembrança em beneficio de 

FPOLIS., 27. - Sob a direcção da 
genti l senhorita Dórah Pederneiras, as 
torredoras do Club el e Regatas Marli
/leI/i, preparam grandes festas em ho
mcnagm ao Campeão do Remo de 1919. 

FPOLlS., 26. - A ｆ･､･ｲ｡ｾ￣ｯ＠ Cu
thari!lcnsc do Remo, on::anisará com 
elemento dos Clubs Confederados, 
grande ma/cll de (oo/-ball. 

FPOLIS., 26. - Prosegue activa
mente " mediçãO das r uas para o as
sentamento ,los trUhos para os bonds 
electr'cos. 

FPOLIS., 26. - Seguirão aman hã 
pelo Max, senhoritas Isabel Nunes, 
Turqueza Teixeira, Zoraida Carneiro 
e Othilia Ulysséa, recem-diplomadas 
pela Escola Normal. 
. FPOLIS., 26. - Falleceu em Bi

guassú, ollde era geralmente estimado, 
o influentc politico Manoel Teixeira 
de Olivcira,progenitol' do Sr. Paulo de 
Souza, agente do Banco Nacianal do 
Commercio, nesta Capital. 

FPOLI., 26. - Falleceu D. Amelia 
Salles, esposa do sr. Adolpho Salles, 
atlministrador dos correios. 

DENTISTA 

Ulysses Neves ｡ｶｩｳｾ＠ a seus clientes 
e ao Povo em Geral que reabrio seu 
gabinete denterio na Praça Conselheiro 
Mafra. n. 13. 

Consultas diarias das 10 ás 17 horas. 
Telephone, 91. Laguna 19·12·1919. 

FESTA DE N. S. DO PARTO 

Está destinado o dia 6 de Ja
neiro pl'oximo, pUl'a fazer-se ua ｾｉ｡ｴｲｩｺ＠
desta cidade com toda pompa e ex
plentlor, a festi\'idarle da Santissima 
mãe de Deus, Nossa Senhora do Parto, 
constando de novenas, missa solemne 
e procissão a tarde pelas ruas do cos
tume. Pede-se o comparecimento dos 
fiés. 

Abrilhantarão os actos desta festa 
as bandas de musicas Carlos Gome, e 
União dos Artis/a. 

Laguna, 28 de Dezembro de 1919. 

A Com missão. 

ｘＩＨＩＨＩｯＨｘＩＨＩｯＨＩｯＨＩＨＩｯＨＩｯＨｾ＠

ｾ＠ ELVfRA OLIVEI:A DO AMARAL ｾＮ＠

ｾ＠ ALVIM DO AMARAL E SILVA ｾ＠
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. OLIVEIRA & CASTRO 
E_d..teIeu •• OLIVEIRA 

CAIXA POSTAL. 36 

Importadores de seccos e molhado. 

R_as 6_sta,,0 R:ieha:rd. 72 
. e "a_I._o .. o .... ｾ＠ 5 
LAGUN A 

ESTADO DE SANTA CATH ARINA. 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS 

Monumental sortimento de brins, chitús, zephires, fustões 
e ri scadinltos. 

Ultima novidade em Mtigosfinos, como séiam: Mo lmol, ren
dão, fil ó de seda, seda lavavel, armin ho, pcllissé, e muitos 
outros artigos chies. 

.. <a- CASA ｅＳｒａｚｉｌ ＭＡＧＺｾ＠
Rua Gustavo Richard, no. 16 - Caixa Postal, nO. 15. 

LAGUNA. TELEPHONE, NO. 15. 

