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DESASTRE E MORTE 

Um cavallo a toda brida que se choca com 
outro, resultando a morte de um dos 

cavalleiros 

('om Ｌｊｯｾｬｯ＠ ｌｾｵｮ ｡［＠ eu fico C'ommig'O 
Jll(':-llHo ••• Antes ｉｍｾＩ＠ ••• 

nCHC'ulpc a ousadia e rrcia·nw Hí'm. 
pre sinc{,I'o adm irador ､｡ｾ＠ ｜ＧｏＺＭＺ［ｈ｡ｾ＠ vlr
tuucs C dns VOSM3S ('onvi"("-ICli. 

Hflll ｡ｲｮｩｾｯ＠

Moysés da Rocha. 

À festa de N. S. 
dos Navegantes 

---'W'W--

ELIXIR DE NOGUEIRA 

ｃｯｬＱｲｾ＠ 'Innc fjira nn nunc'it'H lo l'caliSOU1 
- - - _.- - _._. I nos dia8 1 e 2 do conrllle, a tradir;o 

/lal restiviclacle <le N, H, dos Nave 
gantC!i. 

do ｬＧｨＢＬＧｭｾ｣･ｵｴｩ＼Ｂｯ＠ Chimlco J oão da Não podia ReI' mais Mncorl'ida nem 
' , .. , . , ', SI lva SIlvclra, - I\I!lIHll'Ca <le curados, muis urilhunte, cssa fcsta 'Iue He rea. 

Bcm dll o pl:overlllo, ' ,ue n, felt .1'1 m.lS !Oltc e conserv.lrlo, tIllha a sua ｾ＠ - lisa Rcmpre com UIll llltc rvallo rlc dois 
dade 1I111\('a esta comp'"t,,'. e las·JI 's, palxao )lei,," ｣ｯｲｲｬ､ＬＬｾ＠ de ravllllos; MO 11 ou trcH annos, pelo muito tHspcndio 
i'SI, h'JIIlmll' I' caso do reI, que estI ,li' D,Ia 3 houve cOI'l'I,!las Ha ｛ｬｲ｡ｴｾ＠ ､ｾ＠ lSCe anea ｱｵｾ＠ Ul'arrcta, _ 
tlv nHHto doentc, um a Ilv ".I!') lhe ri 1>- ｬ｜ｾｮＡ＠ GlOSSO, c para}.l tamuem se (I! h8te anno, el1lao, o tempo concorreu 
Ráa que para a sua cu I, i) havllI l'lll l'll(la o SI', Julto SIlvc,,'a, 'lu e, Ｌ｣｡ｶｾﾷ＠ ｾＡﾫＭ erficazmcnte para maior realce <le.sa 
n 1

1l1l'4h I: vestir n ＨＧｦｬｭｩｾＢ＠ U ｕｬｬｾ＠ ｨｯｮｾｴＧｭ＠ ｱｬＱ･｡ｮ ｾ ｬ ｾ＠ Com ｾｭ｡＠ {?eSS03, ｭ｡ｾｪｲＨ｜ＡｬｬｴｵＭ O N. ., , IcstividtuJr. 
l'Olllpl' o(',lIIentl' feliz" N pl HI",ra VISt:t ｉｲ｡ Ｎ ｾ･＠ f"lIz, Ａｮｵｬｾｏ＠ fehz, tendo at,·, ｲＬｏｉｾＱ＠ araZ81lelrO (guarana) De toda parte afluiu gente em abun. 
n'io pal'l'l'C cousa ,"[fl\'d, mas ｲ･ｬｬｾＮ＠ cel t3 Rlpgna,d lto que, SI a mortc vles' ( Contint a ão) dancia, 
d'"'''' UI'iII, raro nos torá su!o om:,,' , se ｬｊｕＮｾ｣｡ｲＮｬｨ･Ｎ＠ que elle mOI'l'el'la fehz I ç, , O porto estava juncado de embat'ca. 
um:! j\"ss,JH ·Jrzer : na,la mms <lpseJo, ' P'>1' lue Ｘ･ｵｾ＠ filhos estavam creados; Não (. de somenos "!Iportancla o çiie8, Todos os hiates da cabotagem <le 
sou feliz, . ｭＢ［ｾ＠ o Ｂｾｕ＠ ｉｬｬｴｾｲＱｯ｣ｾｬｴｯｲ＠ Ihc dlsRl'ra: espo"tat'ulo, que co llora a nossa frente La:.:una, estavam no porto, Além <les,.as 

. . . fi log) um allu- .:\(\0, o sr. esta, mmto forte e ｰＳＱＧ･｣Ｔｾ＠ olllundo do ｰｮｾｳ｡､ｯＮ＠ c o ｾｮｕｬｾｵｯ＠ mo· embnr, 'ações, contav3mos o rebocauor 
,!,OIS ° 1 el, man ou ' 'U " allllla durar mUl to tempo, . del'llo, Apparece uhl no prImeIro plano jOlio Feltppe pontão Esperança caro 

\'laO de pessoas, em tnJlo, os II mo" - ｾ［ｭＬ＠ - eliz elle, - eu ,",,,bem eS' a unidade ela scioncia e firma.se ina. h'1lciro Cara;"'ola e paquetes ifax p 
em, procura oIa cunusa e ｉｾｭ＠ )?U\Clll pera, porque tenho bastante saude e balavelmcnte a ｣ｯｮｶｩ｣ｾ￣ｯ＠ de que os La"l/lIa, b , 

fl'l", pal',lndo a ｳｾｮｬｬｮＬｴＬ＠ 'lUe pedIssem. não s!nto nada, • , ". , , nossos mais brilhant,es progrcssos imo Na noite da trasladação da imagem, 
Não foi tarefa tao fac", 'nas sempre Asslln alegrf', d<flgua-se elle pala.1 mergem as suas rmzcs nos mais cs. dpv,do á ealmal'la, o mar e.tava espe. 

encontnlrLu: u m carnP.(·tlE'Z, 'lue á praia, onde se posto,lI, a cava ll o, do curos ｲｾｬﾷ･ＮｳＤｯｳ＠ ,da ｨｩｳｾｯｬＧｩ｡＠ ,e dos tem- lhado; ｰｾｲ＠ isso 9
ue 

a illuminação das 
porta de SUH ｣ｨｯｾＢ＠ meHulo em ｣｡ ｬ ｾ｡ｳ＠ la<lo <lo mar; natuI aIHl:nte, ｳ｣ｭｰｲｾ＠ ｰｯｾ＠ nntJ·hlstorlcos, lo} mUt ｳｵｧｧｾｳｴｦＬＺｯ＠ embarcaçoes, vIsta po J.oào Felippe, 
e paletot <le caseullra ｾＧｔＢＢｳ｡Ｌ＠ <Ievuj" pgpN'ando que se um <lo, ｣ｾｶｮｬｬｯｧ＠ se o espectaculo, Toda fi nossa ｃｴｶＧＧＧｺ｡ｾ｡ｯ＠ era de um ef/ello maravIlhoso, Havia 
no irio u .. ·,"nSf) que rCill'lY:', can tul'o· abnsse na corrIda, nunca o fnrul pal'n marcha.por lentos e pequenos arcrcs. nessas luminarias, qualquer cousa de 
iava uma modinha em'ltl:O'lto confec· o lado do mar, mas S III para o la<lo cimos, Não podemos <lesprezar a menor phantastico, l\1esmo para aquelles que 
c'ionava Ulll cesto, ' OPP(lstO, particula de progresso, Ilue nns legou como nós já têm assistido, aqui, es,n 

