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É VANTAJOSO . .. 
Enviardes vosso ･ｮｲｬｃｬＧ･ｾｯＬ＠ e(\a<le 

pnlfissà,', ｦｩｬｩ｡ ｾ￣ｯ＠ _ e data ｮ｡ｴ｡ｬｩ｣ｩｾＬ＠ fi 
ｃ｡［ｾｲ＼ｊ＠ Postal, t1.57 - S. Palilo, Jun· 
tando ｉ ｾＨＩＨＩｏ＠ c envcloppo Acllnrlo pa1':\ 
que ｲ｣｣｣ｵ｡ ｾＢ＠ a dcscri ー ｾ￣ｯ＠ do vosso 
ＨＧｮｬＧｾｬｴＧｴ ｣ｲＬ＠ p:-,wip:ws def{'i t l)s , cOl'es c 
｜ＢｃＧ ｳｴ ｴＱＺＱｲｩｯ ｾ＠ }h\'fcrivcis, all'lIl do l·eco;n. 
TlIclldaç'iks quo vos serão utcis na 
C:xi8t.cncin. 
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ｾ ｾｾＭＭｾＮ ｾ＠ ..... ｾ＠
ｌｏｾｉｈｒｉ ｇｕｅ ｉｒａ＠ pam a ｣ｸｴｩｮ｣ｾ￣ｯ＠

dos vel'mes (Iomurigas). Vende·se 
nrsta cidadc. 

o Inestre Abilio 

Pal'U que não estadcie mais tão la
JIlcntavl'1 ignorancia sobre ana lyse 
gl'a11llllatical e logica vamos, pcla ul
tima vez, pôr a calvo d mostra a este 
infeliz c pseudo.mestre. 

Pensnva cu, seguramente, que nill· 
"ucm que tivcsse juizo e sabel' pudes· 
se descobrir crros grammaticaes no 
sel,'llintc periudo publicado no . Albor : 

" Como já me tem chamauo alli para 

!(llintes nuctores brasileiros: _ Gram. 
matica Portugucza - Ju lio Ribeil'O _ 
nrs. 357 e 375; Grammntica Portugue. 
7.a - Carlos l'creil'll - nO. 544 (c e ) ; 
Grnm1l1atica Portugucza - de P. S. 
(5". ed. ) pago 167 - 3. 

Podom consultar·se em gcml lodos 
as grammaticas publicadas 110 Dl'aai l 
o em Portugal na partc da syntaxe em 
que tratem do COmpl. d/recto o das clou 
slllas substallllvos ! ! 

H Eu escrevo aqui n' c o Dever » _ 
"aquellc escreve all i no" Albor": São 
phrascs correctas para qucm sabé a 
üngua, porque encontra a sua justifi. 
cação no cstudo particular de cada um 
dos advcruios ! O uso d'estns locuções 
ti gcral e de bom vcrnaculo. 

E' crasso erro, diz o pseudo mestre 
Abilio, escrever - os meus escr/ptos 
em vez de meus escriplos. Crasso erro! 
Crasso erro! ! Que inconsciencia! que 
irresponsabilidade! que miséria! -

Venba cá pelas orelhas seu Liri!) ! ... 
Abra a Grammatica Expos itiva, Curo 
so Superior de C. P. nO. 633. - Leia: 
- H E' facultativo o uso do artigo ano 
tes dos acl jectivos possessivos; dir-se.á 
indiffprentemcnte - meu livro ou o 
meu livro; porém é DE nr.nn o t oSO no 
caso dc emphase ou individuação:
Vê·sc a differença nas seguintes ex
prcssões: H este é meu (lIho" e H este é 
o meu (ilho" - Este livro é teu e Heste 
livro é o teu . • 

Quem cometteu crI'O crásso ? 

• O Dever, a tratar uma qucstiuncula 
que, tOlHIa ｣ｯｭ･ｾ｡､ｯ＠ no • Aluor . n'es· 
te jornal deve acabar, proponho ao Dl'. 
e mcstre Lirio que eu, como discipulo, 
Ibe faça n'. O Dever., simplcs per-
6'\11Itas sobrc os muitos erros gramo 
maticaes dos seus escriptos e chamá·lo Snr. Lirio Gomes : D Sr. Director 
á responsabilidade das suas célebres d' H O Dever ", n'um requinte de ama· 
Iicções práticas no • Arauto . . bilidacle e consideração, chamou a at-

Neste periodo não ha erros. Eu es· tenção dos seus leitores pnl'a as ques· 
Cl'eVO despreocupadamente e devo ter tões grammaticaes que nós iriamos 
escript!l muitos erros; mas, pOI' feli · tl'avar, dizendo-lhes que algo teriam 
cidade minha. este pel'iodo não está que aprender. 
arl'ado. Sei·o eu e m'o affirmou pessoa Ficámos nós na obrigação de dis· 
auctol'isada. Porém o pobre infeliz cutir, ensinando. Por isso abri ao se· 
Ltrio que diz ser Abilio Gomes, fel'ido nhor Gomes um largo campo para 
nos seus brios de jornalista e de es· principiarmos bem : A bonita e pro· 
cri pior, ilIaquiado entre fallar asneira e veitosa questão da graphia de cha
ficar calado, optou por botar asneira! md-Io em vez de chamdl·o; de ei·lo em 

Ora tenham a bondade de reparar e vez de ei/·o; no·lo em vez de nol·o etc. 
constatar que ｮｾｯ＠ ･ｸｮｧＭｾｉＧｏＺ＠ Que fez o Snr. Gomes? Não podendo 

No supracitado periodo este homcm arcar a questão metteu-se na syntaxe 
não encontra o complemento objectivo I onde deu as maiores calinádas que eu 
do vel'bo - proponho ! ! ! jámais vi, expondo as com ares de 

Como a ignorancia é céga! ... e ensino! 
atrevida! .. . Ora tal ensino falso eu não lhe per· 

Então, sell Lirio, é mesmo veruade mitto e comigo estão muitos leitores 
que o sr. não acha o objecto·directo d' . O Dever » que pessoalmente me 
sobre que recáe a acção do vcrbo tem aconselhado a não continuar ques· 
proponho? ! tões grammaticaes com quem revelou 

Olhe os meninos do Grupo a r irem! saber tanto da lingua portuguêsa que 
Nos Grupos é adoptada a pequena melhor seria nada saber. 

Grammatica de Carlos PereÍ1'a - Curo Porisso: Ou o Sor. Abilio Gomes 
80 elementar, onde ... (os meninos iá diz aos leitores d' . O Dever . que er· 
sabcln ... ) sob o nO. 279 está a seguinte rou e n'esse caso ｣Ｎｯ ｮｴ ｩ ｮｵ ｡ ｲ ･ ｭ ｯｾ＠ estas 
nola: H O objecto directo pode ser ora· questões grammatlcaes com gelto, ou 
ci?nal, isto é, o complemento obje· o senhor não ｾｩｺ＠ que errou e eu ｡ ｾ ｡ｮ Ｎ＠
ctlvo pode ser representado pOI' uma dono·o para nao lhe pr.ovocar malS e 
ｯｲ｡ｾ￣ｯ＠ completa ou pelo sentido de ｭＱｩｯｲ･ｳ･ｲｲｯｳ Ｎｆ ｩｱ ｵ ｾ ｬ ￡｣ｯ ｭ ･ｳｳ･ ｲ ･ ｭ ｯｲｳｯ＠
vanas ｰｲｯｰｯ ｳ ｩｾ･ｳＮ＠ de publicamente ensinar erros reconhe
. Naquelle periodo o complemento ob· cid os. Rcpito, é um Cl'lme ! ! 
]ecl1vo de H proponho" é, como vêem I Leoncio Gil 
os leitores, todo o sentido das orações _ • _ • 
subsequentes abertas pela conjuncção •• '. • , _. 

