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Um brado de alarme 
---NVIJ'v---

Contra o abuso das modas 

｜Ｚ＿ＢＬ､ｬｾｮｯｳ＠ e ｳｾｲｩｯｳ＿＠ A ､ｩｬｬＱｩｮｬｬｩｾ￣ｯ＠ dos I sôde disl'l'OI"s 110 trajar, 'para não vos Norte, eu cxpuz com a maior clarcza 
ｃＢｳＬＬＬＢｾｮｴｯｳ＠ nao será devido a essa 1:onfUlllhrdcs com as hel'Olllas do vicio, I em setembro de IUI8 lluando diijse 
Cal!"a (. .A moral, a ｬＧｾｨｧｩ￣ｯ＠ e o respeito de I que - o homem, em ｴｾ､ｯ＠ supel'ior ás 

Se numa don'-ella .. L10 condemllavol voS mesmas vo.s Impõem este deveI' ! arvores, nos rOl'hedos e a todos os ou· 
･ｳｳ｡Ｎｭｯｾ｡＠ ltCCllCIO!:JU, mUUi ｰｲｯｰｬＧｴｾ＠ O ,(l'xcmplo VlVO pl'{-ga mniR alto flue tro8 animacs, não lltc·s po(leria ser ｩｬｬｾ＠
ｵｾｳ＠ IIlfehzos mundanas, que se podera os dlsrurH"s, Apontar e aconselhai' o ferior em resistenda e duração '. -
､ｬｺｾｲ＠ eto um scnhoi'a,casada? Q,\lc)1o- r3.minho do cJr-vel' c da ｶｩｌＧｴｕｦｬｬｾＬ＠ Hem, n; . .f"e mais Ilu,', CI:iG touu:; temessem a 

A irn relHa dinria noticia com fi _ der" espel'ar. ｵｾｮ＠ JlInJ'IUO, que, crllnlllO- tr!lhal-o, é ､ｾｾｭ･ｮＮｴｩｲ＠ pelo prOCCdi-\ rnorte sendo .eHa a conse'luencia natu· 
1 _ P a eunião rC !izada 110 ｬＧ｡ｬｾＭ aamente,. pC! mJtte que sun esposa andc mento o que AO arfll'mn pelos conso- ral da VIda, c porque ·todos têm o in· 

p. ｡､ｾｾＺｊｾｮＧｬｵｩｭ＠ sob fi ;)resiuenrifl vestida !II?eeorosamente"cxpondo seu Ih"S; equivale a? mesmo que ､ＢＬｾｲＺ＠ I consciente instincto de ｾｬｵ･＠ devem e 
ｾ｜ｏ＠ Revdmo, viga'rio gemi do qUHsi corpo ás vistas dos eonq,Ulsyluores 'Iue "Faz o quc eu rligo, mas não digas O podem y,ver mUIto maIS tempo do 

escandalosas 

o arochos de ' ta archi liore r pOI al1l andam em pl'o!usao, como 10- 'Iur eu ｦ｡ｾｯＡＢ＠ 1 que se Vive actu&lmenle. 
todos ｾ［＠ ｾｾ＠ lião ｦｏｉＢｉｾｮ＠ tJ"ltarLs ( s: bos á 1)I'ocura de presas '! Que criteri" Senhoras e donzel1: ti catholicas, dac Se a Natureza dotou os cry"taes as 
t' ｎ･ｾｳＬＮ［＠ alllde ｲ･ｬ･ｾ｡ｮ｣ｩ｡Ｇ＠ ｉｾｏ＠ Ｇ｡ｬｬｾｾｾ＠ se pó<!.e form31 de taes ,maridos. e de o bOIl1_exemplo da 1I10da, vestin,lo-vos I ーｾ｡ｮｾ￡ｳＬ＠ ､ｾ＠ !orças rejuvcnescedo;as, 
nes e ..,1'. n 1', I, paestaodesattentos aOSlllconvementls cllrlstamcntc." nao c adnllsslvel que se tivesse eS'lue-
ｾｯｬ｟ｮｯ＠ as que se rc ｡ｃｉｾＢＢｭ＠ COIl1 ? ｾｲｯＭ simos trajes de suas fi lhas? (D' A Nação) .. ido do homem, que tão orgulhosa-
ce,so de ｣｡ｳｾｭｾｮｴ＿＠ e COIII os ･ｸｾＢＬＨ･Ｍ E' precIso que os paes e maridos ｭ･ｮｴ･ｾ･＠ intitllla «o Rei da Creação >. 
ros, ua mo.del lem1lllna, q ,lC, p01 (C· saibam quc a moda é um 1I10nopolio LONJ3RIGUEIRA para a ･ｸｴｬｬｬ｣ｾ￣ｯ＠ Nós, por nossas proprias mãos é que 
mms ｮ｡ｴＮｾＬ｡ｬｾｳｴ｡Ｌ＠ \lOr tcml!OS lue.50r- commercial de hOlllens deschristiani- dos vermes (Iomhrigas). Vendc-se nos temos privado dessa força refor-
ｲ｣ｲｮＬｾｬｉｬＱＱ＠ o ･ｳ｣ｾｮｲＬＺＱ＠ Izam a re Igtao e zados,judells em sua maior parte, qUl' nesta cidade. madora, já pelos habitas herdados ou 
os seus prmt;.'plos. . _ especulam o lado fraco das mulhcrcs, adquiridos, já pela mais lamentavel 

Com relaçao, a essa ull""a, questao, a preoccupação de agrauar e "ttrahir p , fi 11 d ignoranria absoluta das causas ini-
D. ｓＮＩＺｬｾ｣ｦｬｯＬ＠ biSpo de .llll'lanna, se ｶｩｳｴ｡ｾ＠ ｾｯ｢ｲ･＠ si, u.sando tud.o, comtanto ro- age a os 1 ciaes a que ｦ｡ｴ｡ｨｮｾｮｴ･＠ obedecem os 
mamlestou em tempo, condemnrul.lo que seja moda, amda que nnmoral!'" erfeltos evolutivos e II1\'olun1osos. 
os exccssos da moda em phrases A moda de hoje p<ide defilur-se: UIII Quanto ao principio mecanico do 
candentes: 1 't . tecido de immodestia, dcbruado de SUBSCRIPÇÃO ｅｾｉ＠ F" VOR DOS nosso orgruJismo, essa força de tensão 

Prestl!;JaIl( o ･ｧｾ｡＠ merl ona campa- peccados! FI AGELLil.DOS DO' NORTE muscular robustecida pelo ar e a luz, 
nha, a LI.!;;a rl e ｐｉｃｾｰｯｧ｡ｬｬ､｡＠ ｾ＠ Defesa O mWldo está descambando para um •. . , 'c ainda mais que tudo pela electri,'i-
da Re.IIg'lao Ca!hohca e ｾＧ＠ Liga pela nO\'0 paganismo, E' de facto uma ca. Quant13 ＿ｯｮｦｬ｡､ｾ＠ a.o Rev. dade pessoae., somos nós mesmos os 
ｾｾｯｲ｡ｨｲｬ｡､ ･＠ .cstno dlstnbl\l'ldo um ma- lamidade social, em que a civilização Paure Aurelto d.a Silveira, que causadorcs de sua diminuição vital, 
mfes}o destinado a ter ｾｲＮＺＢ Ｌｵ･＠ reper- já não é christã, mas pagã, pagã em por sua vez envIOU a D, ｾｉ｡ｮｯ･ｬ＠ não só pelo desreln'amento das pai-
cussao no nosso melO SOCial ? catllo- todas as manifestações de sua vida pu- da S!lva Gomes, ａｲｾ･｢ｬｳｰＬＩ＠ do xões, como pela prisão continua das 
!ICO, receben.lo .da quasl t. Ｇ ｴ｡ ｨ､ｾ､･＠ da blica pagã no santuario violado da [a. Ceara, por ｉｉｬｴ･ｲｭ･､ｬｾ＠ do Banco substancias materiaes a b s o r v i das 
IInprensa ｡ｾ＠ maiS ｦｲ｡ｬｾ ＺＬ｡ｳ＠ : llhesoes. , milid, pagã nas runs, pagã nos thea- NaCIonal do CommerclO ,.,., ＳＰＰｾｏｏｏ＠ numa ｾｬｩｭ･ｮｴ｡￣ｯ＠ viciada,que dia a dia 

Nesse ｭＬｉＡＡｉￍｾｳｴｯ＠ ､ｬｺｾｭ＠ os seus SI- tros que passaram a ser escolas de '1"1- Quantia ーｵ｢ｨｾ｡､｡Ｌ＠ , , , , " ,,' 15.000 nos VaJ envenenando. Sem Isso, chega-
gnatul'los, re1erlll'lo·se a lIulher bl'n- cios' pagã 113 liUeratura e na al'te pa. Cy!1aco Cltr1stoval, ,,10$000 \ rimnos á maior longevidade sem dôr 
sileira : • "ã ,{a sua coastante aspiração de ｬｾｸｯ＠ Leopoldo Carvalho., ' ' " 55000 nem desalentos, e até ｭ･ｳｭｾ＠ sem os 

" Não basta ser casta e hO:lesta, e ｾ･＠ gozo e de prazer, ｾｴ￩＠ á \'olupia, pa: ＳＳＰｾｏｏｏ＠ achaques senis - (Barão Ergonte, 
tambem ｮ｣｣･ｳｾ｡ｴＢ Ｇ Ｉ＠ ｰｮｲｾｲ｣＠ ser. . bã dOS costumes, nas escuJa::; Si,;ITI Deu:;, -I tictcmbrp

, 1918). . 
ｾｉｯｳｴｲ｡ｲ＠ os ｬｉｬｃ ｏ ｉＱｖ･ｭ･ｾｬ ｴＬＬＺｳ Ｌ＠ as mas pa!!" na ,,](oda feminina! ., Poderemos, pois, de hoje em diante, 

consequenct3s, os gr'lVIssllnos perl- Uma grande parte deste paganismo fropheclaS de Muclo Teixeira viver seculos qU3ndo até aqui tem 
gos dos abus5's das mo ｨｾ＠ :I,s se!lhoras gravissimo cahe, indubitavelmente, ás &920 Sido contados os homens que ｬ ｯｧｾ｡ Ｍ
e r1onzelias, c uma necessJ.!atle mad.'a- mulheres, p o r q u c, ident,ficando-se para ram chegar aos cem ｾｮｯｳＮ＠ E aSSim 
vel, ､ｾ＠ modo a prov,ocar u na energl 'a com elie, fizeram.se escravas delie, T ｾ＠ I como os seres de ｯｲｾ｡ｭｳｭｯ＠ rudlmen-
reacçao e um deCldulo l'omhate, ao exhibindo-o nas ruas nas reuniões e O ANNO t;ERÁ ｂｏｾｉ＠ . tal' curam e readqUlrem os membros 
menos da parte das senhC>ras e dou- até junto do altar, ｦ｡ｺｾｮ､ｯ＠ gala da sua Tem sido sempre estranhado qne atrophiados c já separados do cnrpo 
zellas ,:erdauelramente cathoheas. , indecorosa exhibição, resultando dahl nas minhas anteriores prophecias eu (parecendo nsslm completamente per-

