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ｾ ｡ｮｬ｡＠ Calharl" a'! 
DE FERNANDO .a 

ｾｬｾ＠ ｾＡｾ＠ ｾｾ＠ SEMANARIO INDEPENDENTE ｾｾ＠ * ｾｩｾ＠
Director : Lucas Bainha. ｾｾ＠ ｾｩｾ＠ ｾＡｾ＠ Secretario: Horaninio Faisca. 

,,,,"NO RI II LaO_a (San<a ",.<"arOna), .s de ａｾＺＺｄＢｏ＠ II N _ • .. ,. 

É VANTAJOSO I as IIltill1ns pm ｆ｣ｶ｣ｲｾｩｲｯ＠ d" ann·) ror- dado para Paris onde será scpultado Ern ｃＮＱｾＰ＠ de ｭｯ｢ｩｬｩｾｮＮ［￣ｯＬ＠ a Allcm"-
• • . rente n :lUO$UOO, COIllUllI agiu [lOI'lllnto, ｾｉｕ＠ jazigo da familin, nha poderia armar ｾＮＴＰＰＮＰＰＰ＠ com-

de 200 o"} • • bntcntcs. 
CllIllpl'C notnr que com 1° de .JJlnril'o O prin"ipp Dom Luiz, ｱｬｬｾ＠ nraba cJe Todo 1l1rrnnisI1ln da antiga potellcin 

ｃｬｬ｜Ｇｩ｡ｬＧ､ＬＧｾ＠ ｜ＧｏｾＺｩｴＩ＠ ｦＧｬｽＨｬｬＧｮｾＨＺ＠ ..... {\,hdp, 
ｰＱＧｯｬｩｾｳ［ＢｩＨＱＬ＠ riliação _(\ ､ｬｬｾＧｬ＠ IlfIlralil'ia , Ü 
('r1<.1I1 Po<!rr!, 14.,7- .5. {','1I1." jun
t:1lld () lH)\I\) l' t'Il\'cloPI'(' SI lIad,) para 
que I'Cll:('}):1I':"l a dC.:h'I'lpt;:ln do ""':ISO 
(.'H1':wh'l', ｰｬＧｩｬｬｬＧｩｰ｡｣ｾ＠ dt'ft!;to!'t, ＨﾷＨｈﾷＨﾷｾＬ＠ e 
Yl'!-itll :ll'io:-i ｰｬＧｬﾷｲｴＧｬＧｩｶ｣ｩｾＬ＠ HIt"II1 df' t"1'I'om. 
I1Il"'nll:l':'-lf':; que YOS HCI';1o uh.1i!i 11:\ 
rxlstl'l1cia. 

do a.llllO ﾫＧＬＩｲｲ｣ｮｴＨ＾ＨＧｯｉｬｬｊｊｬ｣ｴＺＱｬＧ｡ｬｔｨ［ｉｾｖｴｬｬｴ･＠ fallcl'rr em i\icp, cr'a o ｳｦＧｾｵｬｬ､ｯ＠ filho l1Jilital' aliem; estn. illtal'to (! aoil um 
(' ｣ｩｮｾｦＩ＠ nnllou do, ｩｮｩＮＡＡＮｬｬｬｮｾﾷ￣Ｇｬ＠ ｣ｬＧＺＭｾ＼［ｓＮｑ＠ Ul"J" d'l pl i 'll!rza Iznurl c do prlnclpe [lg}Jl!'eto inorrrn!iivo, O novo exc rcitu 
titutn de ('l'cdito c iI sua Thrcetori:t ｲ･ｾ＠ C:tMiio d' Or!('nn9, ｲｯｮｾｬ｣＠ d' J;:u, , . I valle bem o ue ôu1r'ora. 
Illt'IHnrnndll o Seu pa9!':nelo ｮＨｬＮｾｾＮｵＧ＠ quarto ｾ｡ＡｩＨＧ･ｵ＠ em ｐ｣ｴｬＧｏｐｏｾｉｓＬ＠ elll 211 ､ｾ＠ Ja. 
dI"' tWClIln dcs('l'cVC 110 seu rclHtorio o 11<'11'0 de 187H c, depOIS da ｲｃｊｬｕｮｦｾｈＮ｜＠ de 
que ｴ ｾｬｬｉ＠ sido do Si,.'U tl'abalh,) C dn t-Illn seu irmiio D,.>lTI PeriTO, foi, lJc1Qs :tele
HI.,th·idndt', ('0!l10 tambcm n que ha ptos do 3nÍ1g'0. rcgllnC'n, .e.msldC:l'ado 
fpitl) PIIl pl"JI do seu engl'andcc·illl("ntn. IH'incipr imperIal do Braz", o que oe

rarne dI) Paraná, k". 2$300, casa 
Teixeira 

(H-!!) 
................................. -.....-.... ｾｾ＠
ｌｏｾＱｈｮｉｬ｡Ｇｅｉｬｌ｜＠ para a cxtin"("lo 

､ｴｊｾ＠ yt!J'IIlC!-l (hIJllorigati). Vtmelt;·.;c 
lIesta dllade. 

Desd,' o seu iuif'io, o B:uH'o Nati- COrreu em au de outubro de 100ft 
onal· do COl11ll1errio ｰｾｲｦ｣ｩｴｮｭｰｮｴｻＧ＠ Tinha. os ｳＨＧｾＧＱｬｩｬｬｴｃｓ＠ nomes: Dom 
id"ntificílflo com :\9 ｬ［ｃＨＧ｣ｾｳｩＬｬ｡､･ｾ＠ c o Luiz, :\lal'in, Felippe, ｐＨｾ､ｲｯ＠ de Alcnn
ｰｬＧｯＧＢＡｉＧｐＺｾｓＨＩ＠ desses ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠ fnetnrrs dn tara, G:l::lt:io, Miguel Gabriel, Raphael, 
｣ｩ｜ＧｩｬｩＷＮｮＧＬｾ［ｩｮ＠ que 910 {) CnllUll('I'l'io, fi ｉｮｾ＠ ＨｾｾｮＷＮｮｧ｡ＮＬＮ＠ . 

ｾＮ＠ I· DOS JORNAES<r 

Banco Nacional 
tlnstria e a ａｾｲｪ｣ｵｬｴｬｬｬＧｮＬ＠ (' ｮＨＧｾｾ｣＠ )1('· • rOIIa sua ｉｾｦｴｬｮ｣ｴ｡Ｌ＠ )passou.,n o pnn: 

... 'rindo ､ｾ＠ l'in('() ｬｕＺＺｬｴｲＧＩＺｾＬ＠ no limite ｣Ｑｾ＠ ｾｬｰｐ＠ .Dom LUIZ em I ctl'Opo1ts c ｮｾＺｈＩ＠
D' O Imparcial UO Rio: 

Os soccos que dão fortuna 

do Commercio 
811:[s f Ｌｲ［ＧｾＬ＠ ｴｾｭ＠ _eml'!'I' PI'Oc'urndo scr Jar.!IIlS ,h Guanabara e ue S. Clll'ls- As propostas atú agora apre,;cnta<las 
um rlttlllcnto de prn.,periclaJp. não Hr', tOVilO o, nprnas com quatJ'o ann.os, ｾ｟ｯＭ pura a organização uo match Cnrpen. 
pnrn ｮｾ＠ Se118 acC':nni6b8, C0ll10 t:lll1bClIl mPf.'ilU 03 seus . ･ｧｴｾ｝ｃｬｯｳＬ＠ sob ｾ＠ ､Ｑｲ･｣Ｎｾｯ＠ ticl' x Dempsey são ･ｾ ｰ｡ｬｬｴｯ ｳ｡ ｴＡ＠
ｰｾｲｮ＠ a C·)Hlll1lHl1Uade. 11.0 ｈｾＮ＠ Dr. BenJ.anllll Fr<1!1Idm ｒｮｲｾｬｺ＠ O campeão francc.z .ne:-ltn impor. 

ｔｾｭｯＺＩ＠ SI)O ＧＺｾ＠ vi .... ｴ｡ｾ＠ o ultimo I't'!:i
t01' iod ) B:l1h'() ｘｾｬｲｩｯ｡｡ｬ＠ dI) COllllllCl'l'io, 
que SI' n .·ft'l'c nos ｊ｜ＢＢｧｾｬＨＧｩｦＩｾ＠ rcalisndos 
pur (' . .,"'.' importante ＨＧｾｴ｡ｨｃＧｬ｣｣ｩｬｬＱ･ｮｴｯ＠

110 ､Ｈｾ ｴＺｏＡｔｬＧＱＢ＠ do nnllO prnxullo pU!·Hado, 
(' sC'ntillHhlOS ､ｃＡＢｮＢＺｬｊｷ｣ｩＧｬｯｾ＠ em ｣ｯｮｾﾷ＠

bt:ll' a ｾｬｉｦｴ＠ l'l'escentc C ･ｸｵｬ＾･ｲＨｬｬｬｴｾ＠

ｰＢＰＴｴ＾･Ｂ Ｌ､｡､ｾＬ＠ . . 