' Mas dcsta vez assim não ｾｵ｣｣｣､･ｵＬ＠ o passado, O bem do futuro ｣ｸｩｾ･＠ 'lue festa, foi de Causar admira.ção tão tles. 
O envia,lo. do rOI, ao s ocr 'lu," \) I O cavallo <lo sr. Leonel Rapllsta, cor- nào deixemos interromper.se o fio <las lumbrante illumina çãO, 

cam oue' era u,n home", comp.N ·-1 rendo a toda redea, ahrin"o, al"ançou t,'adlccões, E' nosso <lcver empregar a Como de costume, á ｰｲｯｰｯｲｾｩｩｯ＠ que 
ｭｾｮｴ･＠ r"liz, c que COU30 n 'n'lum:\ n',,·, o eavallo em que estava monta,lo o sr, luz penetrante das nossas scienl'ins a Santa ia passan<lo em frente aos 
biciollOlva, propot co!""r Ｂ Ｎ ｕＡｾ＠ ao I Julio Silv"ira, O cholJue foi Ulll:t cou83' al' luacs pura acclar31 tll(l., a, expe- ""vius, CH.1il um, de .ua ,ez, queima"H 
tu '.a, O camponez naf) ' ocel lou !\C. indiscreptivel. Os dOis I'avalletros fI' ricncias iniciadas pelos nosso" mais seus fôgos. em quanto N. S, dos Xave
nhuma ｰｲｯｰｯｳｾ｡Ｌ＠ nem mos 'no ｵｾ｡＠ f"r- I curam estendidos no sól,o, assim cO,mo longinquos' anteppassados, Da ｾｉ｡ｲｲｮ ｯ Ｍ I(antpg, voltada de frente para o navio 
tuna oela camIsa, Em ,,'st,,; dos.a oh,· os dois cavallos, por baIXO dos qu.tes nia e congraçamento da SClenCl3 mo. que ｬｨ ｾＧ＠ homenageava, ｢｡ｬ｡ｮｾ｡ｔ｡ Ｍ ｳ･＠
tlnaç'ão foi empregada a ｬｯｲｾ［＠ Ｌｵ｡ｾＬ＠ estava o SI', Julio Silveira, 'lue não ar· derna com o espirito dos tempos idos, doccmento na "ua embarcação. 
qual n5.o foi a decepção tios clrcums· ticulava uma pa la\'l'a, O outro cavai· só podem resultar inestimaveis bene. Dos hiates, sem querer "!enosprez,ar 
tantes, ｱｵ｡ｮｾｯ＠ ｣ｯｮｳＡ｡ｴｾｲ｡ｭ＠ quo o leiro ｴ｡ｭ｢ｾｭ＠ ricou, bem contun,lulo" ricios. P recisamos refrear o nosso oro os ou!ros que tambem ｱｕＨＧｾｉＬＺＬ｡ｲ｡ｭ＠ ltn. 
homem não tmba carrusa 1

1 

O SI', Juho SIlveIra, 24 horas depOIS !!1llbo e conconlar que po<lemos apren- dos fogos, o que melhor eflelto produ-
' d' a felicidade nun- fallecia sob os sentidos prantos de der por toda a parte, A nossa sciencia zio, para nós, foi o São jose, de pro. 

Por ISSO sei t
lZ 

que , sua lltll:terosa famUia, a quem aprc· official só estará completa quan<lo al- priedade do snr, Antonio Joaquim ele 
ca ｶ･ｾｮ＠ ｾｯ［ｮｰＮ＠ ｾ＠ ahomel'l j.\ de idade sentamos nossos sentIdos pczames. liada ;,S conquistas <los nossos avós, Souza, . 

Jll llo d velIa," • precisamos sobretudo, acolher Por todos eram anclOsa mente egpe. 

Cartas dum eremita 
v 

PARA THADEU HATTERAS 

I ' f com affabiliclade torlas as contribui· ra<los os fógos do Lacruna e do Max, ｲｾｲＢｶ｡ ｭ＠ do Sol todos os avores, como ções da mcdicina popular. Ahi está por que se sabia que haviam trazi<lo 
V, S, espera de D:us, uma rica mina a explorar, Os n.?ssos do Rio de Janeiro, grande quantidade 

Eu creIO no Sol, 'porque elle real· caipiras os uossos caboclos, sao os <le fógos, 
mente existe; mas, ttr!lndo dISSO, para ｨ･ ｲ･ｬ･ ｩｲ ｾｳ＠ directos dos nossos ｧｾｮｩ｡･ｳ＠ De fa,cto, tanto um como ｾｵｴＮＺＰ＠
o governo de mmha VIda nada espero gentio., D'elles ainda póde sahlr um navio, tlveram ｡ｰｾｬ｡ｵｳｯｳ＠ da ,!,ulud,ao. 
elo S"I; trabalho,- e?m a6nco para o monumento para a nossa materia 1':'6- Max, ｰｾｬｬＧ￪ｭＢ＠ te v,: fogos de mrus errelt? 
meu sustento; seI dIscernIr as cousas <lica A ch imica analytica e syntheltca A sua IIIum1llaçao era a melhor, FOI, 
ruins das más; sei praticar o bem e ｮ￣ ｾ＠ ｾｸ｣ｬｵ･＠ a ･ｾｰｯｮｴ｡ｮ･ｩ､｡Ｂ･＠ empirica, portanto, o que supplantou todru; as 

lllustre sr, Abilio, , perdoar o mal que me fasem, Tenho Precisa ser mui <liscreta e ｢ ･ ｮｾｶ＿ｬ｡＠ a embarcações" , 
Não desejaria de modo nenhum, dls, sido sempre fehz; ｮ｡､ｾ＠ me .tem fal · nossa legislação sobre o exerelCIO da A coneorreUCl3 fOI calculada em 8 

cutir com V, S, porque, estou certo, taelo, e Deus, no qual uao creIO, nunca medicina, E' de intuitiva conveniencia mil pessõas. _ 
ｶ｡ｮｴ｡ ｧ･ｬｬＨｮ･ｮｨ ｾｭ｡＠ pouerei tirar, PO}'· me fez mal! Entretant? ha crentes a llistincção entre cbarlatães e curan- No dia da trasladaç,ao houve, na 

uanto os seus conhecimeiltos que vao tão mergulhados nas Ire,vas, do fana · deiros, praça P?lydoro ele Sant13go, um bazar 
ｾｬｕｩｴｯ＠ além dos meus, são elementos tismo, que chegam l! attr;bUlr todas as • Tanto os primeiros podeI':' ser no. em favor da Ir!l13udade de N, S, ?OS 
de sobra para me baterem no campo contrarie<lades da Vida, a vontade de civos quanto os segundos uteIs e be- Nave{1antes, cUJos prennog_ estavam 
da polemica, Além disso, tenho a <le· Deus ! ｮ･ｭ･ｾＧｩｴｯｳ Ｌ＠ Não eS'lueç,amos q'!e aS depoSitados nUn:'a embarcaçao prepa-
clru'ar que ｡ｾ＠ vossas dout 'r:as Ａｉｕｮｃｾ＠ Porque viver nessa constante ano nossas melhores armas loram forja ,las rada para esse fim. 'd 
me convencerão e portanL), mutt l sera stia <le 'lue Deus tudo faz e tu<lo por curandeirps em apparenctn ｾｯＮ＠ Houve, tambem ,uma partida e 
qualquer discussão de vos,a parte, V. ｾ･ｬＧ＠ e que por esse ｭｯｾｩｶｯ＠ estamos çaes, Em todns os pa,izes, o ｣ｵｲ｡ｮ､･ｬｦＨｾ＠ ｢｡ｳｫｾｬＮ｢｡ｬｬＬ＠ entre as Jogadoras do ,lia. 
S, desculpe a franqueza, )lor, ter quc· sem re sujeitos ás suas co leras? , é o percurso do medICO, O seu posto_ e ,gal!wes-Club. ., . 
ｲｩｾｯ＠ viver com o senti lo mais ｶｯＱｴ ｾＬ ｬ ｯ＠ pgrque acreJitar nessas cousas m· o de I(uarda avrulçarla na exploraç30 Nessa praça havta doIS coreho" 1m 
para Deus que par.a fi v Illa pmtt '(I, compativeis com o nosso ｰｲｯｧｲ･ｳｳｾ＿＠ . ､ｾ＠ caI':'po, que mll,ls tarde occupara a os ｱｵ｡･ｾ＠ tocmam sempre eluas an as 
tem passado macareos, T ",tasse ､ｬｕｾ＠ Diz V S, que acreditar ' no Sol e SClenCla aelulta. J? elle quem desbrava I de mus.lca, ,. _ avio ue mc-
trabalho mais ｰｲｯｦｾ｣ｵｯ＠ de"odtandO!? querer ｾ･ｴｲｯｧｲ｡ｲｬ｡ｲ＠ alguns ｳ･｣ｵｬｯｾ＿Ａ＠ o terreno para nos. , . li No ､ｬＺｪ［ＱＶＺｾＰｾｾｾｳｾｬＺｾ｣ｲｾｮ｡＠ ｱｾｃ＠ com 
･ｾｮ＠ si proprio e n3;0 p"nlh·

i

':\1 ｾｩＧｪｾｾＺｾｾＱ＠ Mas eu creio no Sól nã? como os ｾ､ｯﾷ＠ (Continua,) ｯｾｾｾｾＺ＠ morteiros, ーｲｯ､ｵｾｩｵ＠ eirei ｾｯｾ＠ ma. 
Vida futura , e estarIa mp or, " Iatras primitivos' creIo como aCIma 'Ih 'os 

'D companbell o,,· 'b ais ravl o. , 
demaiS, em eus e nos -' o fiC0U dito, Mas pense e'.'l, que m, 1- $000 Todos os navios concorreram gran. 
de creança: aquelle nao ajudou razões tiniram aquelles t<lolatras ,:m .000 , demente pru'a o bom e>.ito da festa; 
estes, um, ate..., 'to crêr no Sól, do que a actual gernçaoi Gratifica-se com a i m por t a n c I a ma" não podemos deixar passar des. 