Multlpheam-se e cresceln cada <113 novas cnrrentes de CO\'l'UpÇilO pagã, só ru1l1unciasse eousas más, mas desta di dos ) o homem pelo ｰｲｯｾ･ｳｳｯ＠ occulto 
03 escandalos pro\'<?cados pela mou.a penetrando, dissolventes, no coração vez tenho a enorme satisfação de fa- de que .tenho ｬｾｮ｡､ｯ＠ ｭｾｯ＠ remoça e 
",decorosa. ,E certlsSllno ＬｾＬ･＠ :t Chgill' do homem, proporcionando-lhe o fru- zer um vaticinio que a todos vai cau- readqUlre as f oiças per?ldas, com to
dade, morahllade e eTeva,:ao. da mu- clo ｲｬｾ＠ peccndo. . .. , _ _ sar a maior alegria, _ pois estam<?s d?s os ｣｡ｲ｡ｾｴ･ｲ･ｳ＠ da Juventude lon
lher se conhece pelo_seu traje, ass.'.m ASSim como a anl1ga elvlhzaçao 1'0- chegados ao tempo em que o EliXIr gtnqua, que c o que ｾ･ｳｴ･＠ momento 
｣ｯｾｯ＠ a sua ｾｯｲｲｮｰ｡ｯ＠ e degrad.aç"o. man' desabava, o mllndo uesmorona de Longa Vida e do Rejuvenescimen- p,rocuram fazer na Europa e na ｾｭ･ﾭ
A Virtude, eXIge recato e sevel'ldade c, impeliido pela corrupção, despe- to, vae deixar de ser o segt'edo d08 ｲｬ｣ｾ＠ .do Norte, tanto ｴ･ｭｾｯ＠ depoiS de 
no vesti;, sem espalhaf1to, sem recla- nha-sc no abysmo. I:!as ＡＧｵｩｮｾｳ＠ da ci- alchimistas para entrar no campo ex- eu Ja fazer o mesmo. aqUI, ne,ta des-
me da forma, A mulher hemesta deve vilizaQiío pagã ｾｵＬｲｬｰｵ＠ ＺＧｉ･ｴｯｲｾｯｳｾＬ＠ das perimental. • . crente ｓ･｢｡ｳｬｴｾｾｯｰｯｬｩｳＮ＠ , 
ｶ･ｳｴｬｾ＠ de ｭｾｲｬｯ＠ tal que!?o Imponha ao catacumbas, a clvlltzaçao ｣ｨｲｬｳｴｾ＠ .. ｾｭ＠ O mais interessante para todos nos e Ao ･｡ｲ｡ｮｾ･ｉｊｯ＠ nascem de no\O as 
respeito e a. cons!deraçao. dos que a face do ruir ensurdecedor da Clvlhza- queestaglorin é nossa, partiu do Brasil; unhas, perdIdas nas lutas s"!,grentas 
virem. Poslttvamente, a vlltude, a mo- ção moderna freme tambem em volta e o brasileiro que cantou victoria de- como as que se tTavam. nas rmhas .de 
destia e timidez são os mais ballos 01'- de Jesus na 'Eucharistia, que não nos pois de uma batalha que dill'oU ｾ･｣ｵＭ gallos; o ｭ･ｾｭｯ＠ se ､ｾ＠ com o OurIÇO 
natos da mulher. , . abruldona, o resurgimento ele uma n.o- los, fui eu, como passo a demonstrar, CaiXeirO, cUJ.a annaçao da puas que 

Os costumes fem1ll1nOS e os seus tra- va vida christã salvadora, de que vos, pois as li "eiras escaramuças destes ul- tem na pelle e renovada, aSSim .como 
jes deve,!, estar em relação e corres· senhoras catholieas, sois, como no pas· timo; ｲｵｬｾｏｓＬ＠ valentemente capitanea- ｣ｾｭ＠ a ･ｳ｣ｾｭ｡＠ uos ｲ｡ｶ｡ ｬｬｯｾ＠ marmhos. 
p0ndenc13 com os seus dotes moraes, sado, alma, Compenetra das da ｶｯｳｳｾ＠ das pelos srieutistas Metchnikolf, Du- Ja um sablO se deu ao pacl.ente traba
O papel importante que cabe á mulher missão de esposas e mães, elevadas a flos e Gragam Bell só agora acabam lho de reumr os ｰｾｵ｡ｯｳ＠ dispersos de 
na sociedade c nos costumes do P5'vo, altura de uma independencia santa, de ser coroadas ､ｾ＠ verdadeiro exito, uma.lombl'1ga, adaptando-os aos. reg.. 
pois elles dependem della, a estrClta e acima de todo juizo humano, harmo- nas recentes experiencias do dI'. Voro- pertlvos ｬｾｧ｡ｉＧ･ｳＬ＠ e .asslm ｣＿ｮｳｾｧｵｬｕ＠ (a
intima har."lOnia quc ､･ｶｾ＠ haveI' en- nizae todo o vosso ser os vossos ｡ｾｴｯｳＬ＠ noff, na Sorbonne. . zel-a ･ｾｮｴｬｬｬｵ｡Ｎｲ＠ a vl,:er maIs ClllCO an-
tre o mtenor da mulher e o seu exte- os vossos costumes, os vossos vestIdos Mas isso que o director dos sen'lços nos. Nao ｡Ｎ､ｭｬｲｾＬ＠ pOIS, que as senhoras 
rior, estão a bradar em altos ーｲｯｴ･ｳｴｯｾ＠ e modas com a vossa fé." de ciruraia começa tentar no Labora- sex.agenanas 5ruam do m,:u consul-
contrn a moda sem freio, contra o /lU Sempre profligando os venen030S todo do "'Collegio de França, como a- tOI'lO com o aspecto de ｴｮｮｾ｡＠ annos 
moderno. ,effeitos da moda sem freio, prosegue: caha de communicar offieiah.nente á menos, e que os velhos, que so se seu: 

Quar.do vemos deante de nos uma "NãO continueis a ser escrav?s a Academia de Scienrias de PariS, a .10 tlam bem nos braços de ｩ｜ｉｯｲｰｨ･ｾＬ＠ en 
mulher chamando a attenç'\o pelo ex- que é imposta uma moda ｯｰｰｲ＿｢ｲｬｏｾ｡Ｌ＠ de outubro ultimo, e que na Amerlca trem de novO no. templo de ｾ＠ enus, 
contrico, pelo espalhafatuso elo seu mas senhoras que sabem fazer IrradIaI' do Norte onde não se perde tempo, prestando-lhe o mUls ｡ｲ､･ｮｴｲｬ｣ｾｯＧ ､＠
traje, não nos passa ､ｰｳｰｾｲ｣･｢ｩ､ｯ＠ to · a belleza da alma imagem do Creador,\ sete dias 'depois se começou a experi- - « Como ( pergunta o. co a ｲｾ＠ 01' 
do o ｾｯｭｩ｣ｯ＠ e ridiculo da ｾ ｵ｡＠ figtl r a, nos vossos ｳｯｲｲｩｾｯｳＬ＠ noS vossos gestos mentar, isso eu já tinha feito aqui, no de um dos nossos mallf'lIIes,) tera ｾｾＺ＠
e ･＿ｴｾｯ＠ nos escapa um ｳｯｲｲｬｳｾ＠ de com- e compostura, nos vossos costumes e Rio de Janeiro, Ｌｱｵｮ ｴｯｾｺｾ＠ mezes un- ｳｾ＠ sablO enc<?n!raddO t. ｯｲｊｬＱｖＧｾ＠ ｾｲｯ＠ ue 
palxao, e logo pomos em dUVIda o seu nos vossos vestidos: que, desla casta tes ,como se pôde ver,flclcar no "Jor- glOsa dC? • Ehxll' e ｯｮｧｾ＠ I a Ｇｾ＠ _ 
caracter." belle7fl sabem fazer o centro em volta nal do Brasil" datado ele 2 de selem- os Caghostros, os Nostra_ ｡ｾｮｾｳ＠ e. ｾｮ＠

Continúa o manifesto: do ｱｵｾｩ＠ se organiza a familia ｣ｾｲｩｳｴ￣Ｎ＠ bro de 1918, tos. outros ｢ｵｳ｣｡ｲｾｭ＠ em vao. ,era ff 
"Que immensa responsnbiliuade ca- Vós senhoras sois a obra pruna sa- A gloria de prioridade (com tama- phlstopheles Ｎ｣＼＿Ｌｾｦｴｮ､ｯ＠ ao dI'. \ o1'ffo. 

be á mulher que assim traja, perante hirla das mãos do Creador. A aureoln nba antecedencia) é minha, ｾ＠ della o scgredo mll'lf!ro ｣ｾｮ､＠ ｱｾ･ｯｾｾｳＮＬ＠ ｵｾ＠
Deus, pelos peccaelos que provoca! . d es osa e a corõa rle mãe são maiores não abI'o mão, disposto a queimar o ao dr. Fausto a JUVeH u e., s Ｇｵｾ＠ ｾ￣ｯ＠