ｱ ｕ ￍｾｴｯ＠ é tão elementar em syntaxc que, A UM EREMITA 
de duas uma, ou o Dr. Lirio snbe isto e ----c§'W 
está.imbaindo os leitores tratando'9s ｾ＠ ê0 ｾ＠
､ ｾ＠ Ignorantes, ou não O sabe e entao 
nao pode discut ir com quem préza o 
seu nome e a Iingua luso·brasileira que 
cultiva com devotamento. 
. Para iIIucidar os leitores despreve

ｮｾ ､ｯｳ＠ da supina ignorancia (para não 
dIzer malvadez) com que Ulll homem 
da ｲ ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬｾ､｡､･＠ do professo I' Abi
ho Gomes impinge erros grosseiros de 
sY!ltaxe, com uma ousadia que é um 
crIme perpretrado contra uma das mais 
caras modalidades da patria - a lin· 
gua, peço·lhes que consultem os se· 

Meu bom amigo: 
H a muito que te não escrevo, devido 

á absoluta falta de tempo. Aqui pela 
cidade, t udo vai indo bem. As intrigas, 
continúam, tumultuariamente, a agitar 
os nervos dos que lhes cáem na meada. 
Além disso, o que mais me enerva ó 
ver a liberdade que certos paes dão ás 
fi lhas. Tudo está mudado! O que cous· 
ti tui a, em outros tempos, para uma 
moça, uma cousa nada lisonjeira, hoje 
em dia é moda. Por isso a todo mo-

I,!ento encontramos !"ocin has inexpc- I cicnl'Ía, defende.se com calma 
1'1 entes em companh18 de seus namo- - d . ' 
rurlos, passeando pelas r uas ou no ｾ＠ nao proce e com0.um dotdo, 
nosso jardim, na mais ampla übcrdade. Jogando apodos, cUBJYmdo lama, 
Tenho ouvido meninas de 12 e 13 num pscoucear de mula ｢｡ｬｲＱｯｾ｡＠
ｈｮｮｕｾＬ＠ la lar de namo!ados, com um que tem lata valtia ligada á 
dcs3ss?mbro tal, ｱｵｾ＠ ｾ ｡ｯ＠ a Idéa de quo cauda. 
ha mUlto foram IDlc13das nos mys- p . . d Z' d 
terios do amôr. rcctsa ser mats e lca o, 8r. 

Na pl'opria Saxta·fe ira Santa, por IIollanda ; não pense que os ca
ｯ｣｣｡ｾｩ￣ｯ＠ da procissão ?O Senhor Morto, tharinense8 têm medo das suas 
cu VJ algumas mocmhas _com RCUS caremlonha8. Tem08 visto cara8 
namorados, em palcstras tao al egres, . . 
como si andassem acompanhando um mais f l?1.as, m as nunca trememos. 
Zé Pereira. A liberdade de crença devc Para um bobo como esse diver
SCI' respeitada,'e por esse mo.tivo, não tido sr. Ilollanda, temos o nosso 
so ､ｾｶ｣Ｌ＠ nunca, proceder de ｾｯ ｲｭ ｡＠ que olhar de compaixãv e dizemos 
se de a comprehender que nao crcmos . 
numa religião, quando vamos assis ti r comnosco . . . . 
ás suas solemnidades. A reli gião catho- « Pobre ldtata ! Vat morrer de
li ca tem gra'!,de numero ｾ･＠ adeptos, e batendo·se numa camisa de for
guem nella nao "rer, que ([()ue em casa, ça e com a idéa fixa de que !ta 
ou que se porte com respeito nas suas d ' h "' I ! 
solemnidades. e casar com uma espan ta a » 

Cada um pensa como quer , mas tem - -
obrigação de respeitar a opinião dos E LIXIR DE N OGUEIRA 
outrgs. . _ . do Pharmaceutico Chimico João da 

Nao ｂｾｉ＠ ｾｯｲ＠ que ｾ＠ nossa edllcaçao am· Silva Silveira. _ Milhares de curados. 
daestá tao lmperfelta. Pouco progresso 
tcm fei to dos tempos coloni aes para cá. 
Em alguns pontos, até, retrogradou. 

U ma grande culpa de tudo isso, re· 
cáe sobl'e os paes, em consentir que 

PELO MUNDO 

seus fil hos, ｯｾ＠ ｲ｡ｰｾｺ･ｳ＠ novos, andem Em revista 
vagando á nOI te, ate tarde, e que suas 
filhas, meninas ainda, andem pelo jar· " 
di,!!, a qualquer hora, sem procurar _ A França vai exigir a execução 
gUIar seus passos. .. completa do tratado de Versalhes. 

Dcsenvol-.:",!! esses ｰ ｡ｾｳ＠ ､ ｾ＠ ｦ ｡ ｭ ｾ ｬｩ ｡ Ｌ＠ _ Nos Estados.Unidos foi condem-
alguma actlvldade, e eVltarao mwtos nado á prisão,um Senador que corrom-
males. peu sua eleição. 

Abraços do 
Amigo certo 

João Laguna. 

Cigarros York, em caixinhas de 100, 
no Hotel Bro:úl. 

_. Os Estados-Unidos chegaram a 
declarar á Allemanha de que suspen
deriam a remessa de viveres si fosse 
proclamado o governo de sooiet. 

- Consta em Roma que as forças 
d'annunzianas querem proclamar a 
Republica de Fiume. 

- A população dos Estados-Unid08 
está calculada em cento e dez milhões 
de pessôas. • 

- O congresso americano deliberou 

I sobre um programma naval maior de 
cinco milhões de dollars do que o pro
gramma naval britannico. 

4M 
PRO' -ALGIBEIRA 

,
• Q UER EMOS perguntar 

mais uma vez ao caricato 
_ sr. Hollanda Cavalcanti, 

porque, sendo a subscripção 
aberta em nome do Dever, sem a 
nossa autorisação, depois de fazer 
a eollecta levou o d.inheiro para 
Flol'ianopolis, sem nos commu
nicar cousa nenhuma? Por que 
motivo, sómente vinte dias depois 
de ter chegado a Florianopolis, 
é que entregou o dinheiro á re
dacção d' O Estado ? ! 

Vá « seu » H ollanda ! J1tStifi· 
que·se ! Diga ao publico que já 
lhe não olha direito, por que an
dou tanto tempo com o dinhlriro 
no bolso ! 

A stta deseompostu?'a contra 
nós, sem nenhu m desmentido ao 
que dissemos, comp?'omettetdlz e 
ainda mais. Quem está de ae· 
COTelo com a sua propl'ia COllS-

- Os Estados-Unidos emv.regaram 
no novo programma, 425 Dlllhôes de 
dollars. . 

- Marconi insiste nas commuru
cações de Marte com a Terr a, pelo tele
grapho sem fio. 

- A crise politica por que atravessa 
a Allemanha ainda não está debellada. 

- Os spartacistas dominam toda a 
região industrial da Allemanha. 

- O governo allemão está conaf"1IJo 
cando os bens de Luelwitz e Trotha_ 

- Dentro do praso de 18 mezes será 
installada no Rio de J aneiro, uma 
grande fabrica de artefactos de boro 
racha. 

- O bolschevismo é presentemente 
a maior ameaça da ａｬｉ･ｭ ｾ｡Ｎ＠ . 

- Os submarinos allemaes e austri· 
acos durante á guerra puzeram a pl· 
que 267 vapores e 376 veleiros italiBI!08. 