ｾｉ＠

ｾ＠
ｾ＠
:§ ..., 
ｾ＠
ｾ＠
<'-> 

"'" 'al 
= 

Perfumarias extrnngeiras e nadonaes, chapéus de sol e de ｾ＠
cabeça, calçados, ｭ ･ｩｾｳ＠ rendadas. - Casemiras, metim listado, 8 
zanellas, artigo bom, na casa I 2: 

L U ISS E V E R I N O & C O M P. 1 -" 

Preços os znais ｲ｡ｺｯ｡ｾｩｳ｟＠ Ａｾ＠

Oro Jlaquim Rasgado 

CHAPA PROGRESSISTA PARA A 
NOVA DIRECTORIA DO CLUB 

"LAURO C.\RNEIRO" 
Presidente, Dl'. Arthur Torres; Vice-

Presidente, Dr. José de Oliveira Fon-

I 
seca; 1°. Secretario, Raul Ferreira; 
2°; Secretario Manoel illartins Pinho; 
Tbesoureiro, Humberto Zanella; Di
rector de Regatas, Raul N aylor; O-
rador, Antonio Guimarães Cabral. 

Maioria dos sacias. 

Cordas para violino vendem
se na casa de Miguel Alano. 

Resid. Pelotas - Rio G. do Sul 

OFFICIAES. - Precisa-se dI' 
bons officiaes serradores, carpin
teiros e marceneiros, na officina 
de A. Bianchini, nesta cidaot::. 

AUesta que tem empregado 
Im sua clinica com ｭ｡ｧｮｩｬｩ｣ｯ ｾ＠

resu Itados " Elixir de Noguetru 
110 Phco. Ch.o. loão da Silva 
Silveira. 

Incommodos de 
senhoras·todas as 
doenças do utero
curam-se com 

- CASA Á VENDA

VENDE·SE uma em boas con
dições á rua Conselheiro Lame
go nO 68. 

Para tratar com o encarregado 
Tacito Pinho. 

EDITAES 
Antonro Luiz de CUl-valho, Escrivão 

vitalicio do Juizo de Paz e Registro 
Civil no districto da Cidade da La
guna, na fôrma da Lei, etc. 

Faço saber aos que o presente edital 
lerem ou delle tiverem conhecimento, 

, que estão se habilitando para casar-se 
os eontrahentes Angelo Lazzaro e 
Adalgisa Varejão. O primeiro eom 23 
annos de idade, solteiro, natural do 
Estado de São Paulo, de plOfissão 
Guarda-livros, filho legitimo de Sal "a-

I dor Lazzaro e Arula Froetta, elle resi
dente no Rio de Janeiro, á rua" SiI"a 
MUllOel" nO. 227. A segunda com 24 

I annos e 6 mezes de idade completC's, 
I de profissão proCessora do Estado, 
, natural desta cidade, filha legitima do 

Navegantes, enviamos anteci
ente ｮｯ Ｌｾ ｯｳ＠ agradecimentos, pe. 
que a milagrosa sAnta as auxilie 
omentos mais criticos da vida. 
prendas devem ser entregues à 
sra. d. Aracy Gaffrée, em Maga. 

A Sande daMnlher 
B participam aos seus. parentes e 'i5 
Q pessoas de suas relações, o nas- Q 
X cimento do seu filho - Zenith. X 

;&)()O()()()O(X't()()O()()OO0O(d I 7 DAUDT 6 0l.JVEIU - Rio 

O sabão Volanda é o unico " 

dr. Francisco Ferreira de Siqueira Va
l'ejão, já fallecido, e Elvira Cabral Va
rejão, moradores desta cidade. Os 
quaes exibiram os documentos exigi
dos pela Lei. Se alguem souber de al
gum impcdimeuto legal avise para os 
fins de direito. E para que chegue no 
conpecimento de todos affixo o pre
sente no logar do costume e publico 
pela imprensa. Laguna, 12 de Dezem
bro de 1919. O Officinl do Registro, 
Antonio Luiz de COl'vnlho. que não estraga a ro"pa. Prefiram o chá SALADA. 