,Uma donzella assim trajada, exhl- ｾ･＠ "Pde rainha. O pudor, a modestia ultimo cartuch?, se fór preciso ｰｾ｡＠ E segue, com umas ｢｡｢ｯｾ･ｬｾｾ･＠ q do as
bllldo o seu corpo, que deve ser um q a timidez são o encanto da mulher. que me não seja arrebatada. E nao se coadunam .com t ｳ･ｾｬ･ｾ｡＠ maior im
exemplo vivo e santuario de Deus, ú:na mulh'er sem pudor, embora bella, faço isto por vaidade, nem ambiçã<?, sumpto,. queEe ｲ･ｾ＠ meã e digo porque 
pensaI'á, acaso, que ｳｾ＠ apresentan.do • semelhante a um pece"o apparente- sentimentos subalternos que mmea ｾｨＭ ｰｯｲＡ｡ｮｾｬ｡Ｎ＠ mUlS ｮ･Ｎｾ･＠ Ｇ･､･ｾ＠ in 1'0' 
ｭｲｾ･｣ｯｲｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ vestida, cClnsegmrá e ente são e bello, ｭ｡ｳｾ＠ inteiramente mentei, mas por amor á .ve:·dade e lm- «aliqUls non .nebet ｰｾｴ･ｳＡ･＠ esse j,Idex 
nOIvo por esse modo e eom tal moda ｾ＠ h d I pellido por nobre patl'lotislllo. Infe- pr13 causa, qUla non 
. d ' . l'b blC a o. • I' b' et nars 
10 ecente? Se mesmo os Jovens I er- E .'d as saias curtas que lizlllente, porem-«alenano IS,nos· Á " pportunidade de lem-
tinos, quando tratam de Jl"ocurar P5- ?compn aa , . levantae os 'dero- tra plus allis placent>. sa-se-me a o o rofeosor Weis-
P?sa, pronuram-n'as, não entre as ｬｾﾷ＠ \ exhlbem as _pernas, o '01' 'o' baixae Isso, que só agora se está ､ｾｭｯＡＬｳＭｉ＠ brar que, ｾ･ｾｬ､ｯ＠ - ｾ＠ o ｳｾｐｯ＠ dura 3 
Vlanas m 's entre as mais severas (Ie tes, que expoem dVOSS b c ｾｳＧ＠ braços' trando na Europa e na AmerIC8 do mann, sablO a elllao, 
costuuies, que diremos ent10 dos mo- as mangas que esco rem , 
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Miscellanea 
anno.; o cão, t res veze. mais que o I "Todas as religiões dizem credo; 
sapo; o cavallo, t rcs " Clt'S mais qUI' o lI1as s0 o Es piritismo faz crêr o que a 
c:i ,) ; o asno, trcs vezcs mais que o ca- razão, a logica e o bom sensO l1ceeltaOl 
v .. \l1o ; () vendo, trcs vezes mais que o se- m discussão ... " 
[:anso: e o COl."O, tres ,'ezes Il'uis que, "Por llue se negar uma vcrd aue que 
" vcado ( 2.187 annos ). E !tr" a con- . se não conhece porque nunca ｾ･＠ a cs
c1usão, l'fj!Orosamonte lo!!i,!n de q ue o tuuou ? Discutir-se um pr incipIO que 
homem de"c e póde vinl" tres vezes: se ignora é q uerel" sc paI eccr com o 
mais que o COl'YO. IIn em Ceylão uma I cégo que dá bordoauas . .. " 
｛ｾ ｾ ｵ ･ｩ ｲ ｡＠ que tem 2.200 annl'S, tendo Gustnvo Macedo, depois de ｲ･Ｂｾ ｢ Ｎ･ｲ＠
s,do plantada ＲｾＸ＠ anno' antes de Chris- os sncr:unentos dc uma ordem rehg

lO

-
to. _ E só o homcm é que tcriu sido sa, seuti u o vacuO em seu ｣ｏｬＧｮｾ￣ｯ＠ ... 
condemnado a viver t ão pouco·! - Estudou as bases em que se apoiavam 
Não _ como dcmonstrei em 1918 e out ras re ligiões e o vacuO contino

u 
a 

como continuarci a demo'l.tral-o, em abrir-lhe sukos na alma. Fcz-sC mnte
arti g ls subsequenteti. l'ial;sta e os snlcos nlo desupparc-

Qu m to ás outras propheoius pat'a o ciam . . . Entl0 consagrou-se ao estudo 
alUlO de 1920, quc hoje ｣ｏｬｬｬ･ｾ｡Ｎ＠ dcnt ro espirit a e ... oh milagre ! Gustavo Mo
de poucos d ias e paI' cstas mcsmas co' ccdo é um fe rvorosO adepto do Esr

iri
-

lumnas ellas serão dadas á publieida. tis mo, conforme 1105 aS3c(..'1lrO
U 

um 
de, para não misturar nqui causas má'::i amigo ... 
com u ma nO" a tão boa. Estuuemos, pois, o Espir:tismo e 

R io de Janoiro, 10. de Janeiro de obscrvemos os raetos ... e depois podr-
1920, r ua S. Clemente, 15n - Septom remos pronunciar-nos com conheci
pahnarum Icntu'" in umbra. - E DEUS mcntos de ｃＳｕｾﾷＧＮ＠
sobre todos e tudo. Por nossa parte, é o que vamos 

Barã o Erg onte . fazer ... ｌｹ ｲ ｾ＠ Culty. 

ＭＭｯｾｾ＠

o NaraZalleiro (gllaraná ) 
( Conclllsâo. ) 

. bellorophontr, 
E lle é o Ｌ Ｇ･ｲ ､ ｡＿ｃｬｾｏ＠ II'nh"s ua 1)1.-

,,,, prlluelras ｾ＠
que vellcc n,l. hecido contra ° 
t'llha contra o descotn as q' ue e vol· 
ｾＮ＠ "550 das ｲ･ｶｾＬ＠ . 

maiS espe 'oblemas medlCos. 
vem to<1?S os pl . hi losophos. A nOS

• I'rcclsaDIOS SOl p bar com o noS
sa arte tem tuuo a ｧｾｮｮｾｳｳ｡＠ tolcranei, . 
so bom humor, ｃｏｉｾＧ＠ fciti"eira I La 
;Illchclel ｩｭｭｯｲｴ［Ｌｨｳｏｾ｣ｾ｣ｬｬｨ｡＠ de toda; 
Sorclére l, fazcnl o ｾＧｳ｡＠ mcd:cina lon 
as divJdas, que fi l, :'l hcl'\ nnarios da 
trflhiu )J3!'a ｴ［ｾｬｊＱ｟＠ OSteltlOS as tL'efcgas 
idade !nétha. Ja ,1:10. duccel ll' l"lIn-lhcS 
fellH'e ,ras de enta,o,. _ A Nha C!.<ra, 
as socel'l':H.Jas, le.l:/,! ｬｾｬｲＨｬＧｪＮ＠ t. (la ,,'"' ｾｯ Ｍ
c t::I. "'lpU'fI sen. < 

(Do' I mparcial., do Rio). 

a nossa typlC3 c. n;clliLlt. va e pla
leira <1a sua ｃｨｏｾＱＬ＠ t o seu com
､ｾＳＬ＠ ｦｵｭ｡ｮ､ｾ＠ ｳｵＺ［ｶｾｭｩｾｾｮｾＨＩｲｴ｡ｬｩＺＳｯｴＱ＠ o 
prluo pito, ta 'lua ' . I bora em 
pmcel de AlmeiJa ｊｬｉｮＢＧｉｾＬ＠ C a do plano 
seu cercbro de matuta? ｴｾｾ､ｾ＠ ou m'!is 
de electuarios, ｱｾ･＠ malS son',l thc
cedo ennqul' 'el'iI,,) o nosso ar. (, 1\13S 

.. _ ra cutiéo. Não a perturbemoS. , le-

ｾ＿ｉｖ［ＱｾＱｦｾＬｾｾ＿ＺＮＱｉｾｃｾｉＬｾＩｉｾｾｾｾｾ｜＿ｾ＠ ｾｾｾＺ［ｕ ｉｾ ｾｾ＠ I ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ［ｾ＠ Ｚ｣［･ｾｾｾ［ｾＬｾｾｳ＠ ［｣ｳｾｾｾ［Ｎ［Ｂｾ＠
ELIXIR DE NOGUEIRi\ 

LhNCA- fERfUME 
ALICE, ODOR, RODO, 

CONFETIS 
MIGUEL IBANEZ & FILlIO 

_ Vinho de r.ulonia: Hotcl BraziJ. -

Stillas C taribedcs ... da duvida 

PELO MUNDO 
-- ｾ＠ brilh0 dos noSsOS brazoes. con 

Ido de herv4IS da sua plcholla. 
ca Saibamos nos abster de todo o srn
. ":t 'd d,·spezo. Não eS'lueram?s ttO,e.lo e ,,(' ;1-' clr-. t tud'J é relativo as epocns '-

El11 reVlS a ｾｾＺ［ＬｳｴＳｮ｣［ ｡ ｳＮ＠ Mrs, acima dcltut!(\, ｉｬｾｾ＠
］ＺＺＮＺ ］ ＺＮＮＮＭＭＭＭＭ ＭＭｾ＠ I 'sta quc tam lcm a !lU , 

pcrcamos, e VI " 'nnlluxuosO 
O Japão vai entregar ](IlIIl-tehau e l'OIll todo o ｡ｯｾｳｯ＠ l?arr p_bClrdltllLll (Iar

solver com a China os seus complO- de arte e de Sf'le ｬｃｾｦｉＬ＠ n,a0 , 
missas. _ ' dos snngrentos de !loma ... 

_ A Belgica vai fornecer rnr\'ao a '. dOe An:énei, ､ｾ･＠ ｐ｡ｬｩｾｮｴＮＺｮ＠ !'ôtarben, 
ale "ar I . 'V ｾｮ｡ＢＧ［＠

. I França. . Und n,em'l?d ｦｲｾｬｲｬ･［Ｎ＠ ｾｲ＠ ｾ＠ L ｴ｜ｾ･｣ｲｧ･ｮＮ＠
Temos lido com todo mteresse, os \ _ Foi descoberto na TUfllUlH o ｴｲｾＮ Ｍ SO) hOtb n \\'1 r, mil ＱＱｾＱＱＱＡＧｩＧ＠ hl,.,lI ｾ＠

Tb à IJátteras subor "11' I S I d' I Thakro du· .. tU ber.,rc l1
• artigos do sr. a t:!U.l 'O Eco - ｭＧｩＨｬｾｵｭ｡ｬＧ｣ｶ､ｬｵ￣ｯ｣ｯｮｴｲ｡ＰＳｈＮＮ＠ ｈｾＨｏＮ＠ '! ＮＧｃｾＢｉ ＧｉﾷＢＢＱｴｾｲ｡ｩＵ､ｩ･ｐ･ＢｴｬＡ､ｯｌｴＮ＠. . I e "EGAR ',:,-'. H b ' nu· Ｇｾｃｬｴ＠ 1Iij( 1 11 ... . .... ' dinados á eplgl fl1> 1 .1..'\ T .. ... Org:.mSOU-RP em am urgo ｴｾＱ＠ 'GõTII h'S I, A ｕｾ＠ ｾＮ＠

P I RITISMO É ｃｏｾｆｅｓＡＺｬａｒ＠ IG;';O- I linha dc navegação para o BraSIl c 1I . d'o ° do' "lO' morda ... ., It I O ａｾｵｴ＠ t"'l3.Y3. o ren.e t, :; I 

R,' NClA dC'SIJC'rtanuú-nos, O. U 111 , Rio da Pr;:ta. . I , .. 'I. , "I,er"Ullaya: quem (oi q. IIC!: curou 
-1- , _ _ _lO nos - .- t 'C'llt.L ｴＱｬｮｾｵ＼ＮＮＮｬＮＮ＠ 1 o a mais vivà 3ttenc:ao c suggcnnu - 1 - Na l'eumuo que cos amam 1 l - As!,jm nbrdndo iu.enlae ... eectu(; 1I , 

rofunda meditação! 1 sal' nnnutIJ;t('nte, em Stocko lmo, o !\es.ltS \'3..111':1: ｾ＠ n ＮＩｾ ｈ｡ｮｨＢ｡ＢＵＱｨ｡ｮ＠ IS a. n!Orle. 