As vossas ､ｾｬｬｴｲｩ ｮ ｡ｳ＠ parecem :;:'U1de crêr em Deus! Quem. é esse ｄ ･ ｵｾＬ＠ ｡｣ｩｾｮ｡＠ toela pessoa que comprar pó de ｰｾｴＺ［［･｢ｩ･ｬｯ＠ os esforços empre:;:a<los 
boas, mas nao apresentam na Quem é esse Sêr ｏｮｭｾｰｯｴ･ｮｴ･＿ｾ･ｴｬｮｾｾ＠ arroz Lady na Veneziana e provar pelo com:nandante do pontão Espe-
pratlc?, , - .. . desa . elá provas da ｾｵ｡＠ eXlstencla, o e,tU que o mesmo não é legit imo, rança, que, sem contar com grandes 

O Sol e o que nos ela Ｇ Ｌｾ､｡ ｾ･ｲｩ｡＠ ｉｾ｜＠ ser uma fantaSIa; ｕｬｾｬ｡＠ c(,usa que eXls, Caixas grandes 2$500 recursos, enfeitou seu navi? de u!"a 
parecesse ｾｉｬ･＠ e turlo ｾ＠ re ., te no cerebro rle nuuta gente, ｾ｡ｳ＠ que Caixas pequenas $6,00 maneira simples, mas de mUIto efIclto, 
ｴ･ｬＧＱＧｾＬ＠ ElJe e a ｦｏｬｬｴｾ＠ <.le ｮＮＧｾｾＬ［｡＠ Vlt, ' de facto não passa dessa ｦ｡ｮｴｾｳｴ｡Ｎ＠ .. Para quruüI<lades presos reduzIdos, ficando assim <lemollstrado, o seu bom 

DIZ V. S, que nao clel .tam eI':' e -o eli o ue a fé não eXIsta, SI e O osto 
uma crença, Não discuto ISS,); .dlgo, ｴＡＢｾ＠ fé gueqnos'salva. Mas ter fé em MIGUEL IBANEZ & FILH g A banda musical Amor ã Arte, que 
tão sóm_ente, que crêr em ｾ･Ｌ ｵｳ＠ e ｵｾＺｾｾ＠ ｾＺｾｳ＠ é o mesmo que ter fé na Espe- .. viéra de Florian?polis, fez uma re-
c<,lUsa tao ｡｢ｳｵｲｾ｡＠ como creI. ｮｾ＠ I ｾ＠ que é outra cousa abstraeta, A casa Saul Ulysséa dlstnbue treta no nosso JardIm, que esteve 
gllldade ele Marta ant"o depOIS (O raSei 'que não posso destr,!ir as vossas gratuitamente sementes de aI· muito concorrida, 
parto" , 1i 'ste' convicções nem vós as mmhas; V, S, d-o No dia 3,ospaquetes, .l/axeLaguna, ｃｲ･ｾｯ＠ no Sol porque, e e ･ｸｾ＠ . : I q e fique com o seu modo de ver e go a . mas nao faço como os ),tdlOa, qUe c. U 

,. 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC



Ｍｾｾ＠o Dever 

..,? DOS JORNAES·f i>- i Despedidas <? ,,' ｾ＠ ＭｾＭＭｾｾ＠

Coronel Alberto de CastT 
O PA/Z . 1 Troxe-nos suas despedidas Q sr o . . -

. nel Alberto de Castro que re ｾ＠ COro· 
ｬＧＮ［ｴｩ｜ﾷ ＨＧｲｾＢＡｬｬ＠ multo concorridos, esperial
ｬｉｉ ｾｮｴｾ＠ a bordo deste ultimo, onde se 
rt"alisou uma explendida matinée. A 
l>Ol'd(1 Je cada vapor, uma banda de 
ｭｵｾｫ＠ ... '1, deleitou os ｙｩＮｾｩｴ｡ｮｴ･ｳＮ＠

Na tarde cle 4, uma banda de musica 
tocou, por algum terupo, a bordo do 
J,'"perança; 

Foi u 'la festa como ha muito tempo 
não temos visto igual. 

Aos festeiros nosSOS cumprimentos 
pelo feliz exito da festa. 

mais uma vez nosso culto de mwta 
｡､ｭｩＮｲ｡ｾ￣ｯＬ＠ pelo modo abenegado-com 

que procuram mitigar a necessidade 
dos que precisam da caridade. 

• 
Aos f1agellados ,i; Nordeste, por in· 

termedio de D.)1 noel da Silva Gomes, 
｡ｲ｣･｢ｩｾｰｯ＠ do Ceará, foi enviada a 
quantia de 1:052Sooo, pelo Banco Xn
cional do Commercio, de cuja remessa 
• e encarregou o rev. padre Aurelio da 
Silveira. 

GRAPH!A E CALLIGRAPHIA ao Rio de Janeiro, dep' ois de t
g 

essou 

I 
'.1 • - er ser· 

Duas decisões do titular da pasta da VluO em co!nmlSSao, nesta cid 1 
fazenda, recentes, que merecem repa- I como ｡ｧ･ｮｾ･＠ do Lloyd Brasileiro. ar e, 
ros parecem-nos muitissimo fundadas i S. s. dei xou um largo circulo rI 
e ､ｾｶｾｲ｡ｳ＠ razoaveis. R eferimo-uOS á i ｲ ･ｬ｡ｾ｣ｾＬ＠ ｾｱｵ ｩＬ＠ conquistadas pelo e 
graphia da palana ｂｲ｡ ｳｾ Ｏ＠ .em .docu- ＨＧ｡ｶ｡ｬｾｬ｣ｬｉＧＢ＼ ｭ ｯ＠ e maneira lhana ｾ･ｾ＠
mentos oUlclaes do seu IwntsterlO, as- quP 

tI aI Iva a todos . 
sim como n:'s moedas, metal, ou papel, Ｎ｜ｾｲｮＧ＠ If:cenrlo-I he a lembrança d 
pá "<signaturo apposta àS cedulas do noo ter vlOdo ｴｲ｡ｾ･ｲ＠ suas despedidas e 
ThpscHII'O por funccionarios rIa Caixa ､･ｾ･Ａ｡ｭｯｳＭｉｨ･＠ fehz vIagcm e muitaa 

Chapeos de lébre. para homens, 
artigo fino e moderno receberam 
Miguel Ibanez & Filho. 

NO LOPES. - Grande sortimento 
､ｾ＠ chapeo:;. 
Ｍｾ＠

PELO MUNDO 

ele ［｜ＮｬｬＱｯｲｴｩｺＢｾ￣ｯＬ＠ com o fim de au- feliCidades. -I hpntical-as. 
Quanto á graphia da palavra Brasil, 

Tivemos o grato prazer de receber 
a visita do sr. Carlos Rolim, represen· 
tante do grande diario carioca, Cor· 
reio da Manhâ. O ensino no Brasil 

A situação do ensino 

Em revista 
) 

Os Alliados estão propensos a reco
nbecer a independencia <la Armellla. 

_ A recusa da Hollanda em entre· 
gar o conde Guilherme de Hobenzol-

Gratos pela distincção. 
ｾＺ･Ｚｾ＠

que muitos philologos não admittcm 
se escreya com z. com razões as mais 
variadas, mas não menos do que as 
dos que combatem a graphia COHl s, o 
sr. Homero Baptista resolveu que se 
uniformizasse a escripta da palavra, 
que será feita ｳｾｭｰｲ･＠ com s. Hospedes & viajantes 

nos differentes [stados 
lem preoccupa os albados. . 