- A AlIemanha, nestes poucos dias, 
tem passado por diversas phases, re
sultantes do estado de agitação em. qoe 
se acham as diversas camadas SOClaea, 
depois que a corôa imperial dos ｈｾﾭ
zolerns derruiu completamente. DepoiS 
de muito sangue ､･ｲｲ｡ｭ｡ｾｯＬ＠ E.bert con
seguira malller-se quasl solidamente 
na cadeira presidencial da ａｬｬ･ｭｾ＠
mas uma revolução chefiada pelo • 
Kapp arrastou para o chão dr: Ebert, 
ｴｯｭｾ､ｯ＠ a direcção dos destinos da 
AlIemanha. O proprio dr.Kapp, ｾｴｬＢ＠
não manteve muitos ｾｩ｡ｳＬ＠ o, 
para substituil-o, o prol,lno dr. Ebert. 
Mesmo assim, a ordem aJnda está um 
tanto alterada, fazendo-se prever -
vos disturbios • 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 ｟ｾ＠ ｾ｟］＠ ｟ＬｾｾＧ＠ ==""" ｾＭＭ venda ､ｾ＠ ＿ｩＱｾ･ｴ｣ｳＮ＠ num vagão : 

］Ｍｾ＠ __ ｾ｟＠ ｾ＠ ES 1_ ilJlprcssaoc taoma pm'a quen; cUIa 
_ Na Russia foram assassinados os + DOS ]ORNA ｾｾＭｯＭ / , primeira vez, vem á nossa ｣ｩ､｡､ｾＮ＠ pela 

generaes Bredow e Sterel. Ｂｾ＠ "Uma outra cousa que urge uma 
_ Em Janeiro deste anno, morre- ｾ＠ . dificação, é esse horario que oh"'!), 

ram em Viemla, 3.359 pessoas. . 11 d' l' I - OS trens de segunda, quartas e se nga 
_ ｾｭ＠ ｌｩ￩ｾ･＠ estão fabricando um Do Bolellm. UI! la . . fciras a partirem desta cidade xtas. 

cunha0 superIOr ｡ｾ＠ • Ｎｂ･ｲｴ｜ｾ｡Ｎ＠ > ".,- Sobre o ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ debate ｱｵ･ｾ･＠ tI ｡ｾｯｾ＠ L ocaes horas da manhã. Isso precisa ｳｾｲ￡ｾ＠ 6 
_ O ｣ｯｵｲ｡ｾ｡､ｯ＠ Itahano Roma ':lf" no Senado Amencano, relatn amcn e Te' dado porque nada adianta sua mu· 

no Rio de Jnneiro em maio proxllno situação financeira da Europa, dando A fertilidade do ｮｾｳｓｯ＠ sólo. --;- d tão ｣ｾ､ｯ＠ ao ｾｯｮｴｲ｡ｲｩｯ＠ po'rqu sahlda 
retribuir a. visita da.n,?ssa esqua.dra. os seguintes ､･ｾｵｬｨ･ｾＮ＠ I mOS em nossa !'edacçao, ｵｭｾ＠ r'ct

z ｾ＠ venlo, aÍém de ser ｡ｩｾ､｡＠ ･ｳ｣ ｾ＠ no, In· 
_ <? ｾｮｭｳｴｲｯ＠ Nlttl ｣ｯｭｭｾｮ｣ｯｵ＠ ã Esta ､ｩｳ｣ｾｳｳ｡ｯ＠ fOI provocada pe ｾ＠ mandioca, colhIda na ｆ｡ｺ･ｮＮｾ＠ o SI: horas a Estrada não tem nem 1'0 as 6 

Assoctaçao de Imprensa ter ｳｬ､ｾ＠ abo- senador Smlth, que leu alguns relacto Luiz MngaJhães, em Palmc1Ias, pe qurno abrigo para os pnssa . um ｾＮ＠
lida a censura de jornaes na ｾｴ｡ｬｩ｡Ｎ＠ rios financeiros de diversos gover'd0s sando cinco kilos, e com u!" comprl- Sendo porém O sr ir ｾ･ ｬｲｯｳＮ＠

_ Chegaram a Genova dOIS vapores estrangeilos demostrando, nota a- Jto de um metro e clllcoenta e ! . ' '. eUl'Ique Lage 
conduzindo os primeiros productos mente, que ｾｳ＠ governos devem actual- ｾｾｾｯ＠ centimetros. A nós não noS ad· ､Ａｬｾ＠ ｾｳｾｬｉ､ｴｯ＠ ｅｾｲｯ ￢ ｲ ･ｳｳｬｳ ｴ ｡ Ｌ＠ e o actual 
importados da Russia. _ mente aos Estados UnidOS Ｈ｣ｩｦｲ｡ｾ＠ re· c" a essas consas, porque sabemos Ｂｾｃ＠ OI ｾＮ＠ s ; a a um ｭ ｯｾ ｯ＠ ｱｾ･＠ ｬ ｾ ｺ＠

_ Segundo Ebert, o ｳｯｬｾ｡､ｯ＠ al!emao dondas) 325 biliões doJlars, ｣ｵｭｰｲｾ､ｯｳ＠ m1l nto é fertil toda essa região ｾｯ＠ sul paI te da ､ｬｾ･ ｣ｾＢ ｯ＠ Ｌ ｾ ･＠ uma das ｭ ｾ ｬ ｳ＠ imo 
alista-se apenas por ､ｾｮｨ･ｬｲｯ＠ e pao. os juros dos emprestimos concedIdos Qua Estado de Santa Catharlll fl

, e portantes . e; 1O-' las do Brasil, le· 
_ Foi preso pelos ｭｧｬ･ｾ･ｳ＠ o govcr- pelo governo americano. Estes al.ga. do xelll lo de vermos mais de uma mOS ･ ｳ ｰ ｾ ｛｡ｬｬ ＮＱ ｳ＠ que del:tro em breve 

noJor militar em Constantmo]lla. . ris mos accrescentou o sr. Smltl1, pelo e cP phenomenos produzidos desappmeçam esses senoes apontados 
_ O .excesso da ren.da .:"nel'lCana em devem' ser sufficientes para fazer vef' festiJdade de nossas terras. por nos. 

1919attlllgm a 3.500 lllllhoes de dollars. mudar de opinião aqueJles que pre- pe a er ---;::-;----;---;.-;---....,-----
_ A successão do Presidente Wilson ｴ･ｮ､ｾｭ＠ que os Estados Unidos nada - T d b' s braucos e de cores Chapeus de sol, para homcns es<;. 

c?meço a agit r os politicos norte· ame- fizeram pela Europa. O sr. Smoot, ｲｴｩ･ｾｬｾｾｭ＠ ｾｯｾｦｾ｣ｾｩｯｮｾ､ｯＭｮｯ＠ Paraizo: ll.!Joras, na Casa F errari. 
l'lCanos. . . . . intevindo nO debate, fez notar que os a g - . • . _ A Amel'lca Mcnd\?nal vaI forne- Estados Unidos não podiam, na hotn . VUI,all.tcs IlIustres. - A 8 rio ror· 
cer me!1!!almepte cem mil toneladas de actual, exigir o reembolso de seus cre- D1versas ｲ ｾ ｬｬＮｴ･＠ esteve nesta Cidade o sr. Ri'n· 
cereaes a Uaha. ditos mas simplesmente reclamar o . . fi'lue Lage, acompanhado do ｴｬ ･ｰ ｵ ｾｬ､ ｯ＠

_ 03 socialistas allemães pediram paga:nento de juros que lhes eram de- Da Secretaria do Ccn!ro ESPlrlJa [ederal por este Estado, sr. dr. Cels<) 
no governo Ebert o desarmamento do vidos. O senador Walsh exprimiu o es- • ｃ｡Ｚｩ､ｾ､･＠ e Luz >, ､ｾ＠ S"o ｐｾｵｉｏ＠ . e Bayma, dr. Augus.to Cesar de Pinna, 
exerclt? tedesco. panto que lhe causava a calma do go, Murlahe, Estado ｾ･＠ ｍｾｵ｡ｳ＠ Gelaes, l e- dIversos engenh61fos e mais peSlolll 

. _ ｂｉｾ｡ｵ＠ ､･｣ｬｾｾｯｵ＠ que a Allemapha verno american., em face de seus deve- cebemoS cOlllmU1llcaçao que a .14 de iJlastres, que compunham ullla comí· 
amda pode mobilizar 3.400.000 comba- dores. Dezembro do al1!10 passado, fOI. [U!1- ti va de mais de trinta pessoas. 
tentes. _. "Informam-nos, disse elle, que dada, naqu?lla. ｣ｬ､｡､ｾＬ＠ u.ma ｡ｳｳｾｃｬ｡ｾ｡ｯ＠ Essa comitiva que vinha de visitar 