T 
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ｇｮｾｴｭ＠ ｾ｡＠ ｃｾｾｴ｡＠ Pmira 
Representações e Agencias 

｛ｮ､･ｲ･ｾｯ＠ telesrapblGo: TRUO --- todiSoS: "Ribeiro· c parliGulares 

'Guilherme H. Chaplin 
A gencia e Representações 

::E:n.d- TeI- ｣ ｃ ｇＭｵ ｩ ｬ｣ｨ｡ｰｾｾ＠

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florianopoli. 
ＭＭｾＬＬＢＬ Ｇ ＬＭＭＭ

VENDEDOR DE : Folha de Flandres "Coke C", Estanho em Verguinhas "Car· 
neiro", Creolina "Pearson", Chlorato de potassa, Sal-glauber, Sal 
amargo, Alva:ada de Zinco, ZarcãO ｬｮｧｬ･ｾＬ＠ Soda Caustica, Anil' 
Lixa para madeira e metaes, Arame ｧ｡ｬｶ｡ｮｬｾ｡､ｯＬ＠ Arame farpado! 
Cimento inglez "Mitre" e "Hilton", Enxadas ｉｾｧｬ･ｺ｡ｳ＠ "Café", Louça 
"Meakins", Oleos Lubrificantes, Whisky"Johnle Walker" e"Dewars. 
White Label", Cerveja guinnessa .Cabeça de cachorro>, Cognac 
.Renault. e Jas Pennessy e Vo, ｖ･ｾｭｯｵｴｨ＠ Ｎｉｴｾｨ｡ｮｯ＠ e Francei, 
Angostura bitters, Vinho do·porto . Lagnma ChnsÍl e ?utras marcas, 
Vinho Bordeaux tinto e branco, Chanpagne • Vluva Chquot. e <BoI. 
longer ,chá da lndia "Salada" e muitos outros ârtigos. ' 

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das "Interna· 
cional Carrespondence Scrools" (Escolas lnternacionaes ) 

--'-

MARIO FERRAR' 
Estabelecido á rua Raulino Horn 

Com alfaiataria e armarinho, participa á sua distincta 
guezia, que aCdba de receber os seguintes artigos: collarinhos de 
linho, escovas de roupa, de dentes e para cabello, suspensorios 
lenços de seda e de linho, gravatas, botões para punhos, peitos e col: 
larinhos, camisas de diversas qualidades, chapéus de cabeça, ben
galas, sabonetes, extract05 e loções, ligas, punhos e muitos outros 
artigos que constituem uma verdadeira novidade. 

Preços muito razoaveis. 

F ABRIGA DE FOGOS DE ARTIFICIO 
- DE 

JOAQUIM SOARES 
e..-

Magalhães Rua NIIajor Custodio Bessa, 51 
Esta fabrica, montada A capricho, di.pondo de peC'soal habilitado,yóde 

executar com esmero e promptidào, quae,quer peças de f"gOi de nrtlficlO, gt. 
rantes ou fixas e tudo mais o que comprehende a pyrotech"ica em geral. Est, 
estabelecimento recommenda·se pela presteza com que attende todas as ,n' 

R, Cons, mafra n. 27, Telephone n. 98. 
\

. commendas, e'pecialmentc foguetes ou roiàe. de qualquer tamanho. Te' 
sempre em depobito regular stock de fogos diversos, para attender que 

Caixa postal n 12 I pedido urgente. Acceita cncommendas para apromptar no tempo determl 
• • pelos freguezes. Prepara-se uma massa para fogos cambtantes, "erdé e 

nado. para queimar em salões, igreias e trasladações, que não faz tumaça C 
é suffocante. Tem sempre grande stock dé drogas e materias para logo;, d, 
ｳｵｰｾｲｩｯｲ＠ qualidade, para vender por preços ao' alcance dós pequenos pyfO!: 
chmcos. Accelta encommendas de polvora para rebentar pedras. Para 
quantidades, tem sempre em deposito. Tem tambem, estopim p3ra 

FLORIAN"OFOLIS 
ｾ＠

tua COIlll. l;!afra, 36, Ca.ixa n. 10 11.. Ra1illno Rorn. Ca.ixa 31 

Joinville Laguna . Itajahy 
., l' F . 11 C' 34' vende qualquer quanttdade. 
Q. • errelra, . aJAa 

Ven(las por grosso, para entregas di.: 
rectas aos compradores, (le: 

ELIXIR DE NOGUElRA 
Cura '\ 

｣［Ｍｾ＠ L:\lej1mento das u .. 
h'rias do ｰ･ｾ｣ｯ｣［ｯＬ＠

Inflammações do ut .. 
ro. 