._ Diz-se eUl Londres, que ns Alba
dos não aceeitam a recusa da ｈｯｊｬ｡ｮ､ｾＮ＠

_ A ｃｯｲｰｯｲ｡ｾ￣ｯ＠ Commercl3l ｾ｡ｲｬﾭ
.\ sua população orçava em 1917 por tima Americana, derlaro.u que esta em 

Se etymologlCamente puder ha\'er 
ｮｬｾｭ｡＠ duvida sobre a ｣ｯｲｲ･｣ｾ￣ｯ＠ des- Com sua exma. famili a fo' . 

h
. I 'd. ( , 1 \ cr:t 

sa grap 11, essa I UVI. a eXlstp ｰＬＬｾ｡＠ ｾ＠ near em Lauro Miiller, o sr. dr. ｾＮＺ＠
escl'lpta com z e, asslln sendo, n'lO e colau Pederneiras. • I 
razoavel que por "iscutil'em os gram----RIO GRANDE DO SUL 

Ui!J9.230 babitantes. _ negociações com o Brasil, para a com-
A Nova Ganes do Sul, com 1.806.000 pl a de 26 navios ex·allemães. . 

maticos - e essa é a sua funcção ma- . . xima no exercício de .ua actividade de Do RIO de Jane,ro, onlle esteve ai· 
regbtradores do que occorreu ou vai gum tl'mpo: ｬＧ ･ ｧｲ･ｳｾｯｵ＠ ha ､ ｩｾ ｳＬ＠ o sr. 
occorrendo com a linguagem em a SU1 Saul U y."ca,acre(htado ｲ ｯ ｭｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｾ＠

babitantes, tinba 265.446 menores em _ As importações nos Estados Up'-
Ｂ ｕ Ｑｾ＠ escolas elementares. " dos, em 19ID, foram de 4.070 mllboes 

A Alsacia Lorena, com 1.871.<02 ｨｾﾷ＠ de dollars. 
bit antes tiuba 251.795 alumnos matn- _ Firmas commerciaes norte-ame
culados em suas escolas ･ ｬ ･ｭ･ｮｴｾｲ･ｳＮ＠ ri cana. dispõem-se a auxilinr a Russia. 
O )Iississippi, com 1,797.000 babltan- _ ｒｾ｣ｲｵ､･ｳ｣･ｵ＠ com virulencia a 
tPS, t iuba em 1914 em suas ･ｳ･ｯｬ｡ｾ＠ el!" influen.a hespanbola em 20 EstaJos 
Inentnres 10.593 ｰｲｯｦ｣Ｌｳｯｲ･ｾ＠ e 49_.736 da America do Norte. 
alumnos matriculados. e, MS escolas J ., foram rer:;stados em Nova York, 
de ,egundo grau, 570 professores e desde 10. ele ' Janeiro 8.799 casos de 
10.32;J alumnos. _ grippe e 1.252 obitqs. . . 

Quebec, no Cmada, com 2.000.000 _ Constantinopla cO'lttnuara como 
ｨｾ｢ｩｴ｡ｮｴ･ｳＬ＠ tinha 379.123 alumnos ma- capital do imperio turco, _ 
trlculados nas escolas elementares.. -O jurista fl'ancez Clunet está estu-

O Rio Grande do Sul tmb I matncu- dando a ･ｸｴｲ｡､ｩ｣ｾ￣ｯ＠ do ex-kaiser, sob 
la,los em suas -escolas ･ｬ･ｭ･ｮｾ｡ｲ･ｳ＠ os p<mtos de vista juridico e ｣ｯｲＮｾｴｩＭ
7!I.R3:1 alumnos, ｳ･ｾｮ､ｯ＠ ｯｾ＠ ｾｉｴｴｭｯｳ＠ tucional. 
""los publicados pela estatlStlca fe- _ )!areoni ",onba rom a possibili-
),-,'"J. dade de ｣ｯｭｭｵｮｩ｣｡ｾｩｪ･ｳ＠ da Terra com 
_ • '.. .... ...... outrns planetas por meio ua radio-te-

'Ilssidy, ｰｾｲ＠ .. emb,.Jlezar as unhas, legraphia. 
H,)u:,:c Parfump - no Par317.0. I - Fala-se 51uc o governo da Hum-

_ gria racusara asslgnar o Tratado de , 11 d Paz, com os Alliados, devido a dureza ro-flage a os de suas clausulas. 
- Foram designados para o serviço 

I de pa,sageiros ｰ｡ｾ｡＠ a Amer,ica do ｓｾｉＬ＠_ I sete grandes navIos amencanos, m · 
;-;UBSCRIPÇAO E)! F.\ VOR D08 clusive o "George Washington." 

FLAGELLAD08 DO NORTE. - D' Annunzio e LocateUi desi8-
ｉｾｮ｡ ｬｬ Ｚｩ｡＠ já publicada 82$000 tira,!, da realisação do raid Roma-
,\nf)],ymo .2$000 Toldo . 
• T.):io 'Leite 100'000 --. _ ..... -_ .......... -._.-....... -._._ ......... - ..... . 
J. FillZa da Rocba 10,000 ri 'Wlo ｾｾ ｾ＠ _ 
x ' '"lau Pcderneiras ＲＩｾＰＰＰ＠
,/, X elsou de )!iranda .. 5$000 
Adolpho rlbricb ＵｾＰＰＰ＠

ＮＧｾｲｮ｡ｮ､ｯ＠ Bainha ＲＰｾＰＰＰ＠

ｾｮＢｮｹｭｯ＠ 20$000 
Cruz Lima 10$000 
!,otlles 5$000 
Euthalio de Castro . 5$000 
em anonymo . 5.000 
F. Pinho . ＵｾＰＰＰ＠

Runifacio Bessa ＵｾＰＰＰ＠

Luiz Coelbo .. 1$000 
8ylvio Fiuza da Rocba 2$000 
Zeferino Bu ｲｩｾｯ＠ . 5$000 
Antonio Nunes 2.000 
Victorio Buri go . . 2.000 
ｈｵｭｾｲｴｯ＠ BortolllZZi 2'000 
,Jorge Carneiro 1i.OOO 
.\figel,) A. Xichele 5$000 
JOS1' llartil\3 5$000 
Guedes Pinto . . 5$000 
Um mbeu . .. 20$000 
Manoel Lucio CobraI ... 20"000 
PllbJio ". 2WOO 
,Joanna Puccini )Iartins . 5$000 
Pedro Castro 1 ｏｾｏｏｏ＠

Quantia enviada, elr. ＳＰＰｾｏｏｏ＠
Eugenio Souza ｬｏｾｏｏｏ＠

C. C. . Ｕｾｏｏｏ＠
ＳＱＵｾｏｏｏ＠

Conlormn ｮｯｳｾｯ＠ nppel1o, J;ahiu á 
l1Ja, no dia da Cesta, um bando prcca. 
\l)rio, cOIl.tituido ｾＱＱｬｓ＠ Dama.; de Ca
ridade, outras senhoras e diveMlos ca
valheirO'<, tcndo rendido, a collecta, o 
'lu:llltía de 752$000. 

Laguna, manj{e!'\tando .. ｾＨＧ［＠ ､ｰＵｾｮ Ｎ＠ ma
Miro, dClllolliltrou que nR'lueUI'l! dia. 
núdoHo. de regtas, não foram pSllue
ＨＧｩ､ＨＩｾ＠ ｯｩ Ｎ ｮ･ｲ･ｳｾｩｴｮ､ｯｾＮ＠

. \'d lJumu5 de CO/idade, ｲｲｮ､ｰｬｬＱｯｾ＠

N U)!A cidndedonol'te,quem 
estava bancando. era um corú
nel, já cntão, muito conhecido 
pelas suas e.tultices sem conta. 

ReinaY3, nessa occasião, lima 
secca, que já ｡ｭ･｡ｾ｡ｶ｡＠ torrar tudo, 
como actualmente no Ceará. 

Cbega a essa cidade, um jornalista 
eariora que andava em busca de im
pressões. Fôru apresentado ao coronel. 

- Então, - diz-lhe o jornalista, _ 
o SI'. aqui é o chefe? 

- E' verllade, - respondeu o co
ronel, - aqui todos me obedecem. 

O SI'., coronel, l'epre!';cnta o mes
mo papel do maire, na França. 

- Sim, - diz O coronel, - - ｭ｡Ｎｾ＠
neRte momento, com semelhante falta 
d'agua, eu sli posso serOmalre elasecea. 

O jornalista quasi dcamaiou. 