_ O governo aJlemao confiscou toda muitos destes paizes dispendem cen- espírita, ｣ｾｬ｡＠ ､ｬｲ･｣ｴｯｮｾ＠ e a segu!nte. --: as nossas jazidas carboniferas e linhas 
a fortuna ､ｾ＠ von Kapp.. tenas de milhões p:t ra Ler uma frota Dl'. Epanllnondas POI ｾｯＬ＠ ｐｲ･ｾｬ､･ｮｴ ･ Ｌ＠ Ile estrada de ferro em t ra fego e em 

_ Os ｡ｾＧｾｧｳ＠ ､［［ｖｾ､＠ ｾｾｴｲｯｬｾ｡ｮＭ aerea poderosa. Assim se expiica o facto Laurindo da Costa e SIlva, VICe-Pre- eonst rurção, de cuja companhia é prc· 
nuaesOaos s dosD- 'f ?Sd B ml es. que as nações assim empobrecidas não sidente; Eduardo de ｆｬｧｵｾｬｲ･､ｯＬ＠ T.he- siclente o sr. IIpnrique Lage foi rece-

:- ctorpol ded' UIZ pe ｲ｡ｧ｡ｮｾ､｡Ｌ＠ possam mesmo pagar os juros de di- soureiro; José Pauhno Alves Jumor, b ida a'lui em LamlJlu pelas' ｰ ｣ＢｾＧ＠
vUl ser ras a a o para ans on e . A' d . J • I 'd P . B' '" ｾ Ｌ ＮＬＮ＠• ltad 'nhelro que lhes emprestãmo.s. 111 a SecretarIO; ose Zl Ｎｯｲｾ＠ erelra, . '- mais em destaque no nos,o II1cio. AI·, 
ｳ･ｾ＠ ｾｐｆｲ｡ｮｾｾ＠ vai ter um extraordi- mais: ellas .traçam, além dlsio, ＮｰｾｯＭ ｢ｬｩｯｾｨ･｣｡ｦｬｯ［＠ Co!nmlssao de ASSls- distinctos itinerantes foi oUI'reeido 

. h- I d 2,10 ki- grammas rrnhtares cheIOS de amblçao, tenCla aos ,Necessitados: ｍｾｮｯ ･ ｬ＠ An- lauto jantar na residencia do sr. Joju 
n

l 

arlOtcan ao, com o a cance e , que ellas executarão tranqUlllamente tonio Baptista, Manoel Martllls de Oh- Pillho 
ome ros. d' h . b dE' P . T" d F . _ Cahiu nos Estados-Unidos, via- com o ,!, ･ｬｾｾ＠ que rece erall'! os s- velra, or?lI1o elXClra a onseca e A's 9 horas da noite essa comit;va 

lento furacão, que matou diversas pes- tados Ullldos . O sen8_dor ｾＱｉＱｧＬ＠ res- Alcmo Freitas. regrcSSIl\'3 para Imbituba onlle t", 
sôas e destruiu muitas aldeias. pondendo .a uma questao, affirmou. que . maria o ftaqrlaliá de volta para o Rio 

_ A Republica Argentina vai fazer nunca ｰ･ｾｬｲ｡＠ que novos emprestlmos P31illOS para m.esa, ReposteIro e de J aneiro. 
á Inglaterra, França e Ualia, um em- f,?ssem feitos ã Eu:opa, mas que con- Toalhas - no Paralzo. 
prestimo de duzentos mil dollars. Slderava que ｣ｲ･､ｩｬｯｾ＠ a !ongo prazo • . 

_ Em Fevereiro os Estados-Unidos eram. n.ecessarlOs, nao somente para De Florlanopolls 
importaram do Brasil 17.328.266 doI- I ー･ｲｮｬｬｴｴｬｾ＠ aos ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ de saldarem os 
lars. seus debltos, mas mnda para garantIr Anouario "Barriga ｖ･ｾ､･ＢＮ＠ - q om 

uma delicada dedJcatol'la subscnpta 
pelos seus autores, srs. Altino ｆｾｯｲ･ ｾ＠ e 
Ary Tolentino, recebemos o pl'lmelro 
numero do Annuario" Barri{;a Verde ' 
publicado em Flbrianopolis. 

Chá preto em pacotes, casa Tcixeir.i 

Dl'. Ed mundo Luz Pinto. - E.;la 
entre nós o sr. <Ir. Edmundo Luz Pinlo, 
Deputado Estaduo l e consagrado OT'l· 
dor, cuj a fama chegou ao pnnto do 
povo cognominar-Ihe de Ruy Pequenn. 

_ Os creditos votados pela França de algum ｭｯ､ｾ＠ a segUl'ança da Eu-
durante a guerra attingem a 158 e meio ropa. O sr. Smlth. retomando de um 
billiões de francos. ｯｲｾ､ｾｲ＠ para ｳｵｳｴ･ｮｴｾｬＭ｡Ｌ＠ exprimiu a 

_ Nitti aconselhu a emigração ita- opllllao que, se a Gra. B,!'etanha, que 
liana para o Brasil. deveactuaJmente 144 mllhoesdedoll.ars, 

_ O governo allemão prendeu seis- ｰ｡ｧ｡ｳｾ･＠ estasomma, os. ｅｳｾ｡､ｯｳ＠ Umdos 
centos patrícios porfi/eurs. poderIam ｣ｯｮｳ｡ｧｲｾｬＭ｡＠ ｉｏｴ ･ ｬｲ｡ｭｾｮｴ･＠ em 

_ A Al1emanha quer vender um di- soccorre.:: a Polorna e a Austrm, que 
rígivel por cinco milllões de marcos, \ morrem a fome. . -

_ O deficil da Inglaterra no 311110 ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠ uma ｣ ｯｭｭｵｾｬｃ｡｡ｯ＠ .de Wa-
findo, em 31 de Março, attingiu a . ... ｾｨｬｧｴｯｮ Ｌ＠ de 31 de ｊ｡ｮ･ｭｾ＠ ultimo, os 
326.192.000 libras esterlinas. I]uros. accumula.dos dos. dIversos em

-Mustaphá Ceral, chefe nacionalista I prestlmos amencanos fCltos aos.paizes 
turco, declarou guerra á Inglartel'ra. I europeus, elevam-se, apprOlomada

_ Ro.ud Amendsen, explorador no- Il'!ente, a 325 milhões de doUars. Estas 
rueguez, julga que alcançará o Polo I cUras. ac..abam d.e ser ｳｵｾｭ･ｴｴ Ｎ ｩ､｡ｳ＠ á 
Norte em Junho ou Julho proximo. I ｾｯｭＱｬｬｬｳｳ｡ｯ＠ das Vias e meIOs fmance

_ Os operarios estão em greve, Iros da Camara dos Representantes do 
geral ou parcial, na França, Italia, 1 ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｾｯ＠ do T.hesouro. a qual 
Hespanha e Estados-Unidos. I propoz ｾ･ｦ･ｮｲ＠ o venCImento dos juros 

_ Os exercitos bolshewikistasconti- accresCldos, adoptando-se essa em 
núam a atacar com violencia as fron-I favor dos antigos paizes belligerantes 
teiras polacas. 1 actua!mente em via de reconstituição: 

-: O governo italiano promoveu I Os lurosdevidos p"los diversos pai-
ｾｕｬｬｨ･ｲｭ･＠ ly\arconi a capitão, por me- zes. europeus ｡ｾｳ＠ Estados Unidos, 
rItos excepclOnaes. I asSIm se decompoem: 

tasa tcrrari Ｚｩｴｵｾｾ＠
MEIAS, SABONETES, PO' DE AR
ROZ, CHAPÉOS DE HmIENS E DE 
SENHORAS, ETC. 