• ELLE cra o homem do dia 
Havia subido muito I A ,ua 

_,=,-carrelra :1";CC· :tn t:ll rôra um 
cousn ｶｻＧｲｴｩ Ｎｾｩ ｮ ｯＡＺｊｮ＠ ! Dum homem 

tiimplcs e rudc, lIavh""-ll') feito um 
politico! ｉｭ［ ｬｾｩ ｮ･ Ｌ＠ o ＮＧｭｾ＠ \'pllc,:tlr um 
homem guindad f ' ':s (:ulllli na ucoj: ｾ＠ ､ｾ＠
politica, em ｰｾｴ＿ｉｉＮ＠ :guol"wlcia! Era um 
ｬＧｾｧｯ＠ fi tfH.:tr;n' nntn r' 1I1pO "'urlO de 
Ó\'tls! Cnda ｬｊ｡ｾｳｯＬ＠ do régo 'P'JHkn 
uma grossa ;r::;W"l'a COl' Ｑｔｬ･ｴｴｩ､ｩｾ＠ ｐＷｦｾ＠
g-nuf}jo .Iaqucllns lue sE"mpre ｉｨｾｾｦＡｪＺＱ Ｎ＠

ｲｾｬｬｮ＠ vrf seu palz progrt.:dil' e rü() rf. 
trograuar. 

Mas o homem, que fôra pr0movido 
eom a sua ascenção politica, a coronei 
d:\ guarda nacional, [ic{q'a Ill!ds ｃｾＢＨｉ＠

ainda. Fjcára, ･ｮｴｾｯＬ＠ um ｴ ＺＱｾ［ＮｲＨＬｬｬＮＱ＠ de 
força maior! Discutia sobre tOUI" Oi 
assumptos. Sua predileção, porem 
sempre fôra por corridas de Ｂ｡ｶｾｬｩｵＬ［＠
brigas de gallos. Ninguem lhe fallas;,
em cavaJlos quando eJle estivcsse ne· 
gociando com farhiha ou feijão! Aban· 
dOlluva todo e qualquer negocio. Para 
assistir uma corrida de ca\;allos, scria 
capnz Ile percorrer vinte leguas. 

P Reflectindo calmamente, e sem pre-

I 
grup< socir.H$ta mtel'-paylamentn.r, I'C- I MUito nl ,lI!' qut' a ｾＵｴ･＠ e·I·a. . 

venções, sentimo-nos assaltados »01' so.veu aprl,seHtar o presluente Ｇ ｾＭＬｉｳｯｮＬ＠ ｾ＠ O granue po, ta conhe."a . a ｦｴｾＧｉＢｏ＠
uma tormentosa dUVida que nos ｾＨＩｬｉｯ Ｍ p o sr. Lodge, seCl'ctf!rlO da Umao In- todos os p0!lL'S }'acos ua ｾｈｾｾｳ｡＠ ai ma
ca desapiedadamente, entl'e a blg()r- tcr-parlamentar, como canel,llatos ao dU I'a: elle estudara a medlCllla SCIIl SC 
na' da apos,tasia e. o m!,rtello da ｬＬｾﾷ Ｍ premio ｎｾ｢･ ｬ Ｌ＠ ua paz de 1919 e 1920._ d iplomar. Os medonhos s,:rcrsm)s, 
meza de certQs prmclplOS ｾｨｾｬｯｳｯｰｨ＠ -I - O JUIZ da Ter:ell'a Vara dp Sao que põe na bocca do DI'. Fausto, o "IC
cos que davam livre curso a _mdepell- Prulo, deercto,:: " rallt·ncla da Caixa dico »\Jpular, são ｾｉｬｮ＠ srlutar aVIso 
dencia de no.ssos ｰｾｮｳｭｮ｣ｮｴｯＮＮＮＮ＠ ; l\lutua <1e Pensoes ＧＺＮＧｴｾｨ｣ＱＳｳＮ＠ quc devcmo<; ap o\'etlar. O dI'. Fausto 

A duvida c ｾ＠ mmor í1ag7Uo ､ｾ＠ ｾｳｰＬ Ｍ _ J'rata-sc, em 830 Paulo, da orga- pf.lcufl.va com Ｌｾｳ･ｳｰ･ｲｯ＠ ｉｾｃｬｬｏＺｬｲＮ＠

Discutia, o nosso Izeróe, uma occa· 
sião, com um seu compadre. Primeiro 
tô:a bobre briga dc galk\s e depois 
Eobre c' vallos. Sobrp os gallos. o co
ronel não tinha nenhuma ｲ｡ｺｾｯＺ＠ o 
outro, o seu compallre apresent.ua 
conhol'imentos que elle nunca ouvira 
fahr. Ah, mos quando chcgou a vez de 
fa\:lr em cavnJlos, o coronel batera 
l'o m vantagem a seu compadre. (); 
prcsentes, já bem numcrosos, enthu· 
ｳｩ｡ｾｭ｡ｲｪｯｳ＠ pela victoria d e coronel. 
h :oleram -lbe palmas, mas muitas paI· 
mas, e o homem. no auge da alflgria 
quasi loucura, vira-se para o seu com· 
padrc p grita: 

_ "Fique sabl'lvlo, compadre, que 
p'rn f!nllo ｶ ＨＧＨｾ｣Ｌ＠ e p'rn I'nvallo eu!"," 

Dizem quo o corone l dessa vez, !õra 
muito ｡｢ｲ｡ｾ ｮ､ｯ＠ e beijado pelos seUl 
amig0s e correJigionarios. 

rito! Quem nao ､ｵｶｈｬｾｬ＠ ti llha I<nga e nisnção ､ｾ＠ um ｰｯ ｾｬ･ｬＺｯｳｯ＠ ｈｹｾＱｃ｝ｬ｣｡ｴｯＮＱ＠ em A principal u:ao fi ｵＮｌｬｉｉＢｾｬ Ｇ＠ ｮＨＧｾｴ･＠
solida estrada ... a (luy!.}a conduz-nos sun maiorla constltuldo '/c .lHlust1'lr.cs. lHoment.) é que: a velhice e COUS:1 
a rumo incerto, ｰｯｾＧ＠ tortuosos. rtnlhos para a montagem de usinas ali, no Rio, muito séria e qu' nunca SL'I'fi.) demais 
que vão dar a ca.rnmhos ｣ｳｴｴＧ･ｬｴｾｾＬ＠ ｡ｾ Ｍ Bnhia, Pernalllbuc? e Porto Alegre, 0S meios que uma experipllch s!?culnr 
cidentados e cheIOS de abrolho. e b, · ､･Ｘｴｩｮｾ､｡ｳ＠ ao fab."Ico em larga cs.:ala nos ensina a pôr em pratica contra ella. C 
ｦｵｾ｡･ｳＮＮＮ＠ .., donovocombustlvel,r1enOIllI.nado Asrbedoria indigena - deu-nos o ARN:\.YAL! _ . ,tr; 

Casualmente :- se ｡｣｡ｳｾ＠ rXHstr _. fi carvão nrtlfl e1al A N. JI.," {nrmula fTuaraaá. HOlf", :1mflnha e ､ｰｰｯｴｾＬ＠ n. r e 
cabiu -nos ás maos um cxemplar do ｰｲｩ｜ｾｬ･ｧｩ｡ｲ｜｡＠ dos srs. Naverro ｾｉｯｮｴ｣ｳ＠ <> • A sciencia 'lfiirinl prlll õt-ros " Iks lIa loucura maxlma ､ｾＢ･ｲｯｳｴｬＺｭＬ＠
precioso livro Roma e o Rl',angelho, e.José Piedade, que, ,'m ｶｬｬｲＬＢ Ｇｾ＠ rXjlc- coalhada. 'lue h,' rdám0s do ｰ｡ｧ｡ｮＺｾｭｯＮ＠ e . ＮＱｾＮ＠
escnpto por padres cat,hollcos, e o nenc,"S felt::s e na ｰｾｯｶ｡＠ oH:r'al feIta • O Guarand estú experimclltn<lo. I ali'" Vl'Z dos "e.nlos, POUI <'s ｭｯｵｬＡＧｾ＠
Não ha Morte, de Oscar d ａｲｧｯｮｮｾＱＮ＠ num trem da ｃ｡ｮｴｾｲｾｾ ＮｲＢＬ＠ trm dndo I'e- • Pcnderemos 'Ie preferen,·;') parn O ｾＬ＠ ... s tom soffddo. 

Devoramos, ｳｯｦｲ･ｧｾｭ･ｮｴｲＬ＠ a leltld,ra sultados SUl' rehendeateJ oh todos os lado ,Ie 11tt chnikoff slÍ porque ° "([(I-I p. OStl"111110 rlur rssas ext:'3Va-
d r· s nas nao compl'ehrn e- d' t ,. arece, ' oe 

esses .1Vd'O ,I alcanrc phliosophico pontos .e ]vlds a. .,. t "á d rallá é presente dc grntio, scnl P"I- /,;:lnc,,:,; s )brevivl',SclIl el' ｰ｡ｾ｡ｮＢｬｉｉ＠ o 
mos, ali) a o .. ｾ＠ I O caplta esse f-ynulca o ｾｾ＠ 1 r garnillbo? \ tI " r 'Fl":-\ :d .\ uraM 
s?ientifico c rehglOso que consubston- 5 mil "ontos em qu.otad dC, 100. Que,,; tivcr 'U;ZI) .' mcu "ollsrllto. qUO

lt 
ＢｉＧｭｾＢ＠ ｾｾｉ＠ ｾ＠ ｰＮｾＬ ＢＧ＠ ｾＢｴﾫＮ＠ '0. eo . 

clam essas excellentes obras, tal a _ A imprensa ｓｕｉＢｾ｡＠ declarou quo. L I' , cu o ( e ,.cr 1" "111 hnur: 
. - o "rral'"ou 1)'alll1" . - j' I' - 19a o ul!re :t ""'1"" "''''om os fC:-it:, ... !lH' .. convlcçao que n :3 <I t!. u, seu palz nao (ara extra( \("'ao aos crl- ' . . , ＮｾＮＢｩＢ＠ . . . .-- • 111:'5 na 

. 't' . t d te I) - ' Df L P B 'rre'o J" D"ll'" "" cl,I,III.,\alll . ' uma ､＼＿ｾｴｲｬｮ｡＠ poSl ｉｖｬｾ＠ fi que na a I minnsos de gUf"r1'3 allcmaps. . . . ｾ＠ I. I ('5':)CS ｾＬ＠ ＧｩｬＮＺｾ＠ ....... ｾＮ｟ＧＢ＠ bond'llH.r ｯｾ＠
de POSItiVO.,. . _ O medira franrez Ch1rlp!=\ Fnllcy I ................................... ｾ＠ ......... ｾ＠ vl'1'cladc e Jfl. IS 1 .. l,.1 ,'" I, - i It.llr;· 