_T __ ; __ ._._._. __ '_i_. 

Casa ferrari ｅＺＧｾｾｦＺｦＳ＠
LJo.QUEfl, 

ｾｭｌ｜ｓＬ＠ S.\J10XETES, 1'0' DE ,ut
noz, CIUPÉOS DE IImIEXS E DE 
SEXlIon.IS, ETC. 

PATRIA-RELIGIÃO 
ｾ＠

Raul·ll) Nllnl) l' quI"' em nos;;o mp:., (> 

em t,)·Io t) E ... tado l'I1e tt'm ｬｾＧｬｯｰＨＧｲＺｵｬｱ＠

("lIn () C' Hl1l1lerCto, a In·Iu::Itl'i;l c a 
.. \ fTril'u!tul'a. 110 ､ＮｾｳｬｯｨｲＧ［ｬｮｴＧｬ｜ｴｯ＠ da 
ｲＮＩﾷｾｴｵ｡Ｚｬ＠ Plll)UI'a (' ｰＺｪｾｩＧｾｵｬＺＱｲＬＬｾ＠ ＨＩｐｪＩＧＩｾﾷＭ .\ P ·J r :a (o:l m;;e de totlas!1s ｾｰＢＧｮｮＮ＠
ｴＮｬ｡ｾＩｴｲＺｴＷＮｴ［［ｩﾷｦｬｏ＠ l'O Ｎ ｨ･ｾﾷｉｉｉｬｃＱｩｴ＠ ,dOSll:J . .,3.h dc . .,;,.;, o n:icho ｣ｯｬｯｾｳ｡ｬ＠ onde se ｡ｾﾭ
It.! :t!)res e :ulli t!o=, de pro=,peridade p ,r sentam 0:3 emblemas do incomparnvl")l; 
quC' pa..;sa (' . ..; ... ｾ＠ ｉＡｬｳｴｩｴｬｬｾｏ＠ de ｃｲｾ､ﾷｴＨＩＬ＠ o prilJlr:l'o cantko embalado pela 
mi"!J'c"cdor da sy.inp:Jthnl e ('t)!Lfle 1,:a Ol'tle;-lO dos s<'us frito::;, de suas lutas 
ｰｵｨｬｩｬＧ ｾＮ＠ . ｧＺｧＺｬＬｬｴｾｳＬ＠ da ｾｵｮ＠ 'nvacilluvel LilJer-

.. ｜ＮＬｾ ｩｬｬｬ＠ é que no allllO em 1'('lnt0 • (adl") ! 
foram pag-os eli\'i/h'ndos aos ｓｾｕｾ＠ He: . .\ TIeltgião é a amig-a (las ｾｮｬＺＬｩ｣ＳＬ＠
rinnistas, C']JlV) nos anllrlS ｡ｮｦｃｬＧｬｯｲ･ｾＬ＠ a ú a Fé Ｚｵｾｮｲｩｮｮ､ｯ＠ a mutua uni:l0, a 
l'az:I.,) de 121)0 ao anno ou !=icja o total bonnn(,':1 mrign; o imnu sohrenntural 
de n" GOO:O()')$OOO. 'lHe rOllverge a Humanidade para as 

As suas 1'(":5(')'\,:18 foram ('levadas a l'l'CIU'n$ «la Caridnde.1o 
ｒｾＮ＠ ＱｉｬＮＰＺＱＱＺＷＰＺ｢ｬｾｏＬ＠ $cndo que em:l1 A j'atria, ｰｨ｡ｬ｡ｮｾ･＠ de irmãos (]HC 
de nl'ZClJlbl'o de UH8, e ..... 'ias ｬＧ｣ｾ･ｬＧｙ｡ｳ＠ trabalham para engrnnde('r·l·a, {> n ba. 
montavam a n,. ｇＬｬｇｬＺｓＷｩｾＴＱｏＬ＠ .\ ,li 1'- talha l'ontinua do ,Ic\'er de guial-a, 
t'el'en\,n {> portanto, de H.-i, ...... cndn um de ｬｬￚｾＱ＠ á clllminuJ1cla da sua 
ＳＬＸＷＰＺＮＧｻＺｈｾＺｈｏＬ＠ entre o allno de HH8 (l lTrandes:1 ... 
o ue 1910. ｾ＠ .1 Reli"ião é o lenith'o que nos am-

E' aitHla di{!J1o tIe nota e ｩＺＭ｜ｾｯ＠ de,·c pnra e ｮｾｳ＠ acomp:mha elo bel't:o ao tu· 
constituir motivo de ju::.to ､｣ｳＧｙｾｬｉＱ･ＨＧＺﾷ＠ mulo com a sua m?io que indica sem· 
mentn para a ｾｬＡｾ＠ nircctorbl, O fnct0 pl'Qo o'nem; r sempre proteetm:a, e si 
de que .', dep031t03 em conta corren- della nos afastamos para dCpOIB vol
t('s e o1ltro", q!IC', em:31 r]C' ｄ｜ｾＷＮ｣ｬｬＱ｢ｲｯ＠ tarlll0S, comi) o "filho pro\ligo", ella 
de 1918, Ulnnta\'am a Rs .. ......... ahre os mesmos ｢ｲＳｾｯｳ＠ para aifa-
7:l,;J(jl;::l;;:1'I;RIJ, ｡ｳＧｾ･ｮ､･ｲｭｮＬ＠ em 31 ue I!ar-nos n'um amplexo ue Bon,lnue e 
Dezembro de lQ19, fi Rs. , ... , .. , .. . Alh,,"! 
llO.5Gl:n2ns20), O rlue u'l um arresci- ＮｉｾｳｩｭＬ＠ Patria c Religião, s0jam 
mo ela. )uelle para este anno, da i mpor- etemamente para os povos o Escudo-
tante sOlllllla de Rs. ＺＳＶＮＡｬＰＵＺＲＷｾｾＵｾｏＮ＠ .Illl'eo e a Cruz Reuemptora! .. , 

A sua Caixa fechou em 31 de ｄｾＭ Amphiloquio Pircs. 
ＷＮｾｭ｢ｬＧｯ＠ do. lQ19, com n saldo de Ib. 
17.300:22!b:l:JO, nãO incluindo os sal,los -, _. - _._. _. - - _. _.-
á ＬｬｩｾｰｯＮｩ Ｌｬｯ＠ do Banco, em pooer dos ELIXIR DE NOGUEIRA 
seus Agentes e C<>rrespondentes e 'l,ue do Phal'lllaceutico Chimico João ua 
constituia regular ｲ･ｦｯｲｾｯ＠ a'luelle !!l- Silva Silveira. - ｾｉｩｬｨ｡ｲ･ｳ＠ ue cUÍ'Ddos. 
('flixe. ......,._, " 

No intu'to de ampliar e melhorar, , 
tonto (Iuanto pnssiyel, os ｳ･ｲｶｩｾｯｳ＠ va- ｾＦＮｎｦＢｴＧｩ＠ o0"5"rt\ 

(,alvao ｱｵｾＮ＠ fOI no BrnzII seu ｵｭｾｯ＠ tante pugna tem o ulrelto de gn nhar 
professor, bcm como O de seus UOIS optillla quant ia, pois, pratican' lo o 
il'mãos, _ _ 8port a doze annos, 1109 quacs se) tem 

A rcvoluçao ue 10 de novembro cn- tido victorias, encontra.se artualmcnte 
controu·o apenas com ｏｾｬｚｃ＠ ｮｊｾｮｯｳＬ＠ no apogeu de sua carreira sport iva. 
mas ｴｃＸｴ＼ＺｬｬＱｾｮｨＺＱｳ＠ ｲ＾ｲｾｧ･ｮ｣ｷ･Ｌｒ＠ ＬＮ､ｬｺ･ｮｾ＠ Agura, o seu rival.Dempsey ｲ ･｣ ｬｮｭｾ＠
'llte o pnnclpe mCmno pm eCla teI um milhão para subIr no rin" O que e 
compre.hensão d.o Ióll'nve ｭｯｾｩｭ･ｮｴｯＮ＠ francamente um absurdo. o' 

Casou-,e o pnnclpe D. Lmz el':' 4 ele Em box é um novato, fei to em tl'C. 
novembro. ue. 1008, com a ｰｉｾｮ｣｣＿｡＠ annoS apenas e com uma g rande nodoa 
nona ｾｉ｡ｲｴ｡＠ Pia, fIlha dos. ｣ｯｮ､ｾｳ＠ de em sua viua. Aproveitando-,e cio hor
Cascrta, tendo tido ｯｾ＠ Sel!U1ntes ｾＡｬｨｯｳＺ＠ ror ou medo ue ir para a f(Uerra, dci
D"m Pedro, ｄｯｾ＠ LUIZ e I?ona PIa.. xou ue servir ao seu pai? e rom 11m 

Escrevcu val'los hvros l(!tereRsanlts- passauo apenas modesto comccou como 
ＦｩｭｯｾＮ＠ cntre ｣ｾｴｬｊＸ＠ o tIenounnn(}o: -Sob um cabotino a fazer recl amo de sua 
o Cruzciro do Sul. pessõa. 