FrAnça .... . ....... . . 
ltalia ..... .. .. .. . . .... . . 
Russia .. . . . . . . ... .. . . . 
Grã Bretanha. . ... . .. . 
Belgica .. ... . .. . .... _. 
Tcheco Slovaquia ..... _ . 
Servia .... . . . . .. .. . ... _ . 
Rumania ..... . .. . .... . 

dol1ars 
94.022.000 
54.257.000 
16.833.000 
14,441.0nO 
11.465.000 
1.667.000 

917.000 
612.000 

Ao distincto coestadano O Deeer 
tem a honra de o cumprimcntar. 

o cn A SALADA é o rei dos chás 

Diversões &- Sports 

Essa publicação vem encher uma 
lacuna ha muito sentida entre nós. J á 
diversas tentativas têm havido, nesse 
sentido, e nenhuma dellas logrou ven
cer o iudifferentismo do nosso povo e 
do nosso gover r.o. Club "3 de Maio ". - Este pro,: 

Entretanto vemos que é uma neces- pero e sympathico club, abrIU Séll' 

sidade a publicação de um annual'io, salões em 4 do corrente, para n,,;' 
que constitúa o repositorio das pro- soiré; dançante, que estcve mUI' 
ducções literarias e dos factos histo- animada. 
ricos de nossa terra. Gratos pelo convite. 

O sr. Altino Flores, que é um dos - t 
mais legitimos representantes da lite- Cortes de cascmira c ｦＱ｡ｮ｣ｬｾＱ＠ ＨＮＧｾ＠
ratul'3 contemporanea catharincnse, e nos e ealças)-al'tigo fino-no arai! 
que é um dos diri gentes do mencio- - ----Ia 
nado m11luario, saberá dar a essa pu- Myosotis _ Basket - Ba ll. - ｾ ･［ｄ Ｇ＠
blicação um cunho verdadeiramente sympathica ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾ￣ｯＬ＠ reccbc,1Il0,g ",. 
popula.r e ｡ｴｾｲ｡ｨｾｮｴ ･ Ｌ＠ .de ｭｯ､ｾ＠ que .a til convite, para assistil'lIlos a ｴｾｾｾ［＠
sua eXJstenCla nao sela a tra]cctol'la ｲ ｡ｾ￣ｯ＠ do novo campo, hOl e! ás Cor.. 
￩ｰｨｾｭ｣ｲ｡＠ de uma estrella candente, da tarde e ao baile 1105 saloes do 
no Ílrmamento da literatura cathan- g resso Lagurlense. t 
ｮ･ｮｾ･Ｎ＠ . Gratos.FJu'-lIos-emos represen ｾ＠

Sao esses os nossos Sllleeros votos, . 
envoltos nos nossos agradccimentos. Echarpes de setla nO ｬＧ｡ｲ｡ｾ＠

n ,..., ...., r-. ... ａｾｲ｡､･ ｣ｩ ｭ ･ｬｬｴｯｳ＠

1 clcsrammas 
çar!le do Paranã, kO. 2$300, casa I Religiosas 

TClxelra 

Pela noticia do passamcnlo de ,Dl 
extremosa gcnitol'a agradeccU·nos o 
sr. Dante ZalleJIa ､ｾ＠ Tubarão. 

, ---
Tinta Sardinha, casa ｔ ｯ ｩ ｸ･ｾ＠

___ l«o--

Seruíço especial b'O DEUER 
FPOLIS., 9. - Teve inicio hontem, 

o serviço de vaccinação contra variola, 
promovido pela inspectoria de hygie
ne. 

FPOLIS., 9. - Seguio para São 
Bento, onde vai exercer o cargo de Juiz 
de Direito, o dr. José Boiteux, ex-secre
tario do Interior e Justiça. 

FPOLIS.,9. - Noticiam despachos 
de Berlim, que houve um encontro 
entre aJlemães e tropas francezas, na 
região de Frankfort. 

FPOLIS., 9. - Sabbarlo será Rssi
gnado o contractodosbondcs i·lotricos. .- _._.- - - _._. 

BenAalas modemas, na Caba FOl'l'ari. 

Com grande soloml:idade, realisou- FaIleCÍm entos o 
'Ih Marconi falou ao Nuovo se, este anno, nesta cldadel a festa da . ｯｯｴｾ＠ 0211 

vUI I erde mais ｲ･ｾ･ｮｴ･ｳ＠ progressos Semana Santa, sendo mUIto .concor- Falleceu cm Bello ｉｉｾｉＧｉｚｅｵＢｾｉｉｩｏ＠ M 
Glorrlda. e't lOS 'aqhl'a' ridos todos os actos, com espec13hdado COI' rente a cxma. sra. l. -o ｾＢ･ｬｬｩｬ＼ｬｬｴ＠
da ra lO e egI . . . - d Se lo 1\10 to '<. 11' -trc IIIO'''" E t h ellllninha casa um mara- a ploCtssao o 111 r r. Bessa ｾ ｨ ｲ ｨ ｮ･＠ I, ex D 00 

• ' u en o , , . , ' . F I 'inda es,. , vilhoso e minusculoapparelho, maIs ou p' d L d 1'1' E da senhonnha • OI os pcs
ome

,. 
menos do tamanho deum phonographo ? earroz a y,.egllmo, - 'x- ａｳ･ ｵ ｳｰｮｬＧ･ｮｴ･ｳＬｮｯｳｾ＠ ｾ＠d· . ue n-ao é mais do que um cluslvamente no Par81ZO. C. o' elC. 
or mano, q . - . . b' I"rlos lO _, receptor radiotelegraftco tao senslvel Rendas, fItas, ou '. o 
'lue, sem_nenhuma ｣ｯｭｭｮｮｩ｣｡￣ｯ Ｎｾ ｯｭ＠ Hospedes & viajantes no Parai? Ｎｾ＠
installaçoes da parte externa, regIStra ... a de 1,,"01 til 
para mim a actividade completa da Dl'. Ernani de Bittencourt Cotrim. IIa dias,. n!1 ｯ｜ｲｬ｣ｾ ［ ｾ ｬｬ ｴｏ ｲ ｡ＢＬｲｬｬｬＧｾＧｬｴ＠
telegraphia sem fios do mundo, COn- - Dcsde 1 do corrento que está diri- na Commlssul' l e C to que bD,I. 
duzindo no meu ｧ｡｢ｩｮ･ｾ･Ｌ＠ todas as. no- gindo a Estrada de Ferro D. Thereza Barra, deu-se um I1C ＧｩｯｾＮ＠ Ｇｉｾ＠
ticias radiotelegraplucas recebidas Clrrlslilla, o sr. dI'. Ernani de Biltcn- i Illpressionou os ｯｰ･ｲ｡ｾ ｃ ｦｩＨＧ ｩ ｮｃＹｾ ｃ ［＠ ｾ＠
pelos jornaes da Europa.> oourt Cotrim, que servia, ha 9 allnos, Estando um dos este es pl 1':" 
- - ----;-- . ---:- na E. F. Central do Brasil o da Cjual, lhal1r1o em UIl1 torno, 'um ｾｲｮ ｬｬ ｬ＠ ｾＬＬＬ＠Chocolate em pacotes, casa relxclra ultimamente era sub-dircctor. pontil1arnonto danoo tre' 1",1 \ 

Sabemos que S. S. está muito pro- tarnpi<lO, pnl' ti ni!o-SC ｣ ｾ ｾｾ＠ rigoftl,<I Linho para vestidos, artigo chie - ponso a Cjuo se ･､ｩｃｩｾｵ｣Ｌ＠ nesta cidndc, Consta que fOi abri 
no Paraizo. ullla estação, acabando de voz eOIll a \]1I0I'ito. 