ｾ･ｲ･ｩＬ＠ de_ novo, ＨＧｳｳ･ｾ＠ livros ('om prognostirOl1 o :ltaque de gl'ippp r ､ｾ＠ Pós de nrrog: Lndy, Lin, ;',:111;\ ｅｸｾ＠ idolos tio lll1' (l " ＢＨｨｴｬｬｬｬＢｾｾ＠ IS 

mais ｡ｴｴ･ｮｾ｡ｯ［＠ estudareI as ｯｾｲｾｳ＠ [un- Illole.stia do somno a trinta milhões dI' ｾｯＬｩｲＢｯＬ＠ ｆｬｯｲ､ｾ＠ }[aio, Flora ｾＱｹｯ＠ .• \r- ｴｲ｡ｾＮ＠ • .. " de c.,m' 
damentaes (!o mestr ... e do Espll !tIsmo e ｰＨＬｾｓｏＺｉｓ＠ durante o ｾｮｬｬｏ＠ de Hl'20. hgos rxtr311gl::ros _ 110 P[!!":llze. Ycrd Ic' l' 'lI pu>( ｨｬｬｬＱ＿ｾ｟＠ (' tr.. 
frequflntarel as ｳ･ｾｳＨＮＩ･Ｎｴｩ＠ ､ｯｾ＠ maIs acre- _ A divida nn('ional illg-Ieza monta a __ ｰＨＧｮＧ［［ｾｬＨＧＺｬｯ＠ par;! (\: no:-;""'" tJWb d h,;" 
ditados ｣･ｮｴｲｾｳ＠ ｐｳｰＧｾＩｴ｡ＢＬＮｾＢｺ･ｮ､ｯ＠ ｵｮｾ＠ 7.,181.005.442 ｉｩ｢ｲｮｾＮ＠ . • , l1>alho,' promovllllu a nO," I ,u 
estu!Jo de mmhos ｬ･ｦｬ｣ｸｯｾｳ＠ e obser - Um mcendlO t1eRtl'lllO o ,'dificio O enC;: lno no Bl'a1"11 \ tencia. ' 
vaçoes, _e deP',lls esc!,evel el _ mlllhas de bellas artes de ｾｏｗｄﾷ＠ V"l'k. u .). I é l ue sohrc a tC"na não 1',,<1 
｣ｯｮ｣ｬｵｳｯ･ｾＬ＠ tmnhas tmplcssoCS cm _ A Esthonia Ｈｬｾｴ￡＠ cliz:m:ldn ｰＨＧ ｬ ｲｴｾ＠ ｾ･ｊ＠ a . I .', l I r liznwnt'\ a 
longos artigos ?u ＧＱｵｾｭ＠ B.nb(l. ･ｮｾ＠ Ｎｾｭ＠ e idem ias do t ho e da J11jllin i _ _.'-tf--- I'I'1Itnr n. ＱＹｬＱ ＮＱＱＺｉＮｬｾｬＮ､ＨＮ＠ TI e 'í lIlf'SfI tlll 
só e apostatareI ou nao nllnhaoplllJao. ｲｾ｢ｬＧｯ＠ es inhal YP C!; tc CP • I' - d hlll' Ç!;U('ZUl COllttnU,1 scntuda: l'lde rm' 

Nunca, ｴ｡ｾ･ｺＬ＠ o sr. Ｇｾｨ｡､･Ｑｬ＠ teve ｵｾｮ＠ _ Õ ｐｃｮｬＱｾｾ ｬ ｨｯ＠ dOi El:lb,ixadOl'es 1\ sltuacao ｵｾ＠ ensino I i-;I'lllldc ｢｡ｾｬｊｬｾｬＧｴ ｯｃ＠ ｾｾ｡＠ ｨｬｾｉＺＮＧｴＧＺ｜ｾＺＺｾ＠ .\,';;or· 
con.tcndor t,lO leal, tao 8moero, tao avisou ã lI,::ngl'ia ｾｬｉ･＠ não rpcohhccerá quanto O pIOl ｴＮＬｲｬＧ｝ＨｉｉｾｾＱＧ＠ dc,ejn;O, p.,r.1 
am lgoda verdade... . a ｉＧ･ｳｴ｡ｵｲ｡ｾｮｯ＠ da dynastia dfJS [I-obd- ilOS dlffO"lInlc [[la I tunad H,o lh.a com o I " 'udó; I"r 

Ped imos, aos ＧＱｾＱｃ＠ nos lerem, rcv'B- ｢ｬｬｲｾｂＮ＠ ' ｾｉｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ "US 1001', dep'!ls, os ossos «'X, 
tam-se de pae:cn('''' e e'perem que d" A colheita do tri"o lI" F . ･ｳｾｳ･ｳ＠ egOlstas. -ri 

5 '''ir á ar" a -",., n' ｲ｡ｮｾ｡Ｌ＠ I' MINAS GERAE" I 0titurP' novo ｰｯｳｳ｡ｭｯｾＮ＠ Ui.... l ｾＭｉｾ＼ＮＮＮ＠ [linda inferior ao que era antes da ."J Em qunnto O ('urnava ｲｾｬｉＮＮ＠ ｶ｣ｲｬｾＧ＠
Para ｣ｯｮ｣ｬｕｉｬｉｬｬｏｾ＠ ･ｾｴｲ＠ aI ｴｬｾｏＬ＠ pcnul- "uerr" O Estndo do Minas Ge' t' 1 qucm pôde "astar UIlS d'HS de

"a rmo de IlOSSfl série Fscriplos a.... . . ", f 1 HeSIIl 1" (\Ill ｴＺＭｯｾ＠ • I .. b R111 uI ｾ＠G I _ van;os ｴｲ｡ｮ［Ｂ･ｾ･ｲ＠ nwmo- Os. AlIiados rec.onhrram a inde- ｾＹＱＷ＠ uma população cakulHda cm deiro prnzcl', para o po ｉＧｾ＠ ＮＺｾＮＧｉｨｯｬ＠ ' 
ｲ｡Ｌｾ･＠ I 'I' t I - I pendenclU da Al'mema Bem ｦｩｸＢｾ￣ｯ＠ de 0.000.000 de habltantcs a,'crbos porquc nào hn r, "11111' 

raVClS pu ｡ｶｲｲｴｾ＠ (n III l'fH lH'ao I. o pl'C- f t' N' C 1 b' .' . . d' . l " u rlll !:k 
ri' ado livro" Roma o o Evongclho": ron eIras. . . ,] o Om .'a, p3l'- de 4.R32.000 ha- nestes ultlmos las ｾｉｉｉ［＠ I mcn•lig». 

u , •• PcnsavHmos encontro I' nA nova -:- A P,?lOl1H'l, ｡Ｎ｢｡ｮｴｊ＼＿ｭ｜Ｈ ｬ ｾ＠ pf' los ｢ｬｴ｡ｮｴ･ｾＬＧ＠ haVHt ･ｳ｣ｯｬ｡ｾ＠ ｰｮｬｬｬｾｬＧｩｮｳ＠ {'om bra de atirar um lllrkrl .1UI1 ui, (l" 

doutrin>l (o Espiritismo), .pontos ri- alllndos. ve-se em glav" "Itunçao. 362.756 ｡ｬｬｬｭｮｯｾ＠ e 5.7.13 ｰｊｏｬ･ｳｳｯｲｾｾＮ＠ Rio cousas 110 ＡＢｵｾＢｬｯ＠ ... ｾｉｾ｜ＧｮｬｾＧ＠
diculos f1ancoR vlllnrravel" '1ue no, t A Austrnlia , com 1.836.000 habltan- bandos polvehronllcos de rn ｮｪｬￍｾＬｲ＠
levassem no des)Il'em )101' essas dOIl- ｃａｓｾ＠ LOPES. - Grande e V9l';'I' Ｗｾｾ＠ ｾｉｮｨ｡＠ cm suas esrolas elemonta"es I'OS, num ar'rastar de Jl"" e ｉｬｬｬｮｾ＠ ｉｮｮｾｲ＠
trina", sopllllalldo·a IH) pnthcon do es- do .sol'tllnento rle cal<:lldos vindos pclo ､ｾ＠ N ＶＹｴｬｴｾｮｯｳＮ＠ No OlHO, no Amcl'Iea de guizos,a espalhllr co.,,(r/fl t o' r:li.' 
qllcriment". o pnl'ontrámoR lima ｲＢｲｾｮ＠ I ultnno vapOl'. t R 101 e, .stado rle 4.767.000 hnbitnn- perrumeR; "lIi, noS snlucs •. '" O ",m 
viviRsillla, Ilue AP apOll\ 0111 ullla philo- PREÇOR RAROAVER. ｢ｾＧＮＬＮ＠ lav

I
'8 Cm 1916 I I.GIR c.rolas pu- Ilbunrlantes ria luz elertr",a. o, ｦｾＧ＠

80phia inata"wel p0r todOH, .:lIlI'io· leas e emcntl'l'cs 1'0111 2G.5GO prolcs- duma musiea saltitantc, os pore, em' 
nada pcla razão e HolidnJnl!lIt .. fil'l!l:1I1a ｃｮｬｬｬｩａｾＮ＠ de ｴｯｲｊ｡ｾ＠ ns '1uali ll lldes' sores e 840. 11 7 nlumnos matJ'il'ulndns tciflm esquel'idns ,Irstr 1I1111111,":lníM 
n08 ensinamcn tos rio ,Je8118 Chl'isto" \ Na CASA LOPEH. . ､ｾＱ＠ ｴＢｾ ｾ Ｇｾ ｏ ｾｳ｣ｯ ｬ ｡ｳ＠ elcm, ntnl'eH num tl\tal quanto Ifl 1\0 CCIlI':'i, IIQSSO' 1\ 

. , alum no.. I morrem do fomo I ... 
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e fôra pr()mov,( 
politica, 3 COlll 

, f i cctt'a 1llaif:! c 
', um tng;:n'ella 
tia sobre toJIl.'I 
ＧｬＧ｣､ｩＱ･ｾ￣ｯＬ＠ por;, 
Tidas de cavo1" 
inguem lhe fali 
) ellc estivcs .. 
la ou feijão! 
quer negocio. P. 
a <.Ie c3va1l08, ".!lI 
vinte leguas. 
1 her6e, uma 0i'lI 

:ompadl'e. Primei 
le gallos e dep' 
Ｉｲｾ＠ os gal1os, o 
lenhuma raz:io: 
paclre apresent 
elle nunca ou\'. 