"indo á Ameriea do ｓｾｉＬ＠ em ｬｄｏｾｊｬｯ＠ Dempsey, que s6 por effeito da g,írte 
paquete . Amazonas ' , nao permlttlU o logrou derrotar J ess WiIlard, apporeee 
governo o seu ､･ｳｾｭ｢｡ｲｱｵ･Ｎ＠ nes,ta ea· com pretenções grotescas para o match 
pita\. Esteve, porem, no RIO Grande com Carpentier' 
do flui e :11 alto Grosso. Nada autorisa a tel-o na conta ue 

Dom Luiz tomou parte na grande um "boxcul·u de classe. S(lffi valor co
ｾｮ｣ｲｲ｡＠ européa, como orncial uo exer- nheciuo possue apena, algumas ,:irto
cito ｩｮｾｬ｣ｺＮ＠ riae naturaes ele um honcsto pugIlIsta 

Era ｕｾｉ＠ espirito ･ｭｩＬＺＬ･ｾｴ･ｭ･ｮｴ･＠ culto ne segunda ordem e n!,da mais! 
c profundamente braSIleIro. Esse athleta campeao ue tres armos 

E' D. Pedro, filho mais velho ue D. slÍmente com actuação me<lioere, pre
Luiz o novo pretenuente ao tllrOIlO UO tende a"ora ue um modo ab,/Prdo e 
Brazlt. ambicio;o valer mais ue um milhão! 
.. ｾ＠ ....... ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Dempsey, o ganancioso nrnçriC'ano. 

Pannos para mesa, Reposteiro e I uesertor do exepcito de seu pmz, quer 
Toalhas - no Paraizo. I se aproveitar da opportun,daue que .se 
ＮＭＮＮＮＮＮＮＧＭＭＭＭＮＭＭＭＮＭＮＮＮＮＮＮＮＮＭＮＮＮＮＮＮＮｾ＠ ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡＠ no match com Carpf'ntelr, 

A Allemanha ainda 
é um periSo 

Todo o mecanismo da anfiaa po
tcnda militar está intacto - 5s 

resultos do inquerito pro cedido 
pelo Sr. Henri Bidoll 

o publicista Hrmi Biuou, que pre
sentemente se encontra em i\lollguncia, 
expõe no • JourniJl ' os proccssos que 
3 Allemanha empregou para ｲ｣｣ｯｮｾ ﾷ＠

tituir, em segredo, um exercito formi· 
uavcl e capaz ue causar apprehensões. 

No dia seguinte ao da uerrota - diz 
o SI'. Bidou -a AlJemanha possuia um 
exercito regular de 800.000 homens, 
exercito esse que foi rebaixando me
thodicamcnte até 600.000 homcns, de 

para fazer fort una. 
Para elle o negocio do uinheiro tcm 

muito mais importancia UO que a pro-
pria luta. " 

Não se encommoda em ser esmur
rado" por Carpentier, mas o que quer 
é tirar partiuo dos murros que levar, 
ficanuo rico. 
ｏｾ＠ organisado es U.O ｭｾｴ｣ｨ＠ egforça'!'" 

se para conscguir o umhelro lleccssano 
afim ele contcntar o avarento De!npsey. 

As feuerações, ｩｭｰｯｾ･ｮｴ･ｳＬ｡ｳｓｬｳｴ･ＧＮＧｉ＠ a 
csse commercio anh-sporhvo e 1m· 
moral. . t 

Dempsey sabe perfcItamen e que 
nesse grande encontro terá a mesma 
sorte que teve Becket. . 

ｲｩｯｾＬ＠ a SU:1 Directoria ｰｲｯｾ･ｧＭｬＱ･＠ no em· 
penho que ,'em empregando ,Ie bem 
sel'yir ao commC'rcio, como tambem ao 
publico rIO gerQI, e. neste sentiuo tem 
rriado IlivCl sas Filias no Estn,lo .lo 
Rio Gran,lc <lo Sul, :\1, Grosso, Santa 
Catharina c ParanfÍ, attingin,lo a 51 o 
total de suas ｆｩｬｩ｡ｾｳ＠ nos (]uatro Es
tados acima referidos, indepen,Iente da 
elorme rede de correspondentes crca
do., tambcm em innullleras localidades 

I '.'i\'f'l': i, (' ( :PP'" .; depo!s n 400.000 p:"'a ｣ｨｾｧ｡ｲ＠ em julho I pl'OXlmO, pelos 'I In nOllune. ao erre· 
ctivo uefinitivo ue 100.000 homens. 

Casos eomo esse ue Dempsey. ｭＮｦｾﾭ
lizmente, continuarão a ser. ve"dfi
cados até que para a ｣ｾｮｱｬｬｬＮｴ｡＠ o 
titulo ue campeão, o pugtltta venha 8 
ｾ･ ｲ＠ obrigado fi demonstrar o ｳｾＧＡ＠ "alor 
cm dois ou t res encontros ueclslvos. 

Morreu o pretendente 
ao Throno do Brasil 

ue<scs Estados. o novo.pretendente é o 
principe D. Pedro As ar':ões UO Banco rontinuarnm a 

ｴｾｲ＠ suas ｣ｯｴ｡ｾｬｾｳ＠ em rapH.la c ｰｉＧｯｾｲ･ｳＭ Falleccu em Cannes, em conseC]ucn
Sl\'a asrendcncla,. Esses tltulos, que nO . '1 e 110nia o pl'ineipe D. 
a I lD18 I ' \'alor de rIa I e uma pn UI , , , nno r r , a c,mparam o , . d II h e ｮｬＧ｡Ｂ｡ｮｾ｡＠ e1escen-
215WOO, eorrespon<lêllte a 50 0 io .10 ｲｾ Ｍ Llll? c ｯｕｰｾＺｾｯ＠ II ｜ｾｩｩｭｾＧ＠ impera-
pitalnnlllina1, ou sejam 1110;000,_ ohtl - ＬＱｲＮＱｾｴｯ＠ ､ｲｾＮ＠ 'I ' , 
YPl'nm no qne relatamos as ｦＧｏｴＺＺＱ｜ｴＧｊｉＨＬｾ＠ ,Ie I dOI do Rlnr l

••• ')e vae ser trasla. 
215$000 a 287$000, tendo sidl) vcn,luJas O corpo I o plmcll 

Em compensação, o exercito auxil iar 
toma um incremento ｰｲｯ､ｩｧｩｯｾｯＮ＠

A "sicberheits",ehr" tem actualmentc 
um cffectivo ue 120,000 homens de pri
meira ordem, os voluntarios e as t ro
pas technicas uttintlcm a 200.000 ho· 
mens, na sua totalidade antigos orri
ciaes inferiores, que ｣ｯｮｾｴｩｴ ｵ ｣ ｭ＠ um 
nueleo excelJente ue combatentcs; fi 
nalmente, o totnl UOS • einwllhner > 

sujeitos a convoca('ão e a exereicios 
periodieos, dispondo das suas armas 
nos propriog ｲＱｯｊｬＱｩＨＧ ｩＱ ｩｯｾＬ＠ nSt'clllle a 
.100,000, o qne cleva " exprl'ito auxiliar 
a cerca de tres milh0cs tle hOlllcn •. 

No box, os ea mpeiies, que ｣ｮＶｴｾＸｳ･ｭ＠
a se bater recnsa.sem os dcsaflos ou 
ｾ･･ ｬ ｡ｭ｡ｳｳｾｭ＠ as cond ｩ Ａ ｩｾｳ＠ exaggeradllll, 
uever imn ser uesclasslfrcados. 

Não sentIo ｡ｾｳｩｭＬ＠ no raso ｰｲ･ｳ･ｮｾＬ＠
por exemplo, por dcpendcr elos ･｡ｾＢ＠
chos de Dempsey, George. Carpenüer 
pOlleria se ver embarn,ado, po18, apt" 
sal' ue ser o pretendcnte ao e.a!,IpeoD8 o 
mund ial mais bem rla:lSlfltado, IM! 
aquelles não ｣ｨ･ｧｾＬＮｳ･ｮＮＧ Ｌ＠ fi ,!m ｡ｲｬ･｣ｲｾ＠
sobre o prelnio umhcll'O, fIC ｾｴ｡Ｑ＠ de 
bi<lo de llisputar o match capl 
sua carreira. I ·tOll 

Carpentier, que ｴｲ｡｢Ｎｾｬｨ｡＠ 18 mUI 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC



• 

o Dever ｾ＠ Ｍｾｾ］Ｍｾ＠ . 
--- I nel Collaço, uma harmolllosa orcbestr 

da bem afinada banda musical: :2 Ｍｾ］ＮＮ［ＭＮ［ＮＭＮ｟ＭＭ｟ＮＮＮＮＮＮＮＭＭＭ ｾｾ＠

annos com enormes succc,.;sos para ,lis- . - Fitzsimmons, venceu Jim cor-: lUaritÍlJ1aS 
pu!.r esse impnrtante mateh e obter o bet!, . Knock-out ao 14°. , round por I --:- ,-
honroso titulotlecampeão mumlial,está 82.500 francos \17 de ｭ｡ｲｾｯ＠ de 1897): I Por ter ｨ｡ｾﾷｴ､ｯ＠ u.J11 pequeno ｾＡ･ｳｾＬ＠
agora sujeito as vontades do Amed- _ Em junho de 1899, James J eflnes ranjo na héhce, arrtbou em Im ttu a, 

"Minerva", que executou lindos tre. 
chos de scu escolhtdo repertorio. 