ｾ＠
ｾ］＠

\'e,ho ｾｭｲｲ＠ ao seu conhecimento o 
＼ＡＡｬＺｾＮ､ｯ＠ Ill:lravilqaso que o ｭ ｾ ｵ＠ ｾ ｩｬｨ ｯ＠
,.rio obf,leye com o uso do E/lxrJ de 
. :to na muito que yinh;1 s0ffrendo 

froPI';O pela pelle 'lue não cedia a 
110 ｡ｬｾＢｕｭ＠ e aconselhado para 

Itl.) nz:n' o seu preparado o fiz IOf" o, 
do um vidro, e com 3". achn-,;c 

",",'Illcnlp. cura.ln. Real mente, sou 
ío 9 ｾｴｴ･ｳｴＱｴｬｯｳＬ＠ mas o effr; t0 ra

t'cor"'.llle:lte cnra de meu filho 
,thu!i "m"ua virtegtemun h nr-Ihe 
.,ta a mi lha \'( r ladei ra grat idão. 

lll!lto a pi! Ｌ ｴＭＱｾＺＧ｡ ｬＬ ｨ ｩ ｡＠ delle par.! fi 
entre as rle ｐｃＵＬ Ｐ ｾｓ＠ curadas. 

. De V. S. Amg. Atto .. 
ｕｬＧ･ｬＬＢｾ＠ Portella Henl'iqucs. 

ｲｬＺＧｾ＠ B,mblilfl n. S. Fabrica rle 
ｃｉｾｩｴ｡ｳ＠ - Rio d e Ianeiro. 

?nhcro a !Irma supra. - R'o 2-1 
YIIO de 1917. ' 
. ＱＧｾｬ･ｭｵｮｨ｡＠ de verdade A. A. R. 
·\AvaroArlvincula d a Silva - ｔ ｾ ﾭ

. 'o Cartcri) Evarísto. 

ｄ｛ ･ｲｾ＠

COR A.: 

A ComI 
dade do í: 
dos Anjo 
reconheci 
cooperara 
empolgan 
dcmpção 
só offerec 
prestarm 
act ividadr 

Para t, 
bençãos d 

ｾ ｾＮＢＬＮＢＧ Ｔ＠

Gratifie 
tod a pess 
ziana prí 
que o me, 

ｾ＠

Ｎｾ＠ ... ｾｾ＠fé .... ,: 
....... CôII 

por consi! 
ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＢＬＮＮＮＮＭＭＮ ｾ＠

ａｶｾｳ｡＠ a 
por" Imh 
dado sor 
homcll!'=, r 

Ru: 

I Dr. ( 
I 

Trata ｾ＠

me rcia 
contr: 

Bellas ! 

IMPUREZAS DO SA" 
'---' -- - -
MOLESTIAS DA PELt 
:.---.;;. ｾ＠ - - -
RHEUMATISMO. ASl 
ｾｾＭＭ Ｍ
SYPliILlS ADQUIRlD 

ＡＡＧｾＮ＠ :::::: OU HEREDlml . lo s 
Ａｉｾｾｯ＠ tOrno SUôlquer Ijcôr d I 

C°tl!.RAoo lM OUAlQUlR PHARI1ACIA, 

1\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1UI1\ v:'\Rão, 
para qlll'l" 
Ｑ｜ｯｾｳｮ＠ ｣ｨｬ｡ＨｬｾＬ＠

ue ｵｲｾ･＠ UllIa 
<lI'ario (IUe ohti 
, quartas ｾ＠ 'Cxt, 
esta ｃ｜ＨＡ｡Ｌｬｾ Ｌ＠ Q 
sso ｰｲ｣ｃｉｾ｡＠ '''r 1It, 
allianta 8ua '''lii. 
rio, porque 11o ｾ＠
ainda eScuro! 

o tem nem. UIII p. 
S ｰｮｾＬ｡ｉ［Ｈｃ｜ｲｯｳＮ＠

1'. IlCllrlque 1 
l'cssisto, c o íll:t 
a u m ｭｯｾｯ＠ 'lU' 
e uma <Ias Ulai, 

.as do nrRsiI, 
e dentro ell\ h 
s senões ｡ｪｬｑ｡ｾ＠

para homells e 
i'C1'ral'i. 

res. - A 8 ,lo 
cidade o RI'. li 
unhado lIo de. 
tado, SI'. d I'. 

to ｃｾｳ｡ｲ＠ de 
ros e mais 
punham uma c 
inta pessons. 
ue vinha do 
. arboni(el'a8 c 
'0 em ｴｲｮｦｾｧｬｬ＠

lja companhia 
I'Íque Lage, lo 
guna, pclas 
no ｮｯｳｾｯ＠

antes [oi 
sidencia do sr. 

)acotes, casa ｔｾＢ＠

Luz Pinto. - r, 
. ElImundo Luz I' 
Ｌｾｉ＠ e consagrado. 
chegou ao 
r-lhe de Ruy 
coestadano O 

) cumprimentar. 

Maio " _ - Este 
hieo elub, abriu 
corrente, para 

" que esteve 

mvite. 

'asket - Ball. 
lciação, recebem, 
, assistirmos á' 
,ampo, hoje, ás 
)ile nos salões 

o D e -ver 8 

Solicita(las A(; RADECIMENTO '= 

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 
"A INTERNACIONAL" 

AUTORlSADA E FISCALl1'1ADA PELO GOVERNO FEDERAL 

CJ4.1RT& ....... TJE1'IIII'TJE 1'l1li'. D 
-----._ .. -----

MAIS DE MIL AGENCIAS EM TODO O BRASIL 

VENDE-SE - um 1(1luillCtc 
ty!><lW'ophiell hcm 1Il0nlflllo, com doi !i 
lireIO", um pe' lllcllo para truuf\lhos 
.\\."lsO" e 111\1 I(l'al\lIo do cclilldro 17'( 
61 1I1ovido, Ｚｾ＠ \':1[>01',' mão ou pili C01ll 
t "hlll m:>tol'lI\l prOl' lHO pura 11111 jornal 
tio "1':1ndO [01'I11" l,O, trndo lamhelll em 
ｾｷｾｫ＠ ｾｉＧｈＱｨｬ･＠ qU:1,ttidndr 11(' pape) 3'4-
ｾｌＮｴｩｉＱＱ［ｴｨＩＬ＠ linho, cartomoo, bri..,lol, pa-
p<.'II"'('8, ｾｴ｣Ｌ＠ , 

.\ 111111111' pal·te do lIl3tcl'lal com pou-

A COmllli"Riio nOllwarla pela Irmon
dndo do H. H. Sncl'fimcllto e R. Antonio 
dos Anjos, desta ｣ｩ､｡､ｾＬ＠ vem, muito 
roc'onhel'ida, ngrncecer n todos quo 
ｾｯｯｰ･ＨＧｮｲｮｬ｜Ｑ＠ porn o luzi mento do tão 
clllpolgat,te rommclllol'nção tIu Re
d0ln}lçãO de Jesus Chtisto, o quo não 
ｾｴＩ＠ () I'Ol'c('cl'a:n 09 8leus donativos mns 
preRtm'o m de uoa vontndo aSila 
al'lividudc ｾ＠ bons Aerviços. 

1'1I1'a todOR,1I commissãó implora IIS 
ucnçãos llo Dous. 

A Commlssdo. 

Rolação das cnrleroetas contempladas no sorteio realisa<lo no dia 21 de Fe
vereiro do 1920, pela Loteria Federal, corrospondente aos seguintes 
numeros: 4.574, 7.553, 7.959, 7.063,3.178,0.451,0.509,3.519 e 0.625. 

ﾷ ｾﾷＭﾷｾﾷＭ ﾷ ＭﾷｾﾷＭ ﾷ ＭＧ Ｍ Ｇ ＭＧ｟Ｇ｟ ｉ＠ SERI E "A-C" 860. SORTEIO co \1"'0, 
P:ll'[t ｩｬｬｲｬｈＧｊｔｬＺｈＧＺￕＨＬｾ＠ Ilesta 1'cducf:ão. 

ctTlt.\Dl DE ｅｉｻＱｬｐ Ｌｾ ｏ＠ NA PELLE 
CJIlI O ELIXIR DE INHAME 

1:000$000 

() ruti rica·seeom a importanrinarinw, 
toda pcssou que comprar n' A Ve ne
ziana pi, de :t1'I'OZ" Lady H, o provar 
que o me,imo não é legitimo. 

10:000SOOO - 1°. l'ECULIO - Um predio ao Sr. Adolpho Maestro Alvares 
residente cm Santos, E. do São Paulo. 