Ido chegou a vez 
o coronel ｢｡ｴｾＧ＠

seu compadre. "
numerosos, 
ctoria de c 
IS, mas muitas 
no auge da alrgt 
-se para o seu COIt 

ndo, compadre, 
)'ra cavallo eu ! ... 
'onel dessa vez, 
beijlldo pelos 

marios. 

lrnaval c?nstitueJll!: 
Ir, uns d taS 
Ira o pobre 

não ha trRli 
ias ninguelll 
nickel a um 
) mundo .. -
,micos de carna"" 
r de pés e num . 
,!lar confetli e a 
os salões, sob os 
IIz electrica, aO 
litante, os pares 
'5 deste mundo. 
}eará, nossos 

1. .. 

;;;::;'h" "l4"CC __ ｾｾＬ＠ __ Ｌ ｾ＠ ｾｾ＠

l ng l·:\tirl:l') ｩｾｮｬｾＨＧｬＧ､ｯ ＺＮ ＬﾷｰｬＡ＠ ｉ Ｌｾ＠ ＨＧｾＢｉＺｬ＠

grntl' ､ｩＱﾷｾＬﾷＮＨＧＱｾＱＧｉＺ［ｬｮＬ＠ (' "ar n T'1; l'rju! 
L '\lI\':ld t) HC'J:l D ruH ! 
\ntt'!'l ｉＧＨＩｓｾＨＧ＠ lIlcnO::J l'ilI'it-" i (' (1,\('1'("("

sc 'lIlnis:l Caridade. 
ｾ＠ Ikll\ ､ｩｾｓｬｾ＠ Pau'o l\1anteg-uzz!1 : 

11 () UC'Uo (. o ｉｫｮｾ＠ ti ｮｩ｜ＧＨＬｉＧｾｮ ｬ＠ dtl:-; 
hO lllllll :-;." 

... ｾ＠ ................. ＢＢＢＢＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＭｾ＠
Ali li i\'CriWr i()3 

.e;v.er 8 

COMP ANHIA PREDIAL PAULISTA 
"A INTER ACIONAL" 

AUTORlS.\n.\ E ｆｉＮｾＨﾷ＠ \/./i"it\fl.\ l'ELO (õ()'vEHXO PEIlEIlAL 

CJ4_T.&. Ｂｾｔｅｉｗｔｅ＠ lW. 9 .•. 
MAIH DE MIL \(;I-. ;'<: I\S ｅｾｬ＠ TOPO O !lHAS/L m-:NTI'>TA 

ｕｬｹｾｓｬ ｜ｓ＠ ｎＨＧ｜Ｇ｣ｾ＠ fl\'isn 3 ";1'IIS cli('II!l''; 
C 00 Povo em (IL'ru l qll( ' rc'abriu C.I 
ｧｩｬｨｾｮ ･ｨＢ＠ dl'tll , 1 i<1 11.\ PI ＧｾＧ ｉ＠ ｾｯ ｬｬｳ｣ｉｉＱｃｩｬＢｬＮ＠

M"lr,'. 11. t J 

Dr_ Candldo I ucas G fr 
Fl'Ht"J'OU '1 I ') I ｾ＠ Ja ｲＨｾＮ＠

,( • (O eOI'n'nlf' "' I . vC'J's:ll'io Il'lt"I' . t' • I Illllll· .. , ICIO o "" C11' (' I' I 
ｌｴＱＨｾＺｈｾ＠ Ont'f ", \ I" '. . am I( o 
Ir I t· ru I { 19no C ('ompctf'lltf' (')
,.,t /} }(,II'O ｻＧｉｬｬｾ［Ｑ Ｑ ｔ｣ｧＭ｡ ､ ｯ＠ das 1 ... I' 
Ilo.',;"m bnrru. . OUI,IR (f' 

Hpltu:ão dOH endC'rnrtns Ｈ Ｇ ｏｬｬｬＨｬｬｬＱｰｬＺｬ､｡ｾ＠ no Rt)rtpio l'C'alhmdo no dia 21 dn .Ja-
1Ill !"o d o L!t:W, pnla lI,LI'r .fI J.'t'dPI'al, ('f))'J'e:;pollclPlIlp ｮｯｾ＠ FlC',l.{llint eli 

num P10H: 2.231, 3.01)7, 2.r,:lO, ＴＮｈｾＺＢ＠ G.I; I t , .u)lO, :UB:;' 7.77U c H.9nH_ 

ｃｏｉｬｾｌＱｬＱ｡＠ ... ､ｩ｡ｲｩ､ ｾ＠ d.1:; lO .i :;. li hOl 1 
Tclépltonl', !)1. ｉＮＮｉｾｉｉｉｉ Ｎ ｉ＠ 19·11 l!ll!!. 

H. M. JlC,i'-;I' ti: a teve ｯｲｲｾｬｦＮｊｩｯ＠ de 
tatn l' quanto ｾｾ＠ ＨＧｾｴｬｬｮ｡､ｯ＠ elos· ｾｯｮｬｩＭ

fiOOSO[)() 
SERIE "A-C U NJ'. SORTEIO 

J/I. PECULIO - Um ｴｲｲｬＧＨｾｉｴＨＩ＠ ao SI', ＮｊｯＮｾｻｯ＠ .Joaquim, J'rHidcnte: em 
Santo3, H. d(' São 1';lulo. 

SERIE "B" 78"_ SORTEIO -I ｾｾｾＢＬｈｴＧｾｉＨＧ＠ PII:los SCU!i ｳｵ｢ｦｬｬｴｃｾｊｬｏｾ＠ ｴｾｾｴｾＡ［＠
, ｉｾＧ＠ )11 0, I ,'s tl'S ul- t :mos 1 " I II 

i l'.,t:u·tua cm I' . . l_m.1 lt' " 
I1 tI'l1\)al\)0. 1I0nzp, symb lhsando " 

ｉＺ ｏｏｏｾｏｏｏ＠ - 2". PECULI() - l!m ｴｾｲｬＧｃＢＧｯ＠ no Snl'. Akxanclre (o'c'rrcira Bragn 
J'c"lid(mtr ('111 ｆｬｯｲｩｵｮｯｰｯｬｩｾＬ＠ EstadlJ rir Hanta Cathn1'inn. ' 

ＵＰＰｾｏｻＩＰ＠ 4". PECllLI0 ｾ＠ Um Ir-ITC'noúi ｓｮｲ｡ｾＮ＠ Dinah e 1Iilrla !l.Ribciro 
ｬＧＨＡｳｩ､･ｬｬｴ｣ｾ＠ em Hallto:i, "::itado de ｾ￣ｯ＠ Paulo. ' 

SERIE "D" 2G". SORTEIO ｲＺ ｾＧ＠ '. <, XZJi,' ｾＮＱ＠ ｲＧｉｾＧＬＺＺｗｬｬｬ｡＠ IlJllito deve a l:i ·) distillrtrl - 'r Wd'O, que tem ff'ito10;i maiOl'('S 

Ｈ ｯｭｭ｣ｲ ｣ｩｾ＠ com , 8 \ -2lnanl,l o, ｾｾｉｾｾￇｏｾ＠ ＬｾｈｉｊＧｾｬＮ＠ ｾ＠ ＬｰｾｯＮｳＨｬｾｻｕｾｊｉｬｃｬｬｴＨＩ＠ ､｡ｾ＠
Aos POll i'OS, ､ｬｾ＠ um JO 11'li lo RI) de S ｾＬｕｊｾｬ＠ lhlhs.I<'·lO VIl'ao n ser n 

,)'lnl')l'('I, cst;'l rer'qlllc('ntH!O o f'OJnllwr- gar:l1lt
t
ln dr um pl'omissol' ｦｵｬｬｬｮｾ＠ pa,:a 

ｉＨＩＺｏｏＨＩｾｏｏｏ＠ - 1". PECULJO - Um p.cclio a fI",a. Olinrlina dos Pas!Os na
I,tista,rcsidente ｾｭ＠ Porto Bcllo, Esta<l'l de Ranta Cnthnrina . 

10:000$000 I". PECULIO - Um (lrcclio ao flnt· .• Jo:io dos San tos Mcn-
. ｮｏｾＢＧｉ Ｇ ｬ＠ (' IT:1 < 

rio com a .\ 1JC'lllanhn. I N' , . 
li'iio Rrí a ,:"1110 TheorJor Wille CBt:í ｣ｾｴ｡ｳ＠ r1l'omcrcriclas linhas, Icvamos 

inki:mclo :lS SllflS CXPOl't:l.('ij 'S para a t n Ｎｾ Ｎ＠ s, as ｨｏｉｬＱＨＧｮ｡ｾｰｮｳ＠ do nosso l'e5-
Allcmnnh:l, 11\:15 t:ll1\bem nutras ｃＺｬｓｾ［ｓ＠ )le) I ) e dIa nOjsa I;l'atidão que BC tO)'
allelllãs da'luclta praça. Ｌ ＱｉＰｬｾ＠ ore, 0 1' pelo muito 'lue tem Ccito 

Ellt."C a va,.'as partidas que o,.a IIH\J /,ar.(un1, ｡ｰｬＧｾｳ｣ｬｬｴ｡ｮ､ｯ Ｍｉｨ ｯ＠ ao. mc!;
,""11 em 1'111110 a Hamburgo ha 3.000 mo. ･ｭｰｯＮｾｬｳ＠ nossos par"bcns' polo ｳｾｮ＠
Ｇｾ＠ , I·") 0)0 I' ' I f··- Ｚｬｮｬｬｬｶ･ｴＧｾﾷＱｬﾷＱＨＩ＠ I\'lt'll", saccas de l''' c' e.,. ( (Itas' e ｾｉｊ｡ｯ＠ 't' 'f' .. ,,1CI0, C 03 votos de 
hl'anco e mulatinh.Cl. exportadas pOI' I m.U1 a"C ｯｬｾｲＮＧ｣ｬ｡｣ｊ｣ｳＬ＠ extcnsivas por Sua 
Theoolor \Ville.l: ('ia. eXllla. amll,a. 

_\ ｰＢｃｬ､ｬｬ｣ｾ￣ｯ＠ narional conta, por- ＭＭＭ［ ｓ ＺＺＺ［ＭＭＺ［ＺＭＮＺＭＭＺＮｾＭｾＭＭＭＭＭ

tanto, c'O", Il'WOS ｣ｯｭｰｬＧ｡｣ｊｯｲｾｳＮ＠ ollclta{IO 
Tambem ,1:1 AlIemanha, estão a'l' (I,S 

poucos chega:l.lo IlIcrcadorias ao Rio ｾｉ＠ \ "CII \ --- - ---
de .Janeir,'. - . - -, • S SYP]IILITI CAH 

São os seguintos, com as qunnticla- PELO CORPO 
dcs ｲ｣ｾｰ｣ ｣ｴＧ｜ＧＺｵＢ＠ ＨＩｾ＠ g-cnel'os C ｦｬｲｴｩ Ｎｦｾｯｳ＠
qlle import,ímos da A lem'lIl hn. cle ja
neiro a setembro: lupul'l, 68.769 kilos; 
passamanaria cle algo(Fio, 1.0JG ｫｩｬｯｾ［＠

munufactul'ils ":iO espcl'ialisadns cle al 
godão, 1.598 kilos; cuti lal'ia, 2.8 1U 
kil05 i llJ1chinas n}o. especialisa:lns I 
para lIlrlllst1'1 n, 21.8:30 kllo,; mo\'e ls e 
mobilias de madeira, 5277 kih's; obra" 
imp"essas 011 lithogl'aphi:,s, 970 ki lo< ; 
productos chimicos e pharmaoeuticos 
nao especiaPsaclos. 4.082 kilos; ui'Ín
quedos, 8.10·; l..i1os ; chapéos para chu
\'a ou sol, 1.120 kilos; barbante <.Ie ca
nhamo,758 kilos; fechadura •. cadea
dos e ､ｯ｢ｬＧ｡､ｩｾ｡ｳ＠ de ferro, 7.566 kilos ; 
montanelo pssa importaç10, um tota l 
de 589:829$000. 