ｾＱＦ＠

í,tlF 
Ｚ＿ＭＧｾ＠
ｉｪ｜Ｌｾ＠

ｾｉＡＬＬＺ＠

ｾＢＬ［ｴ＠
ｾＬｾ＠

Ｗｾ＠

o 
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N ｾ＠
ãJ O t: 

J ｾ＠ ｾ＠Tecidos de algodão em geral, casimiras, meias e cami
sas de meia, fitas de seda, perfumarias, productos chimicos, 
artefactos de vidro e de aluminio./phosphoros «Brilhante», 
saccaria branca e de ániagens, chine\1os, papeis em geral, 
alpiste, xarque, sebo, sal de Mossoró, assucar, café, bebidas 
nacionaes e estrangeiras, champagne, «Veuve Cticquot», 
conservas, caramc1\os, seccos e molhados em geral, etc. 

Sal mineral ORION para a salga de Manteiga e queijos 
Unico vendedor. para todo o tstado de Santa 

Catharina. dos seguintes artigos: I 
Fumos e cigarros VEADO, Biscoutos DUCHEN, Chocolates 

MOINHO DE OURO, Agua Mineral de Caxambú. 

Humberto' Zanella ｾ＠ ria, 
Commissões, Consignações e Representações 

ｅｘＢＧｏｉｴｔａＮｾａＮｏ＠

Cod.c RIBEIRO Tel.; ZANELLA 

Caixa Postal, nG
• 2I 

'I lIsuna -- fstado de Santa Calharlna 

I 

C'Jrrimento dos ouvI .. 
do' 

1 ｉｻ ｾｾｾｭＮｴ￭ｳｭｯ＠ em , .. 

-.l '\anchas da peite. 
'P',.. Aflnções do 

fi. Ido. 
Pores no pel-

ｾ＠ r : .I' ｾ｟＠ ａｾ ｾＺ Ｚｾ＠ to. 
ＧｾＢＺ＾ＢＭＭｗｯＮＮ｜ＮＢ＠ , - 4= ＢＢｔＭ ｾ＼ ｾ＠ Tumores nOI 

ｯｳｾｯｳＮ＠

Cancro! ve-
nereos. 

ｏｯｮｯｲｲｨｾ＠ ... 
Carbunculoa. 
Fí!ltlllas. 
ｦｾｰｩｮｨ｡ｬＮ＠

Hat hltlsmo. 
Fltlru bran-

6RAftOf QEPURAlIVO ÜO UnfiUf 

-",-?,. 
ｾ｜Ａｦｇ＠
Ｂｩｾｾ＠

.... ＢｬＱｾ＠.... ., 
ｾＱｾ＠

ＢＢｾ＠
ＢＢＧｾ＠ ＢＧｩｾｴＭ
"lã 
ＮＬｾ＠

ｾｾｾ＠.. " .-'!,. 
＿ＧｬＧｯＮｾ＠

ｾｾ＠
ＧｬｯＮｾ＠

ｾ｜ｉｾ＠

"".,.la,. 
ＢＧＬＬｾ＠
ｾｾ＠
'i ... 
ｾｴｌ＠

?4-F 

ＱｗＮｾ＠

ＪＧｾ＠ .. Ｑｾ＠"71!i'" 

ＧＴｾ＠
ｾＢｦｾ＠-" .. 
.at!, 
"i#I' 

i 
ｉｾ＠

ｾＢＴＮ＠
It' 

Q cJ, 
I'V cGc" 

[t ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ E.[ 
ｾ＠ Ｌｾｾ＠
O - -cG tO 

U c..I 

J Q No 
0 "tl h' ... 1<l 

1.1 ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
111 ｾ＠ ＬＳ ｾ＠

O ｾ＠ ;g :.g 
I'V c e 
ｾ＠ CI e> 
Ç'"I ,L:l e.o 

Z li) ｃｉｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ e 

ﾫ ｾｾ＠
ｾ＠ 03 

ｾ＠ ｾ＠ Ｌｾ＠
ｾ＠ ｾ＠

u.. 