5005000 - <l U. PECULIO - Um terreno ao Sr. João Antonio Tiburcio, rc
sidente em Villa Braz, Estudo de Minas. 

ｾ＠ ..... 

Venho tr"zCf ao seu conhecimeato O 
result,"10 m:u'o\'i1qaso que o meu lilho 
R,'lvio ohetc\'c ｾＧｯｭ＠ o ｵｾｯ＠ do I-:li.r;J de 
hihame. Ila mtlltoque vmh" s"lfl'endo 
li til a ｣ｬＧｬｬｰｾｩｩｯ＠ pela pelle que não cedia a 
tl'ntrlluento algum c aconselhado p(lI'n 
f: ze-Io uzar o seu preparado o ,i" loro, 
comprando um vidro, e com 3'1. :wll a-;-;c 
eomp1ctnl1l{'ntr (,ul'afln. Renlmcnt<" sou 
(o t 'rolo f\ :1ttt1 st'ldos, mas o cffr':t'o 1'a
"ido e a Cnllsrqllo.lIe cura <Ie mou filho 
me ｣ｵｴｨｬｬｾｩ＠ Ｑｾ ｉＡｬＬｭ＠ n vir tcstemllllhflr-lhc 
com ＨＧｾｴｦｬ＠ a mi lha V( l' Ind('ira gl'atidão. 

Miguel/bane!! dl Filho. 

O III. medico Dl'. 
Pereira Alves, resi
dente em Sant' Anna 
cio Livramento (Rio 
Grande do Sul), llc
clara em attestado 
firmado em 25 de Ou
tuuro de 1915, acpn
selhar o • Elixir de 
Nogueira ' ,do Pharm 
Chim. João da Silva 
Si I veira, no trata
mento edasyphilis" 

por considernl-o umoptimo preparado. 
ＮＮＮＮＮＮＬＮＬＮｾｾＮＮＮＮＭＭＮＮＮ｟ｾＭＭ

A VENEZIANA 
Avisa a sua distin cta freguezia, que 

por "Imuitubu" acaba de receber va
riado sortimento de calçados para 
homem::" meninas c creanc;as, 

Rua Coronel Richard, 92 

Miguel/bafie!! dl Filho. 

Junt'l :t ]li! .t·);!rH"hia delle par,1 fi-
gureI' cntre as ､ｾ＠ ｦｉ［ｓ ｒｏｾｓ＠ cmadas. Dr. Claribalte (ia lvão 

De '. S. Amg. Alto .. 
(a) Al'elino Portella TIenriqucs. ADVOGADO 

ｔｲｮ｜Ｇ･ｳｳｾ＠ BUl\lbi,tn n. 8. Fabrica de Traia de' causas civeis e com-
Chitas - Rio de Ianeiro. merciaes, registros de firma, 

Hcconheco:1 firma supra. - R'o, 24 contractos commerciaes, na-
de )loio de 1917. turalisação, etc. 
Em testemunha de verdade A. A. R. 

Ca) A'varo Advincula da Silva - ｔｾＭ
belião do Cm'lc'l'i l E"aristo. Bellas gravatas ; - Mario Ferrari 
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SERI E "B" 790. SORTEIO 
1:000$000 - 2°. PECULIO - Um terreno ao Snr. José Vicente, resideuto 

em Rio Claro, Estado de São Paulo. 
1:000$000 - 3°. PECULIO - Um terreno ao Snr. E1gdice Gomes Rosas, 

residente em Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. 

SERIE " O " 27°. SORTEIO 
10:000$000 - 1°. PECULIO - Um predio ao SO l'. Mario Americo do 

l'ra<lo, residente em Florianopolis, Estado de Santa Catbarina. 
1:000S000 - 2°. PECULIO - Um teneno ao Snr. Manoel Francisco de 

Cnstro Leal, residente no Rio de Janeiro. 
BONIFICAÇÕES 

" A-C" - Romana G. Leivas, Jnguarão, Rio Grande do Sul. - Ba
silia de Carvalho, Rio de Janeiro. 

• B li - Domicio Souza Azevedo, Castro Alves, Bahia. - Antonio da 
Silva Guedes, São Borja, Rio Grande do Sul. - Macario Pereira de Al
varenga, Taubaté, São Paulo. 

• O li - Maria Lopes, Rio Granrle, Rio Grande do Sul - Guio Ma
noel Marques, Encantado, Santa Catharina, - e duas cadernetas suspeosas. 

ｉｾＢＰＱｒｔＦＱＧｉｉｉｉＧｔｉＸ ｓ ｾｏ＠

03 peculios da serie" D li serão liquidados de aecordo com o artigo 
oi ta vo do Regulamento. 

Para prospectos e mais informações dirijam-se á SEDE ou ás AGENCIAS, 
O agente nesta cidade, - GUSTAVO DA COSTA PEREI I1.A. 

ｉｾ ｦ＠ EXPOSiÇÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS 
I -

I", I Monumental sortimento de brins, chitss, zephires, fustões 
G1:qr' e riscadinhos. 
...., Ultima novidade em artigosfinos, como séjam: Molmol, ren
e<:> dão, filó de seda, seda lavavel, arminho, pcllissé, e muitos i , outros artigos chies. 

ｾＬ＠ ＭＫ ｾ ｇ ｾ ｶ ｾ ｣ ･ Ｌｮ ｾｾ ｩ ｾ ｯ ｾＡ ｯ Ｗｳ ＮＤＭ
Ｎ ｾ＠ , LAGUNA. - TELEPHONE, N°. 15. 

ｾ＠ I Perfumarias extrnngei ras e nacionaes, chapéus de ｾｯ ｬ＠ e de 
...:o cabeça, calçados, meias rendadas. - Casem iras, metim listado, + I zanellas, artigo bom, na casa 

L U I 5 5 E V E R I N O Ir C O M P. 

ｾ ｉ＠ Preços os xn.ais razoa -veis_ 

-

ｾ＠

ｾ＠... 
ｾ＠
"'" = 
ｾ＠
'aà 
ｾ＠
8 
ｾ＠

® 
COCOS DA BAHIA na Casa Lopes. 

o "in"'" - ｾＭ ; 
se devia 

<'fi ｾ｜＠ h;; ar rft escola. : 

o melhor remedio 
para tosse. coqueluche. 
bronchite;para todas 
as doenç!ls do peito 

co 

, aa . . .... "1 

Q >< = ::E: ｾ＠
Bromil 

_ IMPUREZAS DO SANGJlh 
MOLfSTlAS DA PELLE 
RHEUMATISMO,ÃSTHMX --- - - -
5YPl1ILlS ADQUIR1DA C _ 

==OU ｬｩｅｒｅｄｬｴￃｒ ｾ＠
ｳｯ｢ ｯ ｲｯ ｾｯ＠ c.omo QualQuer licôr de me::.a 
J,UlCONTRAOO (M gUALQU(R ｐｈａｾ＠

ｾ＠

VJ 
Q 
Y 
Y 
ｾ＠
VJ 

-bI 
I-

lncommodos de 
senhoras4odas as 
doenças do utero
CUT'Pll-se com 

A Saude daMulher 
DAU>T • QIJVEIU - lUo _ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 

:End- TeL ""G-uilchapn 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Floria"o . 
VENDEDOR DE : poh, 
Folha de Flandres" Coke C", Estanho em Verguinhas "Carne' .. 

"Pearso
n 

", Chlorato de Potassa, Sal-glauber, Sal amargo ａｬｶ｡ｩｾ､ｯ＠ ,Crenlilil 
Zarcão Inglez, Soda Caustica, Anil, Lixa para madeira e m'etaes A a de Zineo, 
nizado, Arame farpado, Cimento inglez "Mitre" e "Hilton" En'x rame gall. 
"Café", Louça "Meakins ", Oleos Lubrificantes, Whisky "Johni adW mgleu, 
"Dewars-White Label", Cerveja guinnessa "Cabeça de cacho; .. alker" t 
".Renault:' e "Jas Pennessy e Vo ", V.er!1:',outh .Italiano e france;'o , COI(ni( 
bltters, VlI1ho do Porto "Lagnma Chnsll e outras marcas Vinh 'il'gostura 
tinto e branco, Chanpagne "Viuva Cliquot " e "Bollanger" ｾｨ￡＠ d OI ordealll 
lada" e muitos outros artigos. ' a ndla Ｂｓｾ＠

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das "Internar' I 
pondence Schools" (Escolas Internacionaes). lOna Corre;. 
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ELIXIR DE NOGUElIU 
Cura 

lateJamtnfo du .. 
terias do I!ts(oçO, 

Inflammaçõu do rito 
ro. 