'IULIIER PERDID.\ ... 
:'\a'luell". dias dc fCsta 
QUI' ｮｩｬｬｾＱｬＱｃｊｮ＠ maii ｾｴ ｾ＠ í'nlflndia ; 
ｮＬ ｾ＠ um nwrido de m:' Sorlp. 
A mulher dcgapparecin ... 

Perdida a pobre mulher 
O marido se ｮｦＡｊｰｾｩＢ＠ ... 
• Quem liJ.(a á mulher Ｉｊｾｲ､ￍ＼ｨｬＬ＠
Diz nk'llcm que mui se ria? 

･ｶｯｬｵｾ￣ｯ＠ _ se deixe de adoptar um desta praça. 
criterio para reso!\'el' as suas infin- . Ｎｾ Ｍ ］ＭＭＭＭＭＭ ＭＭ
daveis discussões. - Cigarros • aOO - lhtel Brazil.-

A outra decisãil do sr. H omero Ba- A . ｰｴｩｾｴ｡＠ nio é mffilOs razoavel. Porqur fi gr:uleClmentos 
Caixa de A!1'ilrt'zação paga aos quo -ｬ｡ｮｾ｡ｭ＠ asslg-naturas uas ce luhs do Ｉ Ａ ｬｬｾ･Ｎ＠ Aracy ｇ ＡＧ ｡ￍｦｲ ･ｾ＠ e scnh0rila 
Theoouro pelo numero de notas rnbri . 1 nab'.·"·l1a Grand"magne, tiveram a 
carlas, os funcciollarios que se dãn li genhltza de nos Ｑ ＹｬＧ｡ ､ ｾＢ ･ ｲ＠ peJa noti. 
ｰ＼ｳｾ＠ mi,t"r, no "fnu de a::>resental' Ctn 'n, ·'r,Ja no nosSO numer(, passado, 
ｭｵｾｴｯ＠ ｴＮｾ｡｢ｾｬｨＩＬ＠ ·'om o fito na remu',c- sobre o Basket-Ball Magalhães·Cluh. 
rnf":lO,]"1 n aO ap'lunhnm ass i gnfltUi'3S ＭＺＺＭＺｾ ｟ ＭＺＺ ＭＭＺＭＭＭｾ ＮＮ［Ｎ ＭＭｾＭ］＠
.,< r".Iulas. mos i :lp""'eis e inrlecifl'a. LO); BRIGt'EIRA para a extincrão 
ｹ･ｩｾ＠ ｾＳｲ ｾ ｴｵｪ｡ｳＬ＠ qu; nem eram firma I dos ｶ ｾ ｮｮ ･ ｳ＠ (lombriguti ). VCDfle.se 
llldlv1du:11, n?1ll ｡ｳｾｩｧｮｮｴｵｲ｡Ｌ＠ npm nesta ('Idade. 
nome, mas ral"s ·-o<, s,mples linhas si- ＭＭＭＭＭＭＭｾ］ｾＭＭＭＭ Ｍ Ｎ Ｍ ﾭ
nuosas, de muito pouca !!i!!1lificarão Nascim entos 
para authentiridade da cedIDa. . ｅｳｴｾ＠ de para bens o lar do sr. Rilde· 

brando Barreto, pelo nascimento de 
mais uma (ilhinba. 

Mais uma herdeira conta o sr. Ulys
ses Neves, habil dentista, resideare 
ueota cidade. 

ａ｣ｲ･Ｈｨｴｾｭｯｳ＠ que não b"<tom essns 
ｾｲＱＩｶＢｬ･Ｚｮ｣ｬＳｳ＠ para atteurler á ｳｩｴｵ｡ｾ￣ｯ＠
fmanceI!,a uo paiz. Como, porém, na 
e.:pressao de um grnnde artista, dos 
p':9uenos ｾｉ･ｴ｡ｬｨｰｳ＠ resultam as obras 
pllmas, nao se I?e!'<le por esperar o re
ｳｾｬｬｴ｡､ｯ＠ da ｡､ｭｭｬｳｴｲ｡ｾ￣ｯ＠ do honrarlo 
titular da pasta da fazenda. I -- ---.................... ..; ... _ ..... "T .. __ ｾＮ［［｟＠ .. ..,.;;;_ .. ｾ＠ .. ｾ＠ ............ !: ..... ＬＮＮ［［ＬＮｾ＠ ............... ｾＮ＠
Ｎ ｾＮｾＮｾＮ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟Ｎ｟ｴ＠

Pós de arros: Laely, Lia, Nan1 Ex
posição, Flor de ｾＡ｡ｩｯＬ＠ Flora Mye. Ar
tigos extrangeiros - no Paraizo. 

-
ｾ＠
ｾ＠
Maritimas 

A f'rma Humberto Zanella & Comp., 
clesta ｰｬＧ｡ｾ｡Ｌ＠ espera, na pl'oxima se
mana,o palha bote A/ayde, que inicia, 
rom esta viag-em, a carreira de Lagu
na - Rio, da Empreza )fatar"zzo, dos 
quae:; a firma acima alludida é agente 
nesta praça. 

Solicitadas 

A f:1Inilia do finado Julio ｓｩｬｶ･ｩｾｩ＠
penborada agradece ás pessoas ｾｵ｡Ｈｯ＠
foram "i<itH du rante o curto ｾ＠ ｾｩ､｡＠
tle tempo que permaneceu co dea. 
depois do desastre que o ro!,bou

essollS tre os carinhos dos seus; as f ar. 
que lhe enviaram ｰ ･ ｾ｡ｉＱｬ･ｳＬ＠ e ｾｲｧＮ＠

ｮｩｾ￣ｯ＠ do pontão Esperançla, ｾｾｾＰＱＰ＠ e 
OIto Feuerschutte e Ame 10 , 

ao sr. Manoel Pinho:. a convidar 
Aproveita fi occastao par . "rem 

. t para a891S .. aos am Igos e paren eo, " su(lra. 
a missa que mandam r ezar .CUI 11 do 
"'io de sua alma, qu art a.!clra'h_ ai 
.. - 7 h a' (Ia man a, . . corrente, as 01', ｾ Ｎ＠ elo que, 

- Vinho de C'oloma: Hotel Braz.1. -I Ig-l'eja Jlatriz dcsta CHi a le, p. n-
rt

. 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＬ＠ antecipa,lamente, hypotheca

l 
ｳ･ｾｾ［ｬｩＲＭ￣ｏ＠

ＭＭＬＺ［ＬＮＮＭ［］［ＭｲＢＢＬＬＡＬＢｾｍＧＢｉ＠ , decimpntos por esse ad o l e 

ｾＮ＠
ｾ＠ fé christã. 

ｾ＠ I - LAguna, 6 - 2 - 20. ... ..... . 
ｾ＠ I _ . _..... ｾ＠._._-........ _._. y "'rl 

". )()()() ;<''0<' '" • 

Visitas e 
ｾ＠

'I( 

ｾ
ｯＺ＠ ANNlTA GHIZZO 

• " HIURIO FREITAS SOCiedade MUSicai 'AmOr á. . . us ｰ ｡ ｲ ｣ ｬｬｴ･ｾ＠ e . 
Arte ". - Dia 1°. do corrente fomos <5 ｰ｡ｲｴｬ｣ｬｐ｡ｾ＠ aos . ｾ Ｚ ｉ ｡ｬＧｳ＠ lJue coa . .., dibtinguidos com a visita tio Prc";- q pes-oas e S UA ' , 

dente e1c,"a associação, acompanhado tral'taram ＬＺ ｡ｳ｡ｾ｣ｮｴ ｯＺＩ＠ _ 1919. ., 
pelos srs. dI'. HolJandn Cavalcanti, À ÁzambuJa, 23 - I . 
João NulJer e ｰｾｬ｡＠ banda. Em nome )," C K"" _ 
da ｡ＧｳｬＩ･ｩ｡ｾ￣ｯＬ＠ falou o sr. ｾｲＮ＠ Hollanda - CLU-B BL-ONDIN . 
Cuvall'anlt, que produzlO um bello - !;orlO! 
discurso, tendo e'umprimentndo e feito A VISO. _ Roga-sc aos Snl'll. ｩｾ＠ ora. 
･ｬＨＱｾｩｯｳｮｳ＠ reter.eneias ao noss? mo-I em atr'lso com esta 'fhc.l( .. Ｉｾｲ｡ｾｵｾ＠ dI' 
de"to sc.mnnnno. O 110SSO d'rector, V(ll' ､ｾ＠ man"orem saldar ( '. ,," ""j/ 
"ommovlflo ogradeceu, tendo feito bitos dns 7 é_ 9 horas da nOite "' r,;' 
votos ele prosperidade. li velba socie- sociai, afim ､ｾ＠ tomarem ｰｮｾｉｾＮＡ［ｉ［Ｇ＠ eO' 
<lnele que COm tanto carinho cultiva tas carnnvalescns a se rcalt.s. o. 
n nrle ele Euterpc. os noites _ Snbbado e Domu'" 9'](J. 
ＭＺＺＭＭＺＺＭＭｾＺＭＭＺＭＭＺＭＭＭＭＺＭＭ｟ｳ＠ d F ercil'o de I • 