A' gentil senhorita Vida Varejão 
ｰ｡ｳｳｾＺｊｕ＠ este dta em companhta 'de ｾｬｈｬ･Ｎ＠
RCh'lS. C,",t". yenccU Fitzsimmons em "Knoch·out" I o paquete Laguna. . 

E o mai, interesante nesge negocio e li". "round", por 111.300 francos. Oa passagetros ､ｾｳ･ｕｬ｢｡ｲ｣｡ｲ｡ｭ＠ alh, 
que precisa ser citado a miude, para _ Em 26 de dezembro de 1908, Jack tendo, entre elles, \'tlldo o ｾｲＮ＠ dE' 03car 
que o leitor avalic bem o caracter e a- Jonhson venceu Tommi Burus, a poh- Castilgo

s
, chefe da ｦｴｳ｣｡ｨｳ｡ｾ｡ｯＬ＠ com 

\Ilor proprio tlos dois boxeurs, 6 que cia intearompeu o match no 14°. rou/ld séde nesta cidade, com sua exma. se 

O sr. Regis que!: geralmente estio 
mado I?ela ｰｯｰＮｵｾ｡｡ｯ＠ desta cidade, foi 
muitisstmo fcltCltado, e recebeu tele. 
grammas e cart?es de felicitações, da 
Capital, donde e natural e de Laguna 
onde residIU 7 annos, tendo ahi ｩｮｮｵｭ･ ｾ＠
ros amigos, e, em cuja Mcsa de Ren. 
das exerceu os lugares de escrivão e 
adl:tinistratlor. 

Dempsey vivia calmamente nOS Esta- (Sydney, 26 de dezcmbro de 1908). nhora. 
dos-Unidos sem lutas, ganhando di- O negro recebeu 153.300 francoS, 

"""m, ,m,""><O "" em,."'" ,,," B,ro. " .. , ＧＧＧＢＧｾＮ＠ __ ""ro """'"",, • ,"""". m" ,,"'. A "roi" ｾＢ｢ｯＧｾＧ＠ 'm ""00"" . A,.;,im sentlo, Dcmpsey é o favorito pois que attingiu a 662.500 francOS. ' I 
_ o que aliás é preferivel. - Em junho de 1910 JohnsO

n 
bateu . Ouvimos quc o sr: Collcctor Julio 

Rcgis, ｲ･ｱｵｾｲ･ｾＧＮ＠ 15 ､ｴｾｳ＠ ｾ｣＠ férias, na 
forma da let, alltn de tr a Capital vi· 
sitar sua familia. 

.\ tlansa de doUars yerificalla nas en- Jeffries e . Konck-out> , no 15°. round, 
tabolacões para ｲ･｡ｬｩ｡ｺ｡ｾ￣ｯ＠ tio cmbate em Reno (Nevada). ' . 
(i ｳｩｭｰｬ･ｾｭ･ｮｴ･＠ indecente, ｮｾｯ＠ se com- A receita foi de 1.385,00:. A parte RelIgIosaS 
prehenclendo como um Dempsey sem de Jonhson fot303.000 francOS e a de. -
valor pOS5a fazer exigencias abSlIrdas. Jeffries de 202.000 francos. MIssa em acçao de .gyoças. "\ A 

Xão ha carreira nO mundo oude o E agora? exma. sra. d. Aracy ｇｾ｛ｦｲ･･Ｌ＠ .mane ou 
\'alor de um hommem po,;sa etll tres Agora, um gauho de 500.000 francoS rezar, ｨｯｮｾ･ｭＬ＠ pa Igreja ｾＩ｡ｴｮｺ＠ ｾ･ｳｴ｡＠
annos se elevar de;; a um milhão de para o campcão é considerado uma ctdaue, uma nnssa em acçao de ｧｬ｡ｲｾｳ＠
[rancos! miseria! Um qualquer, que ganhava a N. S. dos ｾｾ｡ｹ･ｧ｡ｮｴ･ｳＬ＠ pelo fehz 

_ Ha d ias passara m por a'1ui o nos· 
so coestadano sr. Celso Bayma, i1Justre 
deputado Federal e o sr. Henrique 
Lage, Presidente eleito da Ccmpanhia 
Carbonifera. 

Esse. é o caso de Dempsey, o qual, difficilmenta 5 ou 10 francos por dia ha extto ､ｾ＠ ､･ｳｴｲｕｬｾ｡ｯ＠ da pedra do Pasto 
aprovettando-se de encontrarem.so os annos atraz, faz-:;e rapidamente boxeur e por nao ter haVIdo nenhum desastre. 
outros na guerra em defesa de suas pa- e, acreditando ter muito volor exige ' . . trias, improvisou-se boxeur para au- som mas, absurdas . .. para pisar' o ring. Chá preto em pacotes, casa relxell'

a 

A gare da Estrada de Ferro, ｲ･ｾｯｲﾷ＠
gitava de amigos e admiradores que o 
foram cumprimentar. 

_ Pejo nosSO distincto amillo sr. 
dr. João de Oliveira, foi escripto o 
hymno - Ilercilio Luz - e que, foi 
no Rio composto pelo maestra ｊ ｯ｡ｾ＠
quim Pinho, e, aqui, instrumentado 
pelo capm. Alexandrino R!ITl'tn, co· 
nhecido musicista que o estú ensaiaDo 
do na banda musical Minerva . , afim 
dc ser executado por occasião da cbe· 
gada do dI'. Hercilio Luz, a csta cio 
dade que aqui virá, em 27 de Maio, 
inaugurar o Grupo Escolar Ilercilio 
Luz •. 

gll1ental' o seu valor. Esses O'ananciosos "boxeurs" devam 
Faz lembrar os criados que se apro- ir se ｡ｰｲｾｶ･ｩｴ｡ｮ､ｯ＠ pois dia virá esta- Visitas 
't d d . I t - ,,' veI nu o a ausenC13 (OS pu roes, ves- mOS certos em que tão immoral negocio 

tcm:se.com "smokingn de Ｂｾｬｯｮｳｩ･ｵｲＢ＠ terá um paJ;adeiro. Distinglliu-nos co(n sua honrosa vi-
e. ftn!;(nttlo de ｧ･ｾｬｴ･＠ que tem valor e Os logares hoje pagos a 1.000 francoS sita O sr. dr. Edmundo Luz pinto, que 
llmhetro, bebem !tcores e fumam bons para uma luta de alguns minutos, rica- entreteve comnosCO animada palestra, 
charutoS... ... rão futuramente ás moscas, pois até os tendo nOS agradecido pela noticia que 

Dempsey ｾ･ｳ｣Ｎｯｮｦｴ｡＠ la da. derrrota ricos quando se convencerem da im- demos a seu respeito. 
que lhe yae .mflj_gu· CaI"penlter e, por moralidade do negocio, não mais entre-
e;se mottVO, lm.poe o ｰＢ･ｾｯ＠ da meslT!a, gado o seu dinheiro para tornar rico Tinta Sardinha, casa Teixeira 
para, se garaJlttt para o resto da extS- um Ｂｾｯｸ･ｵｲＢ＠ sem passado que só tem 
tcnc.a. _ em mtra o fazer-se millionario. Emfim, Diversões & Sports 

ｾ･ｾＮｳ｡ｮ､ｯ＠ ｾ･ｳｳ｡＠ ｦｯｾｮＺ｡Ｌ＠ ｄ･ｭｰｳｾｹ＠ nao resta·nos um consoln • A "surra" que ｣ｉ･ＬｾＢ｡＠ [azeI -Se pugthsta, mas stln ne- fatalmente Carpentier dará no ambi- Myosotis Basket-Ball - Estcve 
goctante ｡ｾ｡ｭ｢｡ｲ｣｡､ｯｲ＠ ou agIOta. cioso Dempsey" . d" b '1 d' . • \ Federação FraJlceza esforça-se ha .. anuna ｴＡｾｳｬｭｯ＠ o at e esta ｳｹｭｾ｡ｴｨｴ｣｡＠
muito' rumos é verdade para da'r a ｾＧ ｰＺ Ｇ＠ • -.. - assomaçao, effectuCldo nos salocs do 

_ Pouco nos importa o ataque do 
Sr. Tte. Herminio "lenezes, Redactor 
de semanario - O Independente ".
As correspondencias anteriores 
publicadas nesse conceituado orgam, 
não são da nossa autoria, e, naquellas, 
nenhuma offensa contem a pessoa ai· 
guma desta cidade. 