A Fabrica Krupp Trabalha. - A 
Fabrica Krupp está se dedicando es
peciahncnte á ｣ｯｮｳｴｲ ｵ ｣ｾｦｩｯ＠ de earros e 
locomotivas, pode:1do construi,' an 
nualmente 300 locomotivas e tres mil 
('urros. 

Vas tambem detlicar'3C' a co)}struc
ｾ￣ｳ＠ de tractores para a agricultura e 
outras maellllas de lavou "a. 

Curou-se de man
chas shyphilitic8s 
pelo corpo com o 
Elixir de Nogueira, 
do Phrlll. ｃｨＢｮ Ｎｊ ｯｾｯ＠
da SUva S i I v C i l' a, 
conforme declnra em 
certa de 29 de No
vcmbro ele 1918, o 
sr. Adeli no Alves da 
Neves, residente em 
Yilla ele Lage, Espi

Ａｾ＠ .lI ..;."" ,,,-2s-iYft'. a i to Sm·to. 

o:: 
- CLUB BLONDlN --

A VISO. - Roga-5e aos Snrs. Rocios 
em atraso com esta Thesolll'uria o fa
vor de mandarem saldar os seus de
bitos, das 7 ás 9 horas da noite na séde 
social, Brim de tomarem parte nas Ies
tas car'lavalescas a se realisarem em 
as Iloitcs - SabbJ)cJo e Domingo. 

Laguna, 7 de Fevereiro de 1920. 
V Goes, - Thesoureiro. .... ., .. ,.. ..... ., 

" ." _ ·v _vv" ｾ＠ 'VV A. . .r..l" Ｌ［Ｎ＼Ｎｾ＠ ', • .r.A, .Ar '-",.J"\S't 
, ANNIT.\ CHIZZO )( 

l,Jma Esla!is tica "Brilhante n. -I?< e }I 

Segundo as ultimas e,tatistica che'!." - ｾ＠ HILAR'O FREITAS f.. 
das da I n!l;laterra, a U.li,lo Sul Arl',' _' _. . . - }I 
na exportou para o R 'iIlO, em lnl t- pnrtJclpam aos seus _parentes e ?' 
,ltamantes pesando 2:8G7.388 quilate,, ; ;. pessoas de suas relaçoes, que co)}-
､ｕｾ｡Ａｬｴ･＠ o lInno passa lo, houvc dem'- tractaram ｾ｡ｳ｡ｭ･ｮｴｯＮ＠
ｮｾｬ｡ｯＬ＠ tcnlo sido a ex·,uta'".'lo de Azamhu]a, 23 - 12 - 1919. 9 
Ｒ Ｚｯ ＷＱＮ ＶｾＹ＠ quilate.. ;..;,/'<X:- '<' .F )()(o()()()( <XX: ){,')N.:·"; 

Em compensação, o Y '01' dos <lia- I ........ ｾ＠ ........ • ... • ... • .... • ... • ... • .. • ... , 

ｭ｡ｮｴ ･ｾ＠ aumentou, rle III lo '1ue n ex- A' PRAÇA 
pOl'taçao do nnno pas,: I,), embora . ' 
menor que a de 1914. f.)i avnliada em Os. abatXo:3ss1gnndo dec1.aram para 
Ｗ Ｚ ＰＶＳＮｾＴ Ｓ＠ libras. en'lu3.1to que a outra . 03 fl!lS de (h l'.clto que a aflfl:,13 CO!l1-
attinglU a Ｕ ＺｾＷ Ｐ＠ 899 libras I nlCl'Clal 'lue p;lrava sob a razao SOCial 

. '. . . de Luiz Possamai & Compa., em UruS-
(Do Boleflln /IIundlOl). sanp;a ｂｾｩｸ｡Ｌ＠ foi adquirida pela Coope-

ｾ
ｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｑｾｦ｝Ｇ＠ rntiva de Armazem, quo ficou tambem Ｇｦｾ＠ •. ){ com torlo o ｾ｣ｴｩ ｶ ｯ＠ e ｰ｡ｳｳｩｶｾ＠ dl,lcxtincta 

ｾＧｬＮ＠ /.' . f(\,)l1' contlOuando, a refenda casn, 

ｾｲｮＡＤｉｬ［［￪ｾ ｾｴ￩ｴｬｾｾＱＮＺＧＺＺＺｾ ﾷ＠ À" 10 m Ul'ussanga Baixa, com O mesmo _ ｾ＠ ' ,,) ramo de nogo"io, sob a fmna de Filial 

cJonca, rcsidcnte em F1orianopoIiH, Estado de Santa Catha/'inu. 
ｉＺｏｏｏｾｏｏｏ＠ - 2". l'ECULIO - Um terrcno á Snra. IUta de ｃｮｾｳｩ｡＠ Nunes 

Pires, rCdidC'nte em Flori:mopoliH, ｅｾｴ｡､ｯ＠ riu Santa Cathariml. 
ｉＺｏ ｏｏｾｏｏｏ＠ - 3°. PECULIO - Um terreno ás Rnras. OziJ'es e Zilcla Guer

rciro, res'dcntes em ｍ｡ｮｾ｜ＨＧￍＱＧ｡Ｌ＠ Estado do Rio Grnnrle do Sul. 
ＱＺＰＰＰｾＰＰＰ＠ - 3". PECULIO - CADERNETA fll'SPENSA. 

BONIFICAÇÕES 
" A-C" - Mathilclc ｾｉＮ＠ rle Cn,tl'O, Rio Grande, Rio Grande do Sul 

e uma ('Hlh'rnrta ｳｵｾｰ･ｭｈｬ＠
10 B " - :\ligup} Rossi, POJ'to AlegJ'(" Rio nrnnde rio Sul - Estnnjs

lau X. de Souza. Flori1nofJolis. Hanta Catharinn. 
" D" - DI'. José Pinto Soa:'c, Fllbo. H. Salvador. Bahia - Netlys 

de FrcitnR ｾｉ･ｬｬＧｯＬ＠ ｆｬｯｊＧｩ｡ｮｯｰｮＩｩｾＬ＠ H:mta Catharina -"'2elloa da Silva Fer
nandes, Biguassú, Estudo de Sallta Cnth3rilln e tIua."; endc netas ｳｵｳｰ｣ｮｳｦｬｾ Ｎ＠

- Alzira Rosa, Passa Quatro, Estado ele ｾｉｩｮ｡ｳ＠ Gcrae •. 
ｉｾＱｐｏＭＮ｣ｔＦＮｎｉｬｔｉＡｉＹｲｾｉｬＹｉｏ＠

Os peeulios <.Ia serie" D" ｳｾｲ￣ｯ＠ li'luidaelos ､ｾ＠ lIccorrl» com o artigo 
oitavo do Rct:;.ulamento_ 

Para pl'ospe·tos e mais informa(:i'ícs cLrij3m-'e á SEDE ('u ás AGENCIAS. 
O agente ｮｾＳｴ｡＠ cicIacJc, - GUSTAVO DA COSTA PEREIHA. 

ｉ ｾ ｉ＠ EXPOSiÇÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS ＱｾＱ＠
I - I 

I 
Monumental sortimento de brins, chitfis, zephires, lu,tões I I 

Ｂｾｲﾷ＠ e riscadmhos. ｾ＠
..:.. Ultima novidade em nrtigosfino'. como ｳｾｪ｡ｭＺ＠ Molmol. ren-, :;; 
E I dão, filó de seda seda lavn\'E1, arminho, pcllissé. e muitos ::; 
-ã outros arligos chics. -" 

ｾ＠ 1 ｾ＾ｃａＭｓａ＠ ｡ｒａｚｉﾷ ｌＮ ＭＧＺｾ＠ I! 
ｾ＠ Rua Gustavo Richard, nO. IG - Caixa Postal, nO. 15. I ｾ＠
ｾ＠ I LAGUN.\. - ' TELEPHONE, N°.15. ｾ＠
ｾｉ＠ = ｾＮ＠ :il 
c:::; Perfumarias extrnngeiras e nacionaes, chapéus de so l e de ｾ＠
00= cabeça, calçados. meias rendadas. - Ca,emi ras, metim listado, I g 

1\9 1 ｺ｡ｾ ｬｾ ｳＧｬ｡［ｧｯ＠ ｾｩ＠ n;, ｾＧｾ＠ I N O & C O M P. ｾ＠

ｉｾＬ＠ Preços os Ir.I.ais razoa";::;_-fi" 

I ﾺＭＮｮｾ＠ ｾ＠ se ､ｾｶｩ｡＠
er 1.,. " na escola : -o melhor remedio 
rara tosse. coqueluche, 
bronchite;-para todas 
as doenç!ls do peito 

eo 

COCOS DA BAHIA na Casa Lopeo_ 

-, 

.' da Cooperativa de Armaiem. 
Locaes Urussanga Baixa, 18 de Jmeiro de . 

. 1920. . 
romil 

LUIZ POSSAMAI & COMP. 
Mudança_ - 03 srs. Humberto Za- ••••• ' 

nel!a & Compll., mudaram seu escrip- ｉｏｾ｣｡Ｇ＠ a' = .. . ,., .,.,. '. . 
torlO para a rua Gustavo Richard, nO. A casa Saul Ulysséa distribue 
126. gratuitamente sementes de aI-

T- 137 ._. godão. Iro . _. Recebemos um pape- __ • _._._ 
lucho com a nova dil'ectoria do Ti 1'0, 
mas sem assignatura e sem data (\a 
eleição . 
. A <iuem o enviou temos a dizer 'lue 

Sl qUlzer uma noticia, dirija-se em ter
m
b 

os, porque r edacção de jornal não é 
anca de peixe. ....... -_ ......... ｾＮ｟＠ .......................... . 