EChm'pc" dc ｾ･､｡＠ e Gnze chifon, l'(l- I Lnguna,7 e ' CV , oureiro . 
rea varlaH - no Pnl'nizo. V. Ooes, _ rhes 

ｾ｜ｯｮｵｭ･ｮｴ｡ｬ＠

e ,,'cadinhos. 
Uitima 

dão. filó de 
,tros arligos 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC



o de Castro 
'pedidus Q ｾｲＮ＠ ｾｾ＠
stro, que ｲ･ｒｲｾ＠
, depois de te: te, 
::no, nestn c\l1 
)yd ｂｲ｡ｳｩｬｾｩｲｯＮ＠
1 largo C\rculo 
luistlH]as pelo ｾ＠
l:\ne\l'U lhana CIl, 

. a lembrança 
er suas despedid, 
t vingcrn e ｲｮｮｩｾ＠

ｾ＠

I prazer de ｲ＼Ｇ･･ｾ＠
ｾｳ＠ Roli lU, ｲ･ｰｲｾ＠
iario cal'ioca, r, 
tincç'ão. 

:e:-

l"iajantes 

-

ntos 

li 

15 o lar do sr. m 
pelo nascimento 

1. 

:itadas 

nado Julio 
ece ás 
'ante o curto 
'rmaneceu com 
e que o roubou 
os seus; ás 
, pezames, e 
Esperança, 

te e Aurelio 
lho. 
casião para 
entes, para 
jam rezar em 
, quarta-feira, 11 
110ras da 'manhã, 
,ta cida,le, pelo 
, hypotheca s' 
'sse aeto de 

! - 20. 

rA GRIZZO 

o Dev-er 
3 -

ELEGRAMMAS -

Ｕｅｒｖｉｾｰ＠ ESPECIAL _, 

DO O DEVER 
Dl 'tODOt> OS ｽＮｬｏｾＧｬＧｏｾ＠

DO l'AtZ L .DO ｉＺＵＧｴｾｻﾻｻＧｪｇｅｕｗ＠
• 

Fl'OLIS., 7. Scrá ,reaberta! h.')je, . FPÇ>LIS., 7: - A hespanhol" está 
a Leiteira ｾｉｯ､･ｬｯＬ＠ porelll os ｬ･ｬｴ･ｬｉ Ｇｯｾ＠ Jn"adlJ\do o RIO de .Janeiro, que está 
pO'leJ'iio "ender leit<' a seus freguczes. tOlllundo caraetcr serio .. \s autoridu(les 

Fl'OLIS., 7. - O sr. Altillo Flor'os, 8l\nital'iI\S estão reclamando do gover
loi nomeado lente da quint·\ cH(leira 110 pl'Ovidoncins no sontido do transfe
da Es('ola Normal.. rir os festejos carna"alcst os, visto as 

FPOI.IS., 7. - Sal1ll'á alllunhii á I agg-Iolllerações eonstituirelll maiores 
tal'de, \Im l(I'an(le banrlo pl:eoatnrio perigos para as cidades onde grnssa n 
ｰｬＧＨＬＭｦｬｮｾＨｬｬｬ｡､ｯｳ Ｌ＠ quC' PI'p('OI'1'C'ra 1111 ['W1S gnppc. 
､ｰｾｴｮ＠ ｬｾＺｬｰｩｴＢｬＮ＠ F:llará o dI'. Nere1\ F'POI I" 7 R b 

' () J' t (lo· "a F'e ler" ,''o (, ()O ".,., • - e entou grave COI\-ｈ｡ｬｬｬＨＩｾＮ＠ :i ｾｳ＠ n :; uc . Ｈｉ｜Ｚｾｾ＠ ＮｾＮ＠ " • ._ 

Mllnil'ipios sel'50 J:epresentmlos por fhcto no Dlstl'lcto de R\be\rao, entre 
senhoriulws,.s"b euJ" guarda flcar'á o scsscnta homens, contra seIs. PartIU 
pwilh.jo unc,oual. lorça embalada. 

fil EXPOSIÇÃC PERM/,NENTE DE PERFUMARIAS I ｾ＠ I 
I I ".Ionumental sortimento de brills, ｣ｨｩｴｾｳＬ＠ zephires, fl=:r-:=-II 

.. .1..-( e n.;;cadlnhos. ..." I ｾ＠
T Ultima novidade em "rI igo,rinos, como sto jam: Molmol, rcn-I :;; 

I ｾ＠ dão, filó de seda ,eda la"ave l, arm inho, pcllissé, c muitos t>--I t' I ' ｾ＠Si outros ar Igos c lICS. I ｾ＠
ｉｾ＠ I +:-+ CASA BRAZIL":"'" ! I ｾ＠ Rua Gu,tnvr, Richard, nO. 16 - Caixa Postal, nO. 15. I ｾ＠
ｾ＠ 1 LAGUNA.. __ - ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ ｾ ｎｏＮ＠ 15. i 

I 
QS. I Perfumarias extrnngeira_ e nacionaes, rhaPélls .de sol c de I ｾ＠== cabeça, calçados, meias rendddas. - Casemiras, metiln li,tado, ::s 
ｉｾｊ＠ ｺ｡ｾｉ ｾＧｬ ｡ ［ｧ ｯ＠ ｾＧｩＺ＠ ｮｾ＠ ｩ Ｂ ｾ＠ I NO" C O M .!.:...... ::. 
ｾｾｲ ･ｯｳ＠ os mais razoa v-eis_ ｾ＠

GRUPO ESCOLAR E ESCOLA' .c _ .. c _. 

COMPLEMENT AR 

Scientifico aos srns. interessados, 
que os exames de ｳｾｧｬｬｮ､｡＠ epoca da 
Esco, " C-Jmplementar, terão inicio no 

10 do corrente ás 8 horas. Para 
é preciso que os alumnos reque
sellanuo o requerImento com es
lha de 1$000. 
dias 11 e 12, das 8 ás 10 boras, 
matriculados os alumnos do 

c - e Escola Complementar que 
Ipossuem cartão de promoção ou di

e nos dias 13 e 14, as crianças 
pela primeira vez frequen tar 
Para esta matricula, é neces
o candidato tenha mais de 

e menos de 15. Os exames dos 
lumnos para a Escola Com

plementar, serão feitos no dia 14 ás 8 
as, devendo o candidato requerer 

,." Sllglnla Dalio Mendes de MISqlHI 
Residencia: 

Forlaleza - Ceará 
o dia 13. -

As aulas principiarão no dia 13. Curado de uma grande .Ie.rida 
La n . -.. em uma perna, com o EliXir de 

gu a, 5 de Fev_el o , o de ＱＹｾｏＮ＠ Nogueira, do Phco. Chco. JoãO 
Joao de S. Areao. da Silva Silveira 

A' PRAÇA I v •• n n Ｎｾｾｾ＠ •• ｾ＠ •• ｾＮ＠
. . DENTISTA 

Os ab31xo-ass",nndo d,'claram para 
fins de direitõ que a ?firma com- Ulysses Neves avisa a seus clientes 

aI que girava sob a razão so"ial e ao Povo em Geral que reabrio seu 
Possam ai & Compn. em UI us- gabinete denterio na Praça Conselheiro 

Baixa, foi adqui,ojd: ｰｾｬ｡＠ Coope- Mafra. n. 13. . . 
de Armazem quP ficou tambem Consultas dlanas das 10 ás 17 horas 

o aetivo e' passiv.) da extificta , Telephone, 91. Laguna 19-12·1919. 
ndo, a referida c: S3, 
Baixa, com o mesmo Vende-se o hiate Silveira, de 1.000 C de negocio, sob a tU'ma de Filial alqucires. Para tratar, com O seu pro-

ooperativa de Armazem. prietario, Elias Gonçalves Delgado. 
nga Baixa, 18 de Janeiro de 

- _. _...... ...... ................. e ｶ｡ｲｩ｡ｾ＠

Calçados brancos para se
nhoras, recebeu Miguel Iba
nez & Filho, 

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 
"' A INTERNAVIONAL" 

AUTOHIHADA E FISCALIHADA PELO (;(JVEHNO FEDERAL 
CARTA PATENTE N. () 

ＭＭＭｾＭＭ 0000 ___ _ 

Mais de 1000 agencias em todo o Brasil 
Rolução daR cadernetas contem[Jladas 110 sorteio rCltlisado no dia 20 de De

zembro de 1919, pol" ｲＮｯｴｾｲｩｬｬ＠ 1>'",lerlll, rorrcRpondente aos seguintes 
Iltuncros : ｾＮ＠ 711, !lA;' 1, 4.2:J2, 8.!J:3(j, a.oon, 7.!J:11, H.2:J5, 2.596 e 7.331. . 