•• . '.' o de arroz Lad" legitimo - Ex- Conaresso Laa e 
esse sport IfOtllCamente chamado "no- 1 . J'.' " "un nse. 

｢ｬ
ｾＢ＠ \' t - d . d c ustvamente no Paratzo. Rendas, fitas, bordados finos, etc. 

ｾ＠

no Paraizo. e 31 ｾ＠ uma regu ::nnen açao ese]a ai 
-mas isso sem que até agora nada de 
apro\'eitayel tenha conseguido. 

E por isso, actunlmente a anarchia é 
completa e o bolcheviomo do box au
t',ri," um Jack Dempseya pretender 
valer um milhão, quando com dois ou 
tres soccos Georges 0arpentier póde 
lhe estragaI" toda a aureela de gtoria 
fcita como é sabido, por um desses 

1 clcsrammas _:e:_ 
SerIJiço especial b'O DEVER 

O Magalhães Basket - Ball C/llb, 
realisa, hoje, em seu campo, ás 16 horas 
um a festa sportiva em bomenagem ás 
suas jogadoras, senhorinhas Alayde e 
Maria Julia, que breve vão retirar-se 

_ Com prazer noticiá mos quc, 
dentro em breve esta cidade será illu· 
minada á luz electrica, ｧＮＬＮ｡ｾ｡ｳ＠ aos es· 
forços do dr. João de Oliveira, talen· 
toso aclevogado, Cel. ｃｯｬｬ｡ｾｯＬ＠ influente 
politico, dI". Jóe ｃｯｬｬ｡ｾＢＬ＠ deputado Es· desta cidade. 

. --:-- tadual e o major J os'; ｾｉｯｮｴ･ｩｲｯ＠ Cabral, 
Chocolate em pacotes, casa Tetxetra superintendente mwlÍCÍpal. 

a .. casos da sorte. 
Oi! velhos ｰｵｾｬｩｳｴ｡ｳＬ＠ verdadeiros 

campeões de uotr'ora, devem de certo 
ｮｳｾｩｴｩｬＧ･ｭ＠ com nojo a esses negocios de 
h*! 

Esses veteranos . boxeurs, "I que luta· 
ram sempre mnis pela couquista da vi
ctoria do que da bolsa, não recusavam 
lutas e sem hesitar conscios de seu 
valor mediam-se sempre com lealdade 
cm defesa de seus titulos. 

!: para provar essa afíirmativa basta 
citar o ｰｲ･ｾｯ＠ das lutas desses valerosos 
ca!ll11eóes bem inferiores ao que hoje é 
extgldo pelo gaJ1ancioso Dempsey. 

Eil-os: 
_ Em .agosto de 1857, no campeonato 

ela Amenoa, dlsputou-sc um match en
trc n.radley e Hantin, que durou 152 

repl'l!-1es ::. e terminou com a victona 
,Ie Bradley; a aposta foi de 5.000 [rrut· 
cos de cada lado. 

_ ｾｯ＠ anno seg'uinte, fi 20 de outubro 
de iH.,S, no Canadá, por 2:;.000 francos, 
.lohn )!nrnssey bateu C. lIcenau em 
11 "l'oU!.ld:i" (27 minutos). ' 

A 10 de dezembro ele 1863, em \Var
,Ihur"t \Inlllaterra), Tom ｋｩｮｾ＠ vendm 
" amem'ano John C. Ileenau em 24 

ｾＺｯＺＭ

FPOLIS., 16. - Impressionou agra
davelmente a noticia da desobstrucção 
da barra de Laguna. 

FPOLIS., 16. - Acaba de ser fun 
dada nesta Capital, uma sociedade mu
sical,composta dos melhores elementos. 

FPOLIS., 16.-Seguio hoje nO Anna, 
para o Rio de Janeiro, preso pela po
licia de São Bento, o criminoso alle
mão Fritz Niessische, accusado de 
grande crime na Allemanha. 

FPOLIS., 16. - Continuam com 
grande animação, os preparativos para 
as regatas que se rralisarão a 21 do 
corrente. O Marcilio Dias chegará hoje, 
o Barroso amanhã, e o Lauro Carneiro 
é esperado a 19, pelo Max. Os clubs 
farão grande recepção. 

FPOLIS', 16. - Chegará domingo, 
a bordo do Itapema, o conde Alessan· 
dro de Bosdari, embaixador italiano. 

FPOLIS., 16. - Foi nomeado Chefe 
de Policia, o desembargador Salvio 
Gonzaga. 

ｾ＠
"roulvls" (:15 m!tlUtos). 
. Fora?, postos em)?go 50.009 ["ancas, Locaes 
.t mal'" posta veflllcada nte a'lueBa 
cinta no Ilcino CnicJo, Pedra do Pasto - D . _ E t 1n J .'. b I ... epots de uma 
. .t I . ó' ,e uezem 1"0 de 1886, na onga e fasttdlOsa espcra foi r 
Ilha do' i"ioberanos, no Rena, .Jake KU- mente arrebentada a ｰ･､ｬＢｾ＠ situ'arl

tnal
-

rntn e ｊｾｭ＠ Smith, campeão da Ingla- meio da nossa barra e que co ' / Ｌｾｯ＠
terra, di'putaram UIU me\c'h nuBlo de s(orio pel"il!o para a ｮ｡ｶ･ｧ｡ｾ￣ｯ＠ ns ItUla 
l0h . rounds, com ulUa aposta de 50 Com 34 orificios a I'efericl'a d 
tini fran"os. levou uma rar"ade'600 k'l ,pc ra 

T 

". I . t . " t os de dynn-

. _ Tubarão já se prepara para re· 
Inaugura-se, hOJe, o campo de bas- ceber o eminente dr. Herrilio Luz, no 

ket.bal!, da futurosa sociedade sportiva dia 27 de ｾｉ｡ｩｯ＠ vindouro. Reunir·se·30 
Myosotis Basket-Bal! Club. I na cidade 4 bandas de musica, arim 
_____________ . ___ de ｡｢ｲｩｬｨ｡ｾｴ｡ｲ･ｭ＠ o festiva l dedicado 

Echarpes de seda - no Paratzo. ao estimayel catharinense, que vem 

CI b
" 3 d M . D' 1 inaugurar O Grupo Escolar que tcm o 

u e aIO. - omtngo pas- I 1 d 
sado este club offereceu a scus asso- seu aureo a o nome. 
ciados, um sarau dançante que ｾ｡ｴ･ｶ･＠ I (Corrcspondent .... . 
muito concorrido e animado. • ......................................... . 

Gratas pelo convite. 

Cortes de casem ira e fla-;;ella (t;':: 
Solicitadas -

nos e calças)-artigo fino-no Paraizo. Ii A' PRAÇ.\ 

ｾ＠ Club Recreativo" 12 de Outubro: O abaixo-assignado declara ｾｯ＠ pu· 
_ Dcsta gentil associação rece-[ b11co em geral e ao commerclO em 

bemos a ｳ･ｧｵｩｮｴ･Ｎ｣ｯｭｭｵｮｩ｣｡ｾ￣ｾＺ＠ ｰ｡ｲｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ que deu ｳｯｲｩ｣､Ｂ､ｾ＠ a ｳ･ ｾ＠
• Tenho a subtda honra de commu- i Il"tnao Jornas Am and ln ,Ie ｆｲ･ｬｴ｡ｳＬｧｾ＠

\licar á distinctn ｲ･､｡｣ｾ￠ｯ＠ desse justi- rando nova firma sob a razão SO'" 

celro semauarto, que [oi eleita e de 
empossada a 28 do mez proximo pas- Freitas & Comp, 
ｳ｡ｾ＿Ｚ＠ a dno,:a directoria que tem de continuando com o mesIlIO 
geltr os eshnos deste Club, ,Iurantc o ne"ocio 
corrente anno, ficando assim rons- " : 
tituida: _ Presidente Pe,ll'o C 1 ｃｕｉﾷｮｴｾ｡Ｌ＠ 12 de ｬｉｬ｡ｲｾｯ＠ de ln20 .. • avn • f 't s 
eantt; ｖｴｾ･Ｍｐｲ･ｳｩ､･ｮｴ･Ｌ＠ Thimoteo de Oliveiros Amandio de rei 8 · 

_V"" 

ｓｯｵｾ｡＠ Avt1a; 1°. Secretario, João Dal- ｾ＠
macIO de Mello; 2". Secretario Jo'io Prefiram o CIL\ S.iL.\DA 
ｆｾﾷ･Ｌｴ｡ｳ［Ｎ＠ Thesourclfo, Bcnjumiil Cu
nha; Dtrector Fiscal, Emesto Garbe- ｾＮＺＧｏｏＨＩＨｘｾ＠ ;'''''")1' 
lotto, e Procurnd('r, Gormano Speck. O ANTONIO VENZON 

. ａｉＨｾ｡､･｣･ｮ､ｯ＠ a gentilcza dn comm;t
n.tCaçao, fazcmos votos pela prospe
rtdade da ｡ｳｳｯ｣ｩ｡ｾ￣ｯ＠ e pela felicidade 

');: ｾ＠ '''w 

pessoal de cada SOCtO. 