ｾ＠ >k 
I,' 7t' 

-ＬＮＮＮ｣ｮ｡ｮ｛ｦｾ＠ em ｡ｬｲｾｬｏ＠ avisamos 
ＮＮＬｾｲ｡ｩ＠ serao ,;u,-pensas 
'-lít»rorrente, e. os que não ,al-
1.I!IISdebi

tOS 
até 15 de Fevereiro, 

• .I .... nrll7er de \'er seus 
ｾｅｇｒＮ｜＠ do 

($ ànm eremita 
III 

()riIIimO aJ11; ｾ＾ＨＩ＠ : 

,.. D1l nON anno. Isso, na verIa_ qner d;zer; o facto matS 
í.dIeererdaJeiro, é que o tem- \ fazer 
ｾ＠ mim, desde que o 

I SUJ marcha, pouco me 
o período de tresentos e 

diil5, comprehenda 
la ... ｲｾｴｄＮ＠ para mim, o dia 

fim de eada anno, 25 de 
! outros dias como ･ｳｳｾＬ＠

iJIpJrIaDcia nenhuma. Para 
I ib'llaes, de
descanrar no 

somente te digo 
\lO MYO anno e nada 

no, eomo te já disBe a 
ｾ｡､ｯｲＺｴｲｬｯｲ＠ d" Sol. Para 

o JJ\1CO Deus. Faltando
mos fatalmente que suc-

&!t Sol está qU3si ｾ･ｲﾭ
tendo um3 ｓｾｉＱ･＠
Ivntias que sus

doürada. Por den
.1ItpI!3;ai;;;badadaede cilrazul 
... firmamento, tendo ｾｭ＠

de;rerindo seus rmos 
faro-Ihe eu, todos os 
que o Sol chega ao 

ｾＮＱＱＱＱ｢｡ｳ＠ oblações,. que co.n
melodia suaVlS-

Violino. 
eu·me um homem, 

da vida. Lu
oom a s'lrte, não con. 

li;" c0nquistar uma po_ 
ｬＨ｡ｲ｡ｮｴｩＬＬｾ＠ o futuro. En
ia elle - faço todos os e, tarde, ｴｮｩｮｨ｡ｾ＠ ora
lem que elle me tenha 

"r, ｾｭ＠ exemplos, o que 
ｾＧｬｴｉｾｲｩＬＱ＠ • o que era a Fé; 

ｾｲＬ＠ em primeiro 
r'"'& Illesmo e que não espa_ 
ＭｾＬ＠ E tantos exemplos 

"lmeç<>u a reanimar_ 
• Sr. MOYSé" eu 
que perdi um 

... ando Um favor 
ｾ＠ ftollll .. ｾ｟＠ do Governo, um 

para ollvir 
l\t'Qnpl'.t:I.u e obteve 

meio kilo
c i1llltallou_se 
,u a trabalhar 

'.vom.;.n mel a lUCIa 
.foi aSpera, 

linha ｦＮｾ＠ em 
Venceu 

COmo Um 
mais as

p trabalhou 
o falnilia \"ive ｮｾ＠

asPecto P<lbre ela 
denlOnstra alU 

｡ｬｬＱｩｾｯＬ＠ I) re.'ultado 
resUltado do tra_ 

Por sapatos 
､ｾｾ｣ｮｬｾｯ＠ ! 
pelo SUg_ 

a0. ｩｧｬ｜ｯｲ｡ｲ｜ｴ･ｾ＠

semos 
vemo 
de ｵｮｾ＠
empr 

8.s 
e ｡ｾＨＩ＠
ven;] 
que n 
haver 
tido, 
todos 
do LI 
Gove 
ta Cal 
desse 
conisa 
arte a 
dor d 
monst 
em 
trativ 

Ant, 
form1 
de v 
esses 
ramen 
de co 
so-á ta 

Co 
minist 
sirlo p 
ignora 
｡｣ｴｯｾＬ＠

mais r 
não CO 
clemor . 
da !in 
cUsto f 
ｅｾｳ･＠

no mcr 
Entã 

comm 
ｾｽＨｐｯｳｴ＠

que,p 
do Llo 
de fns 
Illelte 
de U1l1 
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