ｓｅｉｾｉｅ＠ "A-C" &1°. SURTEIO 
1". I'ECULIO Um pl'crlio:tcr Hr. Mllr('ilio A. Guimarães rc-

Ｂｩ､ｾｮｴ･＠ rOl Rctiro, E. rio Iti,) (:I·",,,le do Sul. ' 
2". I'ECULIO Um t('I'I'rno 110 Rr. Eugenio Caetano da Silva 

rrsidente no Ri" ､ｾ＠ Janeiro, a Hua Mad1ado Coelho, 128. ' 
!J". PEDULIO Um trrreno 11/1 Rr. Mnnoel Patricio de Lima 

10:000S01l0 

1:000$000 

1 :000$000 
ｊＧＨＧｾｩ､ｃＢｮｴｰ＠ (\111 Tulmrão, ｅｾｴ｡､ｯ＠ ,)P Santa Cntharina. J 

!jOO$OOO ;- 4". l'ECULIO - Um «'ITcno ao HI·. Trajano Pereira Corres, 
residcnte em Hão Fmncisco, Estado de Sauta Calharina. 

SERIE "B " 77o, SORTEIO 
1:000$000 - 2". PECULJO Um tClTeno ao Hnr. Manoel e J. LirJio Brasi-

liano, res idente em Santa Victoria do Palmar, Estado do 
Hio C1rande do Sul. 

;'00.000 - 4°. l'ECULIO - Um telTcno no Rnr. Fclizardo Vieira da Silva, 
residente em Roledadc, Estado de Minas Gerae •. 

SERIE " D " 25°. SORTEIO 
10:000$000 - 1". PECULIO - Um predio ao Sur .. \ntonio Alves de Souza e 

familia, resirlente em Lapinha, ｾｉｵｈｩ｣ｩｰｩｯ＠ de S. Luiz do Pa
rahytin!(a, E"tarlo de S. Paulo. 

1:000S000 - 3". PECFL!O Um terr'cHo ao Snr. Nelson P. Ribeiro, re-
sidentc cm Passo Fundo, ERtado do Rio Grande do Sul. 

BONIFICAÇê:íES 
" A-C" - João Venaneio Bittencourt, Florj,lnopolis, Santa Catharino, 

Felippe NuneR de f'reitas, Jugua'luara, Bahia. Alfredo Pinto Paulista, Itajubá. 
Estado de Mina. Geracs . 

• B " - Laura c Julicta Rilva, Florianopolis, Santa Catharina. Bue
naventura Silva Marco, Santa Victoria, Ri. GI'ande do Sul. 

" D " - Filhos de Manoel Cortc/. Valente, DescaJvado, S. Paulo. !zo
Iina Correa de Lima, Rio Granrlc, Rio Grande do Sul. Antonio de Campos e 
noiva, Campinas, S. Paulo. Solanger Soler, Rio de Janeiro. 

I N ... ORT&.lWTISSIl9J[O 
O, pcculios da serie" D" serão liquidados de accordo com o artigo 

oitavo do Regulamento. 

Para pro, pectos e mais informaçõcs dirijam-se á SEDE ou ás AGENCIAS. 

o (me se devia 
cns;nnr na escola: --
o melhor· remedio 
para tosse, coqueluche. 
bronchite;para todas 
as doenç!,,-s do peito 

eo 

Bromil 

QUEIJOS SERRAl'lOS na Casa 
Lopes. 

O m. medico dr. 
Lago Galviio, resi
dente em Soccorro 
- São Paulo - de
clara em attestado 
datado de 29 de J u
lho de 1919, ter em
pregado em sua eli
niea o excellente de
purati vo do Sangue 
o E I i x i r de No-
gueira, do Pbarm, 
Chim, João da Silva 

Silveira. . com magníficos resultados. 

O agente nesta cidade, 
GUSTAVO DA COSTA PEREIRA. 

ＮｾＮｌ ｾ＠

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

A 'Saude daMulher 
DAUDT & QUVElRA - Rio 

DEVOÇÃO DE N. S. 
DOS NAVEGANTES 

A Com missão encarregada da festi
vidade de N, S. dos Navegantes torna 
publico que as kermesses que se rea
lisaranl no dia 1°. do corrente, á ｰｲ｡ｾ｡＠
Polydoro de Santiago, deram um 
producto liquido de rs. 603$500, e que 
esta importaneia já foi recolhida aos 
cofres da Devoção. 

.sortimento de calçados vindos pelo 
Imo vapor. 

PREÇOS RASOAVES. 

Porto Alegre, Rio G. do Sul. 
Cantisas de todas as qualidades: -1-----

Na CASA LOPES. - Pasta Calgates - no l'araizo 

Aproveita a occasião. para apre
sentar a exm a• sorO. d. Aracy Gaffrée, 
encarregada das referidas kermeses e, 
bem assim, as dignissimas senhoritas 
qne a auxiliaram, os seus sinceI'Ofl 
agradecimentos. 

Laguna, 5/2 '920. 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC
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:End- TeL ""Guilcha ｰｾｾ＠

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florianopoli 

ｖｾｄｗｏｒｄｅＺ＠ • Folha de Flandres" Coke C", Estanho em Verguinllas .. Carneiro" C 
"Pearso

n
" Chloralo de potassa, Sal-glauber, Sal al1lar{!o, Alvaiada d rZo

lina 

Zarcão Inglez Soda Caustica, Anil, Lixa para madeira e metaes Arame Incn 
niz3do ａｲ｡ｭｾ＠ farpado, Cimento inglez "Mitre" e .. Hilton", ｅｾｸ｡､｡Ｇ＠ e ｧｾｬｶｾ＠
.. Café ).,ouça" Meakins ", Oleos Lubrificantes, Whisky ' John ie \V Ｌｾｧｬ･ｬ｡Ａ＠
Ｂ ｄ･ｷ｡ｾ ｳ Ｍｗｨｩ Ａ･＠ Label ", Cerveja guinnessa "Cabeça de cachorro" aC er"! 
" Rellaul! " e " Jas Pennessy e. Vo", V.erm"outh Italiano e francez, Àn ognac 
bitters Vinho do porto Ｂ｜Ｎ｡ｾｮｭ｡＠ Chnsl1 e outras marcas Vinho B ｧｾｓｬｵｲ｡＠
tinto ｾ＠ brMCO, Cllanpagne "Viuva Cliquot" e "Bollanger ", ｾｨ￡＠ da lnt ,;alll 
loda" e muitos outros artIgos. Ia Sa. Agente Geral para ° Estadl de ｓｮｾｴ｡＠ Catharina, das" Internacional C 
pondence Schools " (Escolas I"tcrn ac lonaes), - orr!\-

MÃRIOFER-RARI 
ｾＢｮ＠E8&abeIeeido á .. _a Ra_Ii-o .. -

Com alfaiataria e armarinho, participa á slIa distincta freguezia ue 
receber os seguilltes artigos: collarinhos de linho, escovas de ｲｯｾｾ＠ ､ｾ｣ｾ｢｡＠ de 
e para cabello, suspensonos, ｬ ･ｾｯｳ＠ de ｾ･､｡＠ e de linho, grovatas bO - enle. 
punhos, peItos e cJllannhos, camIsas de dIversas qualidades, ｣ｨ｡ｰ￩ｾｳ＠ ､ｬｵ･ＬＺｾ＠
bengalas. sabonetes, extractOS e loções, lIgas, punhos e muitos out oe ca , ... 
que costituem uml verdadeira novidade. r s arlll' 

Preços muito razoaveis. 