---I' Chapeus de sól, para homons e se. 
nhoras, na Casa Fel'l'uri. 

e 
IZAVRA VENZON 

participam /lOS parc/ltes e ｰ･ｾ ［Ｉ＠
soas de suas ｲ･ｬ｡ｾｩｩ･ｳＬ＠ o Hngel' 
mcnto de sua filhinh:1f{EUO. 

O()(: '. , .) " -' • Pi,O .-,mJt 1 \'cnrell Frnnk-P. ｾｉｮｶｩｮＬ＠ Ul1 e, approxllnadalTIcnte. A cxplos1.0 
elU ｬＬｲｵＬｬｾ･Ｂ＠ em 2:1 de dezembro 1879 levantou uma rolumna de agua do ' 
IO.UOO fran"n" COIU o :;eu titulo em J'o"o 150 metros mais ou meno" ,'"at udns Bellns ｾｬＧ｡ｶ｡ｴｮＡｯｬ＠ j Mario FerrBn --... . "ran I . I . .>" an o I 

_ EIIl 8 de julho cle lH8n por uma'" (e quantll e de petxeR. ｾ＠
aposta de ,,0 mil francn" e um cinto <le Apr!lsentamos no sr. dr. 0andillo Correspondenc· 
,!ialllante. no vali)!' de 2;jJ)OO. ,Tohn L. C:".fln'e os nOssOs pat'abens, pelo feliz I laS 
i"itl.'''van bateu .Jake Kilrain em 75 rc. ｾｘｬｴｏ＠ UCtl,O trabalho que tanto O preoc. D" A VENEZIANA 
priMe:; ' . cupou. I" TUDAR,i.o . . uI '.. .. . ｾ＠ ｾ＠ _ TUBA R • Avtsa a sua ,li8tim'tn frc!(ueztB,q 

",,:, ［Ｚｾ［ｾＺＧＢ＠ ,""" ,... '" m "" .. "" ,"'''00 " ',rio, ;;;;;;;;; -, - • ho;" ｭＢｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ Ｌ［［［ＺＺｾＮ＠ ｾ＿ｯｭｰＧＢＧＧ＠ ')'"" '.h",,"" ",," " """ ｾ＠. , artigo bom conf '. se, e cores, nosso diatin t . o extstencto o \lado sortllllento do calçadoS p. 

I 

.lun Corbet! bateu .)ohn L. Rul- ecclonndo-tloPnrnizo. 2°. ｣ｳ･ｲｩｰｴｵｲｾ＠ o ｮ､ｭｬｾｾＬｳｬＧＮ＠ ,Julio Rrgis' ｨｯｭ｣ｭｾＬ＠ meninas c (' .. ･ｮｭＺＨｬｾﾷ＠
'y:tn CI" . J(tI" .. ｫｾｈｬｴＮ＠ ao 21 rOl nd c: tT - d rtO o 1 hcsouro do r ' 9" pOlI" ti"", IIp,,"ta 011' li:, lIIil ｲｲｮｮ｣ｾｳ＠ (7 ｮ｣［ｴｾＧ｡＠ ｾ＠ ＬＧｲ｡Ｚｾ･＠ á "eRsoa (IUO ontrügar ｴｾｊｴ＠ ei

n 
I\Qltlmi:qsüo C0ll10 collcdo ,sta- Rua Coronel Rit'h:u·d,.· 

.t" cltlJll."" de l P.:J:lJ . 1 t '"1 'te (11.0, 11111 ｲｲ ｬ ｮｾｬｯ＠ cio ouro do A: n , ｾ･ｳｴ｡＠ Cidade. r os- Mi"/I<'llbnriC'Z ,(I FilhO. Ｂｾｮ＠ torn, perdtdo tlominl(o [>tt"Aado. eo not(o, o estÍl!lUvnl rnvn lhci' . ＧｾＮ ｾ Ｇ＠bou, em AUH rCHl( loncin, ú ma 'C' t.c- C1f!arros I'orli, em ""ÍXlllh
as 

do 
010- no Ilotel Bn/Zlt. 
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c' P RAÇA 

.ignado declara 
ｾ ｬ＠ e ao ｣ ｯｭｭｾ＠
e deu soeietlntle 
Amandio . 
'rma sob a 

e 
URA VENZOII 
aoS parentes e 

as r elações, 
ua filhinha 

• 
Ｎ ｾ＠

o D e ver 
ｾ＠VENDE-SE - 11111 gabinete 

typngruphk{) bel1l lIIont:Hl o, ('0111 doiH 
lil'eIO<, II Ill pet lltrnO pal'll . trnbalh nH 
,,\"111 <"< r Ull l g rande d e: l' l'llll <lro 17 X 
(iIIlH) \,ido, ｾｾ＠ \' :\p01:, m ao OU p <'Íj ('0111 
t"do (I 1ll" lrn:l1 ーｬ Ｇｏ ｉ ＧｉｾｦＩ＠ I)ara 11111 jom al 
de ｾ ｌＧｮｮ､ ＨＧ＠ forlll ato, t(')1( lo t :\TlllJC' 1n ('IH 
,;tol' k, gl'lIl.,<lc qll anti dade dr I?apr l n, 
Bl'Iillntlo, Imho, ,'arlon:ldo, b l'lsto l, pu
pcli1rs, r te. 

A Ill ll ior pa r to do III ntcl'ia l CO III pou-
CO uso. 

1':\1'11 infol'JTI fU;ÕC'5 l1rstn r ccln('<;iio. 

ｉ ＭＧｾ ﾷ ｾ ﾷｾﾷ ｾ ﾷｾ ﾷ ｾﾷｾﾷｾﾷｾﾷｾﾷｾﾷ＠
CllR.\DO DE E IWPÇ.\ O N.\ PE LLE 

Com o ELIXIR DE INHAME 
..-..... ...... 

Venho trazer ao seu conhecimento 
o resultodo maravilhoso que o meu 
filbo 8yll' io obteve como do Elixir de 
Inlwme. lIa muito que vinha soffrcndo 
uma erupção ]leia lle ll e que n ão ced ia 
fi tratamento algum e aconselhado 
para fazer uwr o seu p reparado o 
f.z logo, com prnndo u m vidro, e com o 
3" acha-se co mpletamonte curado. R eal
mente, sou rQiltrario a attcstados, m as 
o efícito rapido c a conse' lucnte cura 
de meu f ilho me enth usiasmou a vil' 
testemunh ar-lhe com esta a minha ver
dadeira grat idão. 

Junto a photograpb in delle p ara fi
gurar entro as de pessoas curadas. 

De V. S. Amg . Alto. 
(a) A velino Portella H enriques. 

Travessa Bumbina, n. 8-Fabrica de 
Chi tas, Rio de J anoiro 

Recon heço a firma suppra .-Rio, 24 
de Maio de 1917. 
Em testem unha de verdade A. A. S. 

(3) AI\"aro Advincula d a S ilva. 
Tabelli ão do Ca rtorio Evar isto. 

TNHTHUCçAo PUDLICA 

ｉ ﾷｾ＠ \ ' 11 S I' \ !t.\ I'UII) ｲ ｓｓ ｬｊｬ ｮＮ ｾ＠ ｬＧｉ ｕｉ ｜ ｉｾ ｉｉｉｴｉｬｉ ｈ＠

Dl' ordrm do sr. Director ,In IlIs Il'u
Ｌ Ｇｾ￣ｬＩ＠ I'lIblil'n o para os ｣ｬ ｯ ｶｩ＼ＡＨＩ ｾ＠ fing, 
<! C'I' IIII'()(lur es t()U Hutorisado fi proreder 
n OH C' XUIlI('S dos candidatos á ｬＧ｣ｾ｣ｬｬ ＨＧ ｩｮ＠
Pl'ovi<o ri a das eR"olas (ltlO se acham 
v ag-as no!:! Illuni<'ipiosi de Lflguna ｔｵｾ＠
hat'ão, Orlca JlS, llll dl'uhy, J-aguu;'una, 
ｕ ｉ Ｇ ｬＱ ｈｾ ｡ｮ ｧＺ ｡＠ e ArnrungUií. 

Esses exames 501',10 realisad<Js nas 
cidades de Laguna e Tubarão e na villa 
U ,·ubsunga. 