Pasta Oalgates - no Paraizo 

Calçados brancos para se
nhoras, recebeu Miguel lba
nez & Filho. 
ｾ＠ ____ f ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ＭＺＺＺＺＺｸｾ＠ ＺＺＺＺ［ＮＮｾ＠

Vende-se o hiate Silveira, de 1.000 
alqu(>ir;s. P nrn tf:'t:1f, com o Reu prO-I ... ", .. .,. - -_._"" .. 
pnetano, Elias Gonçalves Delgado. • ＮｾＭ • 

Incommodos de 
senhoras.;todas as 
doenças do utero-

com 

DAlIDT A OUVElItA - Rio 

\ 
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 
Represen. tações e Agencias 

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

fi Coos. mafra o, 27. Telephooe o. 98 . Caixa postal o. 12 
FLOItI .... lWO ... OLIS 

Joinville Laguna Itajahy 
nua Cru. Ibfra, 36. Caixa n. 10 R. !laulino Bom. Caixa 31 R. P. Ferreira, !lo Caixa 31 
V E NDAS POR GROSSO, PARA E NTREGAS DIRFCTAS 

AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 
End- TeL cCGu.ilchap"" 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florianopol' 
VENDEDOR DE : IS 
Folha de Flandres " Coke C ", Estanho em Verguinhas "Carneiro" 

"Pearson" Chlorato de potassa, Sal-glauber, Sal amargo, Alvaiada freolina 
Zarcão Ingl

ez
, Soda Caustica, Anil, Lixa para madeira e metaes Aram e Zlncl, 

nizudo, Arame farpado, Cimento inglez ': ｾ｜ｩｴ ｲ ･Ｂ＠ e " Hilton", En'xada e ｧ｡ｬｾ｡ Ｎ＠
"Café" Louça" Meaki ns ", Oleos Lubnflcantes, \Vhisky"Johnie \V ｉｬｾｧｬ･ｾ＠
Ｂ ｄ ･ｷ｡ ｾ ｳ Ｍ White Label ", Cerveja guinnessa "Cabeça de cachorro" a C er" e 
" Renault " e "Jas Pennessy e Vo ", Vermouth Itali ano e francez ti. ognac 
bitters, Vinho do Porto " l.agrima Chdsti ""e nutras marcas, Vinho B'gostlila 
tinto e branco, Chanpagne" ViUva Cliquo! e "Bollanger " chá da I ､ｾｲ､ｾｕｉ＠
lada" e muitos outros artigos. ' n la "Sa· 

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das " Internacional C 
pondence Schools" (Escolas InternaclOnaes). arre,· 

MARIO FERRARI ｾ＠
Esáa.beIeci.d.o á :r .... a Ita .... ll.n.o "o ... 

Com alfaiataria e armarinho, participa á slla distinc!a freguezia u 
receber os seguir,tes artigos: collarinhos de linho, escovas de ｲｯｾｾ＠ ･､｡ｾ｢｡､･＠
e para cabello, ｳｵｳｰ･ｾｳｯ ｲｩ ｯｳＬ＠ lenços de ｾ･､｡＠ e de linho, grovatas li ｾ＠ entes 
punhos, peitos e cJllannhos, camisas de diversas qualidades ｣ｨ｡ｰ￩ｾｳ＠ ｾｴｯ･ｳｾ｡ｲ｡＠
bengalas, sabonetes, extractos e loções, ligas, punhos e ｾｵｩｴｯｳ＠ out e ca eça, 
que costituem uma verdadeira novidade. ros artigO! 

Preços muito razoaveis. 
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ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 
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ｌ｡ｴｾｊ ｡ ｭｴｮｴｯ＠ da! Itt 
terias do rtscoc;o 

ｉｮｦｬ｡ｭｭ｡ｾｩｊｵ＠ do Il:t
'o . 

Corrimrnto do! Daft. 
dos 

Rheumatismo tIO ,t
rai 

ｴｾﾷ ﾷＭＧ Ｂ＠ ［ｾＢＧＡｩｾｵ ｾ＠
ｆ ｩ｜ｉＡｾＺＬｪｳ＠

E 

ｾ ｉ＠ • r \ 
1 t1; -, 

ｾＧ ｾＬ＠

"I\) r .vtl" 
ｾ＠ ;_ ... ';0'" 
ｴ ｾ＠ "p ｜Ｎ ｾｾＺ＠

r" 
fl. ·n;,,< l'rd' 

ｾ＠ 'v 
i ｬｩＡｲｦＢ ｾ＠I . 
I Tumores. 
, S., 11,\5. 

ｲｲＧｾＺＬ Ｎ＠

E .. r pl:da 
Dnlhros 
ｂ ｯｵｾｮＮ＠

ｂｯｴＮＺｉＧｏｾ Ｌ＠AOS COMPRADORES, DE, . . 

Tecidos de algodão em gerat, casimiras, meias e ｣｡ｾｩｳｮｳ＠ dp meia, !ttas 
de seda perfumarias, productos chimicõs, artefac.tos de vldrr p de alumll1lo, I 

h h' • B "thante" saccaria branca e de al1lagens, chmdlos, papeis em 
ｾ･ｾＺｲ＠ ｾｉｾｾｾｴ･＠ ｸｾｲｱｵ･＠ sebo' sat de Mõssoró, assucar, café, ｢･｢ｬ､｡ｬｾ＠ naclonaes e 
･ｳｴｲ｡ｾｧ･ｩｲ｡ｳ Ｌ＠ 'champagne, IOVeuve Clicquot", conservas, carame os, seccas e 

a -
ｾ＠

" = I 
ti: 

),O 
t, final",,,"!!, 

tOdlS U" 

lul ill prt 

ｾ Ｎ＠ -,.' . .!?i . .J'd vrnienle5 • 

mothados em geral, etc. 
SAL MINERAL ·ORION" PARA A SALGA DE MANTEIGA,! ｴＮＱｾｅｉＡｏｓ＠

UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO DI:. ｾａｎ＠ I A CAl H\-
RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS 

... ｾ ｓｬｮｧｵ ･＠

mnDr DEPURaTIVO 00 Ａｭｾ＠

Fumss e cigarros VEADO, Biscoutos DUCHEN, ｃｨｯｾｯｬ｡ｴ･Ｌ＠ MOINHO OH: I _ DE __ 

OURO, Agua ,\\meral de Caxambu. J O A QUI M S O A R ES 
FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO 

Representações, commissões, agencias e consignações 
E L I S lOS I M éS E S Magalhães Rua iV,:;jor Custodio Bessa,51 

. " d d a i habilitado, ｾ＠
End. teleg: SEDRUOL Codigos lO Ribeiro" &1 "Borges" Esta fabrica, montada a capncho, dlspon o e pesso de artlficio.r 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) Caixa postal, 66 

ｆｌｏｈｉｾｬｗｏＢＧｏｌｉｓ＠

executar com esmero e promptidão, quaesquer peças de ｦｯｾｯｳ＠ OI eral. E;!' 
rantes ou fixas e tudo mais o que comprehende a pyrotechOlca

d 
e ｴｯｾ｡ｳ＠ a' er 

estabelecimento recommenda se ｰｾｬ｡＠ presteza com que aUen ｾ＠ manho. TeII 
commendas, especialmente foguetes ou rojões de quatquer a der qualqu6 
sempre em depo,ito regular sfock de fogos diversos, para aUen determln,Ji! 

. d I pedido urgente. Acceita encommendas para apromptar i10 tempo rde e enCaT' Vendas por atacado, para entregas dtrectas aos compra ores , pelos freguezes. Prepara-se uma massa para fogos cambia_ntes, ve "O' lei! 

.. i nado, para queimar em ｳ｡ｬ･ｾＬ＠ igrejas e trasladações, que nao faz ｦｾｾＧｾＶｧｯＧＬ＠ d' 
dos seguIntes arttgos: é suffocante. Tem sempre grande stock de drogas e matenas pa . P)1

ote 
. .. superior qualidade, para vender por preços ao alcance ､ｯｾ＠ ｰ･ｱｵ･［ｾＧ＠ equel ' Sal, café, ｸ｡ｾｱｵ･ｳ＠ do ｒｾＨＩ＠ Grande eParaná. azeItes, gOiabadas ma .. a ､ｾ＠ chnlcos. Acceita c l1commenda, de pai vara para reben tar pedro •. Pa ｾｮＦＧＮ＠ q 

ｴｯｭ｡ｴ･ｾＬ＠ abacaXIS marca Leuo, de Amonm, Costa & Comp., de . Pernambuco, quantidades, tem sempre em deposito. Tem tambem, estopim para (2.l.
tll agua mmeral Ouro fino, honecamp, oko., amme tarpado, ｢･｢ｬ､｡ｾ＠ fmas do vende qualquer quantidade. :----

grande fabnda BlOschl ｣ｯｵｲｯＬ ｾ＠ ｲｨｬｬＱ･ｬｬｯｾＬＮ＠ catçados, chapéos de ralhe e de - IA 
feltro da importante labr!ca Orte,l/e, de São Paulo; lonas, Cimento, breu, ｳＨＩ､ｾ＠ HUMBERTO ZANELLA & C . caustlca, fumo, cebo, alpHe, atlala , Vidros, bumbons e chocolates Falchl, 
vinhos alga e Çollares, cotorau, perfumarias, pós de arroz marcas Lady e - - _ _ t I'ões 
Naná, charutos Paack, patha e p"peis para cigarros, cachimbos, tecidos de COmmlSSOeS Conslgnaçoes e Represen a'( 
algodão, punhos, collarinhos, correntes para cachorros e anÍlnaes bovinos, ' 
ditas para poços, pitõe>, aldrabas, elc, etc. Sacc(ls de papel e de algodJo, EXPOItT ..... ｾ＠ ..... O ELLA 
artigo para cscriptorio, papel de embrulho, barbantes, aniagens, louças esmoi- Cod.: RIBEIRO Tei.: ZAN 
tadas, placas de metal e csmo lt adus, peneumatlcoS, e camaras de ar poro _ 
automoveis, material clectnco, pés de lerro para bancos de jordim, fOfl:ões eco- Ca1Xa Posta I 11(,. 2 I 
nomlCOS marca Progresso, grelhas. portõps. c\tap., parA 10j!"e' de lJ)olos, po· 'h !na 
madas para calçados, cmptasto Pltef/x, ｾＬｴｬｧＬ＠ ｰｨｏｬｮｾｉＢｉﾷｉｉｉＨＡ＠ ｣Ｂ､ＧｾｉｊＧ＠ telegro- ＱＱｉｾＱｉ＠ 'Ia -- (stado f1p Sa ntll Cal ar 'd 
phicos Bargeo, os ｭ･ｬｨｯｲ･ｾ Ｎ＠ I ｾｾ＠ -- - ' _ ul 

Unlto vendedor do sabonete "Sanita!", o melhor entre os melhores. IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA 'PAnUA" DE FERNANDO BAIMIJII' 

ｾ＠

ｾ＠-A U; 
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