\:> UI ｾ＠.., O til 

O ,.j" " 
-< ｾ＠ I 

ｾ＠ t;.: Il 
f õ N = 

ｾ＠ ｾ＠ E t-I 
＼＼Ｈｾ＠ GI 1= 

« 
Z 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

'" 

LRlch mtnlo du .. 
ICO ilS do ｲ･ｴＨｻｾｯ＠

Inl!aLll lUaçücs do ｾＧ ｲ＠

ro 
Corr im ento dos tlfto 

dos 

Rhcllmalismo U:I P' 
r i: 1 

•. A':rH,'lc fl 
ｾ＠ ｴ Ｌｾｾ Ｑｫ＠

. " lo 
Iln (," " 

UEr ｾ＠ n= 
｟ｾ＠ W g ｾ＠ = 
"tJ > "" ｾ］＠< . fi) ..,1'1 

GUSTAVO DA COSTA PEltEIRA 
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Represe:ntações e Age:ncias 

Endereço teleg: TREVO - Codigos: . Ribeiro > e particulares 

R. Cons. mafra n. 27, Telephone n. 98, Caíx,l postal n. 12, 
FLOJIC1lA.NOPOL.8 
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11 ｾ＠ 0 
Rua C:ns. 1Wra, 36. Cain n. 10 R. l!.aulitl0 Hem, Caiu 31 R. P. ｆ･ＢＱＧｏｩｲｾＬ＠ 11. ｃ｡ｩｾ｡＠ Ｓｾ＠ O ｾ＠ i ｾ＠
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS OIRFCTAS = 1:1." 

Joinville Laguna Itajahy 
O 
O 
« 
1-
&1 
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AOS COMPRADORES, DE, [li E = 
Tecidos de algodão em geral, ｣｡ ｳ ｩｭｩｲ｡ ｾＬ＠ meias e cami.a_ rlP meia, ｦｩｴ｡ｾ＠ - .. 

de seda, perfumarLas, productos chimicos, artefactos de vid,C' p ele r.lumi nio,' • I ' 
phosphoros "Brilhante ", sacca r(a branca e de aniagens, chindlos, ｰＢｰ･ｩｾ＠ em ' , 
geral, alpiste, xarque, sebo' sal de Mõs.oró, assucar, caté, bebida. ｮ｡ ｃ ｩ Ｈｬ｜ｬ Ｇ ￩ｾ＠ e I } ! a: ; •• 
estrangeiras, champagne, "Veuve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e' ./ I.i.. 1-
molhados em geral, elC. 
SAL MINERAL "ORION" PARA A SALGA DE MANTEIGI\ r OUEljOS &RanDE DEPURftllVO ｄｾ＠ !mM 
UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ｅｾ［ｔａｄｏ＠ DI:. ｾｩ｜ｎ＠ 1\ C"THA Ｍ ｾ＠ ---- --'O I 

RINA, DOS SEúUINTES ARTIGOS F ABRIGA DE FOGOS DE ARTIFICI 
Fumss e cigarros VEADO, Bi.coutos DUCHEN, Chocolate. MOli'-lliO DIl 

OURO, Agua Mineral de Caxambú. 

ｾＭ JOAQUI M SOARES 

I 
- e_ 

- DE 

SIMÕES EL.ISIO , . _ Magalhães Rua Yajor Custodio Bessa, 
R e tações commissões agencias e conslgnaçoes I habilitado. 

epres n " Esta fabrica, m.mtada "c"pricho, dispondo de pessoa rll fi-
End teleg' SEORUOL Codigos "Ribeiro" & "Borges" executar com esmero e proml'tidào, quaesquer pe\'as de f

l
° I1;O' ｾｾＬ＠ ｾ･ｲ｡｜Ｎ＠

• ' . rantes ou fixas e tndo mai- ° que comprchende a pyrotec ｬｮｬ ｾ ｡､ ｾ＠ lo'da' " 
Rua Trajano 12 - (Sobrado) Cwxa postal, 66 estabeleci mento recommenda '1: pela presteza com que a tle ll lamanho TI 

• commendas, especialmente f 19l'etes Oll rojões de qualquer lender QUs 
FLO:n ..... NO .. OL.S sempre em depo· ito regular ./ock de fogo, ､ｩｶ･ｲ ｳ ｯ ｾ＠ r aro oI ､･ｬｃｲｾ＠

d' d pedido urgente. \cceit& ellcommend,ls p', rf! aprC'mpl ur nl1 ｴ ･ ＬＺｾｯｶ･ｲ､･･ｾ＠
Vendas por atacado, para entregas Irectas aos compra ores, I pelos fr eguezes. Prepara-se uma mu-su ,,,,ra fl gos Cll mbl"III" , ｾ＠ I!lmaça' 

dos seguintes artigos: I nado, para queimar em salões. igl ejos e t"",ladações, 'lu,' lI ão ｦ ｾ＠ paro Icg'" 
é suffocante. Tem sempre grande ｾｉｯ｣ＯＬ＠ de ､ｲｯｾｮｳ＠ e mall nas uell"; P) 

. .. superio r qualida11e, para vender por prel'o, ao alcance "os ｐ ｾ ＧＩＬ｡ｲ｡＠ pl'1 
Sal, café, ｸｾｲｱｵ･ Ｎ＠ do ｒｾｯ＠ Grande eParanã, azeites, gOiabada, massa de chnico" Acceita 'ncommendu de pnlVtlr.l pnra rebent., r p( d"" . o nllnl' tomates, abacaXIS marca Leao, de Amonm, Costa & Comp., de ｐ･ｲＬＬｾｭ｢ｬｬ ｣ｯ［＠ quanl,d d<:s. km sempre em depo-itt>.11 111 t .. mbelll. cs t",,"n por (23'111 

agua mineral Ouro Pino, boneca!l1p" oleo" arn me larpado, bebidas filias dn verde l] ;ln lque" (l lal1tidad ' ｾ＠
grande fabrida BioseM couros, clllnell ns, calçados, ｣ｨ｡ｰ￩ＨＩｾ＠ de palha e de e. ---::;'C'IA' 
feltro da importante fabr.ica Oriente, de .São Pllulo ; lonas, cimento, breu, soda HU MBERTO ZANELLA & ' 
caustica fumo, cebo, alpI'te, alfafa, VIdro., bombons e ｣ｨｯＨｯｬｵｴ･ｾ＠ PaleM I I 
vinhos Ólga e Col/ares, colorau, perfumari as, pós de arroz marcas Lady e' t rões 
Naná, charutos Pooek, ,palha e papeis para cigarros. cachil1lb,)s, tecidos de Commissões Consignal"ões e Represen ｡ｾ＠
algodão, punhos, c,?lIannhos, correntes para cachorro' ｾ＠ a"lmaes bOVIII Ob, ' '( , 
ditas para poços, pltões, aldrabas, etc, elc. Sacco. de parél e de algnd;'\o, ｅｘｊｉﾻｏ｟ｔａＮ ｾ＠ A.O ｎｅｬＮｾ Ｎ＠
artigo para escriplorio, papel de embrulho, barbuntes, aniogclI_, louças esmal- Cod.: R' BEIRO ｔ･ ｾ ＮＺ＠ ZA 
tadas, ｰｬ｡ ｾ｡ｳ＠ de ｾ･ｴ｡ｬ＠ e esmaltadaq, peneumatlcos, e CO!'HlrnS ele or para • 
auto.movels, matenal electnco, pés de ferro para bancos de Jardim, ｦｯｾ･ｳ＠ eco- Ca lxa Posta 1 116. 21 
nomlcos marca Progresso, grelhos, portões, chopos poro ｦｯ ＺｾｬＩ･ｳ＠ de 111 0108, po· 'h rlpíl 
madas para calçado" cmpl.,te, Pileni%, :1'1,," 'ho!''l'''hic'' co 'Iewo- 13":11' 13 - fs tado fi" Sanla Car a ... 
phicos Borge, , os melhores. \- - " -- "HA 

Unico vendedor do Mbonete ' Sanltol", o melhor entre os melhores. IMPRISSO NA TYPOGRAPlIlA 'PATRIA' DE FERNANDO DAI ' 

• 

Um 1 
Contra. 

A irnpre 
p1aUSOs, a r 
tio de S. J 
do Revdm( 
roJo. os pu 

Xessa rei 
1,Je,\ de grru 
/Orno as qu 
ce,,<o de ca: 
ros da moi 
mais nntur: 
rem,,/lJuito 
os !;eUS prir 

Com 
D. 
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