Os ｲ ｡ ｮ ､ｩ､ｬｬｴ ｯｾ＠ devem instl'Uil' seus 
requerimcntos co m os seguintes docu 
mento" : 

I ) Certidão '1ue prove idade su , c
r lo l' a 18 annos j 

2) P rova do nncionalidade brasil eira; 
J) F olha corrida dos lu gares dos uI_ 

timos doi s anHOS de rcsideneia: 
.f) Attestado de vaccinação e de não 

padecer mol esti n contagiosa. 
Os reque, imcnt os terão o sollo esta

I! ua l de ri nc ) mil r éis (5$000) e cud u
docum ento sellos estaduas 110 valor de 
111 i I du zen tos ｲ ｾ ｩ ｳ＠ 1 $200. 

Os requerimentos, que deveram SOl' 
diri gidos, ao s ,,, Dirocto r da Instru cç.ão 
Publica, poderão ser entregues a n1lm 
ou nos srs. Directnres dos Grupos Es
oo lares " J erony mo Coelho" e "lIerci
lio I, uz " e ao Chefe Escolar de Urus
sn nga . 

Tubarão, 13 de Abril de 1920. 
Luiz S. B. da Trindade. 

I ｮ ｾｰｴＺ｣ｴｯ ｲ＠ Escola r . 
1.1 ••• 1 •••• _' •• ｟ｾｾＱ ｟＠ • • • _4 

O m. medi co Dr. 
Flavio Maroja, r esi · 
dente em P arahyba 
do Norte (capita l ), 
declara em attestado 
firmado em 24 de 
março de 1913, que o 
"Elixir de Noguei
ra" do Pharm.Chm. 
João da Silva Silvei
ra , • é um excellente 

ｾｲＮ［ｾ＠ preparado para com
ｾ＠ bater as maniflli'ta

sões sy philiti cas de qunesquer g rão . , 
isso pelos resul tados colhi dos em sua 
clini ca civil e hospitalar. 

Linho para vestidos, arti go chic -
no P a raizo. . 

C> .... 
ｾｏ＠
ｾｬ｣Ｈ＠

Ｚｾ＠
c>1l 
ｾﾭ
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< c( 

ｾｃＧＺ＠
c> c> Il =0.. < = ...:3 

-

ｾ＠ . 
= 
'C 
I. 
lI:l 
.= 
\01 
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COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 
"A I NTERN ACI ONAL" 

AUTOIURADA E FISCALI RADA PELO GOVERNO FEDERAL 

CJJ&. ...... A .- ｾ＠ TElWTE lW. 9 ._. 
MAIS DE MIL AGENCI AS E1I1 TODO O BRASIL 

Relação das cadernetas con templados no sorteio realisado no dia 20 rl e 
vcrciro de 1920, pela Loteria Fedora l, cOl'l'cspondente aos seguintes 
numeros : 1.517,9.793,7.910, 1.1 01,5.666,4 .748, 6. 119,0.7.10 03.870. 

SERIE "A-C" 870 • SORTEIO 
10:000$000 - 1°. PECULIO - Um8roclio n Srta. Cecilia Filogomia Durg08' 

res idente em AFFONS PENNA Estado da Babia. 
1:000$000 - 2°, PECULlO - Um terreno ao S r . Bona Gava, residente em 

SÃO CAETANO, E. de São Pau lo. 
500$000 - 4°. PECULIO - Um terreno ao SI'. Vi cente Miguel J oSli Salim, 

rcsidento em sitO BERNARDO, Estado de S, Paulo . 

SERIE " B " 80°. SORTEIO 
10:000$000 - 1°. PECULIO - Um predio ao Snr. Conrado Roldão Ma

chado, res idente em JAGUARitO, Estado Rio Grande do Sul 
1:000$000 - 2°. PECULIO - Um prcdio ao Snr. J oaquim Lucio No

gueira, residente em POUSO ALTO, Estado de Mi nas. 
500$000 - 4°. PECULIO - Um terreno á Sra. D. J oanna Oresti RibeirO, 

r esidente em JAGUARitO, Estado do Rio Grande do Sul. 

SERI E " O" 28°, SORTEIO 
1:000$000 - 2°. PECULIO - Um terreno ao Snr. Aveli no Rosa Coelho, 

residente em FLORIANOPLI S, Estado de Santa Catbarina. 

BON IFICAÇÕES 

" A-C" - Luiz Baner F ilbo, sitO LOURENQG, Rio G. do Sul. 
- Anna dos Passos Costa Teixeira). VICTORIA, Espirito Santo. - Guilber
mina Siqueira, FLORIANOPOLI S, ::santa Catharina. 

Il9I.-OJRTAlWT I 8 S Il'fl(O 

Os peculios da serie" D" serão liquidados de accordo com o arti go 
oitavo do Regulamento. 

Para prospectos e mais informações di r ijam-se á SEDE ou ás' AGENCIAS, 
O agente nesta cidade, - GUSTAVO DA COSTA P E REIRA. 

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

ｉ ｾ＠ I Monumental sortimento de brins, chi tss, zephires, fus tões I 
G>'Jr e riscadinhos. ..., 
ｾ＠ Ultima no vidade em artigos finos, como séjam: Molmol , ren-, ｾ＠
ｾ＠ I dão, fil6 de seda, seda lavave l, arminho, pcllissé, e muitos ::; 
ｾ＠ outros artigos chies. , :: 

ｾＧ Ｋ ＺＺ＿ ｇ ｾ ｶ ｾ ｣ ･Ｎｮ ｏ ｾｾ ｩ ｾ ｯ ｾｾ ｏ ｾ ＮＫ＠ ; ::; I LAGUNi\. - TELEPHONE, N°. 15. ｾ＠

ｾｉ＠ . = ｾ＠ Perfu marias extrnngeiras e naci onaes, chapéus de sol e de ｾ＠
""" cabeça, calçados, meias rendadas. - Casem iras, metim listado, g 
e1/''" I zanellas, a rt igo bom, na casa ｾ＠

L U ISS E V E R I N O & C O M P. 
1-
ｉ ｾ Ｇ＠ P r eços os zn.ais razoaV'"eis_ ｜ ｾ＠

cocos DA BAHIA na Casa Lopes' 

.,. 

O nr ｾ＠ ＡＺ［ｾ＠ devia 
｟ ＭＭＭＭｾ＠ t 

1 
ｾ ［ｮ￩＼ｲ＠ P:l escola : 

O melhor remedio 
t ara tosse. coqueluche. 

ronchite;-para todas 
as doenç:'ls do peito 

e o 
1&1 
)( Bromil ; i C> 

:E: 

IMPUREZAS DO ｾａｎｾ＠
MOLESTIAS DA PELLE 
ｒｈｅｕｍａｔｬｓｍｾｓ ｔｈｍａ＠
SYPI1JLlS ADQUlRlDÃ;:
==OU HEREDl1i\"R1A-

ｓｯ｢ｯｲｯｾｯ＠ como QualQuer I jcôr- de ｭ･Ｚ＾ｾ＠
ｕＮｎｦｏ ｎｔｾａｉＩｏ＠ ｴ ｾｬ＠ QUAlQUfR P/1ARI1ACIA, 

ｾ＠

ｾ＠

C> 
c..J 
c..J 
ｾ＠
ｾ＠

-
1&1 

I-
Incommodo8 de 

senhoras-:todas as 
doenças do utero
curam-se com 

A Saude daMuIher 
DAUDT A OUVElItA - Rio 
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• o Dever 

Guilherme H. Chaplin 4 - ｾ＠

AGENCIA E REPRESENTACÓES 
E:n.d- TaL cCGuilcha p" 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florian . 
ｖｾｄｅｄｏｒｄｅＧ＠ ｾ＠

I 
Folha de Flandre." Coke C,'', ｅｾｴ｡ｮｨｯ＠ em Vuguinha, "Cor •• 

"Pcarson", ChlQrato de pota,;sa, Sal·glouber• Sal amargo ｦＧｉ｜Ｌｾ･ｬ､ｲｯ＠ .Cr 
_ S d C -' A 'I L'. " " illa a • Zorcao Ingl

ez
, o a au,tlca, \li. Ixa ｰｾｲ｡＠ mad ei ra (: motne, A ',Z, 

I ' '1 
! ... ｾ＠ '5 I 

nizudo, Arame farpado, Cimento inglez ",\\itre" c " Hiltfln" ｅｾ＠ ram 
,. Café", ｌｯｵｾ｡＠ ".\\ealdns ", 0le05 Lubrificantes, Whisl,v "joh ｾｕ､｜ｾ＠ In 
"Dewars.\Vlute Label ", CervelA gUlnncssa "Cabeça dé coei me ｾ｡ｬｬｾｾ＠
"Renoult" e "Jas Pcnnessy e Vo", Vermolllh Italiano e ｲｾ｡＠ IOrro", 
bitters, Vinho do Porto" l.aç:rima Cllri,ti" e !lutra,; marcas ｉ｜ｾｾｾＬ＠ ａｾＬ＠
tinto e ｢ｲ｡ｾ｣ｯＬ＠ Cllonpagne" Viuva Cliquot" c Ｂｬ｜ｯｬＱ｡ｬｬｧｾｲＧＢ＠ ｾｨ､ｬｾｉｏ ｉｂｯｲｾ＠

ｾｾ＠

ｴＬＮｾ＠ i 5 ｾ＠ n 

\ 

(..."': :: 

.... i: ..:. ,,,1:1 
C • . ｾ＠

( ｾ＠ I'" 
J ｾ＠ I -........ ..... lada" e m\lltos outro:; arllgoS. . , a nGr.!"l.: 

Agente Geral para o Estado de Santa ｃ｡ｴｨ｡ｲｩｮｾ＠ das" Intern . 
pondence Schoolô" (Escolas Internacionacs).' aCionai ｕｩｾ＠

• 

t ｾＲＢＱ＠
-:.. . ｾ＠ -· ::: ｾ＠ -5S - .; s::: 

ｾ＠ ｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

tv) ｾ＠
..... v o - . > r "\ .::: 

ｾ＠ ... V 
c:: ::: 
ｾｾ＠ ｾ＠

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

• .. " c'= :.. ... " ｾｾ＠ ﾧｾ･＠
• , c. 