Corriment6 do. ｾ＠
dos. 

Rheumatismo em po 
Tal. 

Manchas da ptlle. 
AllecÇÕ<t_ 

figado. 
Dom nopa. 

to. 
Tumoruq 

0$505, 

CancrOl lt
nmos. 

Gonorrbhl 
ｃ｡ｲ｢｛｛ｾ＠

Fistulu. 
Espinhu. 
ｒ｡Ｈｨｩｴｩｾ＠ ... 
Flores M. 

'''. l'lctras, 

I '" ｾ＠Representações e Agencias ｾ＠ O 11 f-

Tumores. 
SarDI!. 
Cf)"SI.S. 

ES<tophl:/u 
Darthro!. 
Bouba.. 
Boubona 

fi Cons. mafra n. 27. ｔ･ｬｾｰｨｯｮ･＠ n. 98. Caixa postal n. 12. ' . I ti finalmtl1!t, 
todas .. lO' 

lestles prt 
venlentu .. 
SIIlgue. 

....... OI&I ..... lWO .. O .... IS I 

Joinville Laguna Itajahy I ../ 
GRAnDE DEPURATIVO DO ｭＶｾ＠

nua Censo )Wra, 36. Caixa n. 10 li. lIaulino Horn. Caixa 31 li. P. Ferreira, n. Caixa 34 
vENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 

Tecidos de algodão em geral, casimiras, meias e cami.a. OP meia, fitas 
de seda, perfumarias, productos chimicos, artcfactos de vidrr> .. de aluminio, 
phosphoros • Brilhante ", saccaria branca e de aniagens, chinellos, papeis em 
gerol, alpiste, xarque, sebo' sal de Môssoró, assucar, café, bebidas nacionaes e 
estrangeiras, champagne, "Veuve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, etc. 
SAL MINERAL "ORION" PARA A SALGA DE MANTEIGA F ｾｕｅｉｊｏｓ＠
UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO DI::. :"ANTA CATHA-

RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS. 
Fumss e cigarros VEADO, Biscoutos DUCHEN, Chocolates MOINHO DIi 

OURO, Agua Mineral de Caxambú. 

-ELISIO SIMOES 
Representações, commissões, agencias e consignações 

End. teleg : SEDRUOL Codigos .. Ribeiro" & "Borges" 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) Caixa postal, 66 
....... OItI ... lWO .. O .... IS 

Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 

FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO 
- DE-

.JOAQUIM SOARES 
e ... 

Magalhães - Rua Major Cuslodio Bessa, 51 
Esta fabrica, montada a capricho, dis pondo de pessoal habilitado,.pó&> 

exccutar com esmero e promptidão, quaesquer peças de fO!l;os de arllf'f'0Eft; 
rantes ou fixas e tudo mais o que comprehende a pyrotechmca em ｧ･ｲｾＮＬ＠ I" 
estabeleCimento recommenda-se pela presteza com que attende todah e'T,Q 
commendas, especialmente foguetes ou rojões de qualquer taman O. I U 

sempre em deposito regular slock de foO'os diversos, para attender que ｾ､＼Ｇ＠
pedido urgente. Acceita encommendas p;!ra aprClmptar no tempo ､･ｴ･ｲｭｬｾｾＮＬ＠
pelos freguezes. Prepara-se uma massa para foe;os cambiantes, verde e e ｮｾ＠
nado, para queimar em salões, igrejas e trasladações, que não faz fumofça e. de 
é suffocante. Tem sempre grande s/oe" de droO'as e materias para ｯｧｯＮ［ｾｉｾ＠
superior qualidade, para vender por preços ao ｾ｡ｬ｣｡ｮ｣･＠ dos pequenos ｐｾ･ｮＧ［Ｇ＠
chnicos. Acceita enéommendas de polvora para rebentar pedras. Para ｾ･ｾＬ＠ ｱｾ＠
quantidades, tem sempre em deposito. Tem tambem, estupim para ｭｾＺｩｬＩ＠
vende qualquer quantidade. \" 

HUMBERTO ZANELLA & elA . 
Commissões, Consignações e conta propria I 

::§§:c: 

INPORTA çÃO E EXPORTAÇÃO 
::§§c:: 

Caixa Postal, llG• 2I ' 3' 
Itu.&. GUST.&.'VO I&1Íl..-....... I& .. , N.-

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELLA 

.Sál do MO.SSOI',í, ｧｬＧｯｾｳｯ＠ e moido, ell1 grande ･ｾ｣｡ ｬ｡Ｎ＠ !lIA. 
FUl'lIlbus de tl'lgo dns acreditadas mal'('flR LILI e CL.\U 

CAFÉ E SABÃO 

Sal, café, xarque. do Rio Grande e Paraná, azeites, goiabadas massa dc 
tomates, abacaxis marca Letio, de Amorim, Co.ta & Comp., de. Pernambuco; 
agua mineral Ouro Fino, bonecamp, oleos, arame farpado, bebidas fmas da 
grande fabrida Biosehi ｾｯｵｲｯＮｾ＠ ｣ｨｩｮ･ｬｬｯ ＬｾＬ＠ c"'çados, chapé?s de palha e de 
feltro, da importante fabnca Ortente, de .São Paulo; lonas, Cimento, breu, soda 
caustice, fumo, cebo, alpiste, alfafa, Vidros, bombons c chocolates Falehi, 
vinhos Olga e CoUares, colorau, perf.umarias,. pós de arroz marcas. Lady e 
Nand, charutos Poock, palha e papel' para cigarros, caclumbos. teCidos de 
algodão, punhos, collarinhos, ｣ｯｲｲ･ｮｴ｣ｾ＠ para cacaorros e animaes bovinos, 
ditas para ｰｯｯｾＬ＠ pltões, aldraba., etc, etc. Saccos de. papel e de algodão, 
artigo para e'wptono, papel de embrulhol barbantes, aOlagens, louças esmal
tadas, placas de metal e ｾｳｭ｡ｬｴ｡､｡ｳＬ＠ peneumaticos, e comaras de ar para 
automovcis, material electnco, pés ､ｾ＠ ferro para bancos de jardim, rogões eco-I Agentes dos vaporos da firmo F. Matul'nzzo '" Co mp. Llllt. 
nomicos marca Progresso, grelhas, portõ.es, chapas para fogões de tijolos, po- L -na 
10 "d"s pn rn co Içados, c In pia, to PIWI/IX, arllgos photogra phlCOS, codlgus tel egra _ ｾＺＺ］ｾ｡ｾｳｾｵｾｮＮ［｡［［ＮＮＭ｟ＭＮＮＮ［［ｻ［［Ｎｓ［［Ｌ［ＬｬＺ｡ｾ､ｾｏＺ［Ｎ［､ｾ･ｾＺｓｾ｡ｾｮＺＺｌＺ｡ＺＮＮ［ｃ［Ｎ［［｡［Ｎ［ｬｾｨＮ｡ＮｲｾｉｾＮ＠phicos !JorRe.", os ｬＱｬｬＧｩｨｯｲｴＬｾＮ＠ 11 • .. . 1.._ 

' Ullicu '"lldcdonlu sabondc SUllltol ,o mdhor entre os melhores. IMPRESSO NA TYPOCRAPHIA 'PATRIA" DE FERNANDO BAINHA. 

p;rector 

ｾｯｊｬｉ＠

É ｖａｎｔａ ｾ＠

Banco Naci 
do C 
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