Ｌｾ＠ ...., 
tS) ｾ＠ ｾ＠ ( 

ｾ＠r 
.. ;,- ..,;. · ,- _"::::: 
,0 " . ｾ［ＺＺＭＭ
\r.'"f ＺＮＮＮＺＺｾｾｾＧＺ［ＺＧＺ＠

ｃＧｾｾＮＺＭＭｾﾷｅ＠
Cf';-"'- .-

ｩｾＺ＠ ｾｾｈ＠ f 
..... Ｎ［ＬＭ］ｺ］ｾｾ＠
<: -:: f;'; ." I = 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ E::: ｾ＠
I.C iJ I=l -;; " 

" --,... ｾＮＮ［＠

<C 25 .9 
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t,1 --:-: -
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Representações a Agencias -= 
GTISTA VO DA COSTA PEREIRA t 

C a. 
E 

fi Cons. mafra n. 27. Telephone n. 98. Caixa postal n. 12. 
FLORIAlWOPOLIS 

I 
Laguna Itajahy 

Rua CCllll.lI!afra, 36. Caiza n. 10 1\. 1\aulino HC:1l. Cai::a 31 1\. F. Ferreira. !lo Cai::a 31 
VENDAS POR cROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 
Tecidos de algodão em geral, casimira., meias e cami'as dp meia, fitas 

de seda, perfumarias. productos chimicos, artdactos de vidrn p de aluminio, 
phosphoros "Brilhante ", saccaria branca e de alliagcn s, chinellos, papeis em 
geral, alpiste, xarqlle, sebo' sal de Mü,"oró, asSlIcar, caté, bebidas lIocionaes e 
estrangeiras, chnmpagnc, IOVCUVC Clicquot", conservas, cara mel los, se ecos e 
molhados em gcral, etc. 

Joinville 

SAL MINERAL ·ORlOt-:" PARA A SALGA. DE MANTEIG.\ F ｾｕｅｉｊｏｓ＠
Ut-:ICO VEt-:DEDOR, PARA TODO O ESTADO m. SANTA CATHA-

RI:-<A, DOS SEGUINTES ARTIGOS . 
Fumss e cigarros VEADO, Biscouto" DUCHEN, Chocolates MOIt-:HO DIi: 

OCRO, Agua Mlllcra! de Caxombú. 

ELISIO -SIMOES 
Representações, commissões, agencias e consignações 

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

Rua Trajano, 12 - (Subrado) Caixa posta!, (j6 

FLOlRIAIl.lWOPOLIS 

Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores - ' 
dos seguintes artigos: 

-
mnTIE ｭ ｕｒａｭｾ＠ ｮｾ＠ ｭＺ ｾ＠

'-::-F ａＭｂＭｒｉｾｃａＭｄ＠ E-FO-G-OS-D E ａｒｔｉｆｉｃ ｉｾ＠
- DE 

.JOAQUIM SOAR s 
eJl1l1l. 

Magalhães. Rua Major CUGtodio 
Esta fabrica. montada a .cnpricho. disp"ndn ,lo pe<Stlal. ｨＧＡ｢［ｬｩｴ［ｾ＠

cxecutnr ｣ｾｭ＠ ＨＬＡｾｬＱ｜｣ｲｯ＠ e ｰｾｯｭｰｴＱ､｡ｯＬ＠ ｱｵｮ･ｾｱｕｬＧｲ＠ peç lS de ｦｯｧ Ｈｬｾ＠ ｾＡ･＠ ｾ･ＢＸｬＮ＠
rantes ou fixas e tudo Ill(\lS o que compn..:hendc (I r'\Tf't (llI!IC,l em:"1 . 
el'itnbelccimcnto ｲ｣｣ｯｭＱｬＱ｣ｮ､ｾＭｳ･＠ pela pre ... tez"l COlTl quP Httcndl! to' 'h 

commenLlas, c ... pccialmt'nte forrlll'tc,", ou rojôc..; de "" .It1J lllU ｴ￭Ｑｾ＠
sem,pre em dcpm.;jto ｾ｣ｾｵｬ｡ｲ＠ st"'"õck ele ｦｯｾＬＩｳ＠ ､ｩｶ｣ｲｾ＠ ro , pnra Jttcn ｾｾｴ･＠
pedido urgente. Accelta enC0101l1CnLb, pora np"'1l1' ar n',' tC IIlPO"dte 
pelos ｦｲ･ｾｵ｣ｬ｣ＢＢ＠ Prepara-se limo mn ... ｾ ｮ＠ para tc 'g(h ｣ｲｭ｢Ｑ￭ｬｮｴｴＺｾ Ｌ＠ ｾｾ＠ .. ｾ＠
nado, para queimar em ｾ｡ｬｴｬ｣ｳＮ＠ h!:rejns e tra-.;ladil'01 .:i. qu_ .10 laz, ｬｾＭｦ＠
é suff?cante. ｾｲ｣ｭ＠ sempre ｧｲｮｬｬｌｬｾ＠ slock dE' ､ｲｵＺｾ ＬｉＧｓ＠ f r ｬｾｴＮＧｲＢｬ ＧＢ＠ ｲ｡ｲｾｲＬＮ［＠
sup.cnor qual!dndc, pnra vender por preços no (llc ct.:! 1..0-5 p;ql:.er 
chOlco<. Acccltn cncommcndas de polvora ｰｾｲｮ＠ r. tenl r C,drn . 1" ' 
quanlidndcs, tem sempre UH dcposilO. Tem tamher.. C,t0pllll p3ra I\ll
vende qualqller ｾｵ｡ｬｬｴｩ､｡､｣ＺＮ＠

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

--- --<>o§§o< , 

lNPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
ＭＭｾＬｾｾＺ ｾＺ ｾＬＭＭＭＭ

Caixa Postal, 11&. 2 1 .• 
WIU&. GUST.&:VO lRÍII.1I .... -= .. · J'\A 

Cod.: RIBEIRO Tel. : ZANEL 

• Sal, café. xnrquc9 do Rio Grnndc cParaná, azeites, goinbndas massa de 
tomntes ubaC3Xi'3 marca Le(jo. de Amnrlm, Costa & Cnmp., de Pcrnnmbuco; 
ogua mi;l('rul {Juro FiliO, honccomp, olcos, arnmc t:lrpafto, bebidas finas dn 
grande 'fabrida lJioscl,j couros, chinello', calçado., chllpéns de palha e de 
ｦｾｬｴｲｯＬ＠ da importllnte fabrica Oriel/le, de Silo Pnulu; tonas, cimenlo, breu. soda 
caustico. fumo. ｣ｾｨＢＮ＠ alpi;te, alfafa, vidro., ho!"bolls C chocolntes rillehi. 
vinhos ()Irra e C(JlIarcs, colorolt, perfumarias, pos Ul! urroz morcno,; f .ne/tl c 
/I/mui, Ｈｨ｡ｾｴｬｴｯｳ＠ j·(j(Jcll, ,palha c ｲＳｦＧ｣ｩｾ＠ poro ｣ｩｾ｡ｲｲｯｾＬ＠ ｣ｮ｣ｨｩｭｾｯｾＬ＠ tecidos' de Riil (1(\ :\Iogsori'), ｧｲｮＺＧｬｾｬＩ＠ f' moldo, 001 1,1":1l\do rr-:e:1};I" 1.\ 
algodão. pllnho-, c"lIannh"., corrente, pam cachorros c onllnncs bovinos, lo'arinhaa cle tri .-,o lo . , .. n. I .. r, 1.1 L I L' CI.,\lll 
ditas pom ｰｵｾＧｯｾＬ＠ ｰｩｴＬＩｃｾＬ＠ ｄｨｬｲｬ｜ｨ｡ｾＬ＠ de, etc. Saccog de. pclpd c de ｮｬｾｯ､ｩｬＰＬ＠ " t ,"4.h ｉｬｾ＠ I (lt as 111.11 ｾ＠
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