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É VANTAJOSO ... 
EnviUl',les vosso ･ｮ､｣ｬＧ･ｾｯＬ＠ ednde 

profissão, ｦｩｬｩｮｾ￣ｯ＠ c datu nntalicin ,i 
Cai.ra Poslal, 11:57 - S. I'r/ll/", jl;n
talluO hOOn e cnvcloppc Rcllado ｾＩ｡ｲｮ＠
que l'eccbac8 li dC8('rip,:ãl) do vosso 
caracter, principues def .. il lo, cores e 
vestuul'ios pl'{'fel'ivcis, além do rcco'lll. 
ｊｬｬ｣ｮ｣ｬ｡ｾｬｬｃＧｳ＠ que vos serão utois na 
existcncia. 

p;1'amllln 'IUO acab I I .. ) ｾ＠ .. ｮｭｮｾ＠ I c ｴｬＧ｡ｮｾｲｲＨｬｶ＠ . ·1 • ｾＢ＠
1 Ol'quc, pC"l'gUJltfunos 11 # • ti. H. (·xa. adp;l1it1 lt! • 1'- ,. 
n,ismo ｩｮｱｵ｡ｬｩｊＧｩ｣ｾｶｃｬＬＧ＠ ＨＱｾｾｾｊ＠ ｾｾ￭ｾｬｮｬｬｬｴＡｉ＿Ｈｾ｡＠ t. ＢｾＺＨＬｬｉｨＨＩ＠ lm,uh('111 'tl'tltl1l' do dl'l110113 .. ;. ｬｩｉＺＺｾＺｾＧＺＺ＠ Ｎｦｾｊ｝＿＠ ｟ ＨｊＮｲｾｊＩＨＯＮＨＧｊ＠ Ｎ･ｳｰｬｾｦＧｩＺｩＱｉＱＱＨｬｬｬｬｦＧＬ＠
(cscobcl'to o ('nrHc't • I ... )1)1.\ IM.L 1lf'('c:oBtdndf' da f'fllIstI'W'('l) d. -.' ｾ＠ HL,I 11 ,Illla o df'senvol. 
ｮｐｉｕｉｐｾ＠ (jue muito ｬＬ｣ＩｉｉＬｾ･ｃ＠ ＬＮＬｃＬｐｴｾ＠ ｴｯｾ＠ lagu. ramal da 'f!It"I'C'za Christill:t ｉＧ Ｌ Ｇ ｾｲＢ＠ ,', Ｇ｜ＩｓｉｬｬｉＮｦｬｾｬｬｴｬｬＧ＠ c"pu; se O},:icn'n ('IJJ todos 

, o' ,,:o; ao dn 8f'I' F I . 't - .. ｾ＠ I) ('('lmc'Jt)· l .' . 
c9wwlC"'n(}o!i como tnr.-l. E' UI ,.- I"s IrJ o c lIao ｽｊｾｲＧｬ＠ Ｚｬ｜ｉｮｳｾｩｵｬＱｬｬＬＬ＠ nfl1l1 U:JIlH!Illo ri • .', • 11:; ｊＺＡＬＬＬ｣ｮｲｉｏｾ＠ R.!!1.lIlt -
dUllcnto tal) feio c tão P" _ !l pl OI r- Ｈｾｱｬｬｾｾ＠ se forlal{'t'" o porto de FJoric. UIJI r"C1 U ｾＮｾＧｉｊｾ＠ cnsos, por 8('1' Isto 
n,CIl! podcmos ｲｏｭｬｬｈＧｮｲＮＱｾＱｾｾＺｾｲＧｴＧＺｉＧｾＧ＠ ｾｾ｜ｬｾ＠ JlOr?IIS pOI' ｶｾＬｬｴｮｾｰＮｉｉｾ＠ Pstl'ilh.·gicas. I ('\'OlllC;ão ｾｾＧＺ＠ ｉｾｾｾＱＬｾｾＺｉｾｾＨｬＯｲｾ｣Ｘｲ､｡＠ prol!tin 
a )flIXO dn rdlir[J 1'. " ' " ｊｬｃＢ･ｰｾｓ［ｉｉＧｬｏ＠ tilllll)('Jll ｱｬｬｬｾ＠ ('S!:I vin· I t, (,,-, I , .... { " .. g11

1'H 01'1('11 · 

".ha ｾＧｾｉ＠ fazcr vcr '1 á ＱＧ＾ＬｉｉｾｾＺｾ［ｬｉｾｬ＼､ｬｬｾＨＧＺ［ＷＬｾＺ＠ ｲ［ｾＧｾｉｾｾ＠ ＢｾｾｩｬＬｬＮｪＺＡ＠ ,;10. ｊｉｾ｡ｬｬ＠ alto" f[lIf' pr"s': Ｌ［Ｚ［ｩｬＬＺ･ｾＬＷｴｩ＠ｾＺＺｯｾＮＧＺＩｬＩＺｩｾｾ［Ｉｬｬｬｾ＠ Ｚ［ｾＧｾＬＬＨＺｾｖｃｉＢｉ｜ｏＬ＠
M,l ｴｾｬｬｮＬ＠ algun.s ｮ･Ｍｧｯ｣ｩｮｬｬｴｦＧｾ＠ fiP lrllh:lI11 ｾＨ＠ B, .. ｉＮｴｉｐ ﾷ ｉＬｬ･ＮｾＱｾＸｾｴｬＬ＠ fjO!'fj 11 e o JgII!:ki:;1l [dll,.tOl'nH do Ilf)St-lf) f':stnr!o '.UIi piO· 
ｬＱＨＧｵｾ｜､ｯ＠ a asslgnur um tel.,' .,) ... IH! JUNIS,l de A!;':llId ､ｪｾ＠ \'Id:l , ' 
pedIndo um melhoramento ｣ｉｻｾｦＡＮｾ＠ ｡ｾｂｊｾｾｴｬＬ＠ 111l1.!nndq o quc a U"pulJli':a ,\I';"::f'lltill:t 1' .. • .. • .. • .. • ... • ... • .. • .. • .. • .. • .. • .. · 

................ .-............................. ..,..,..... ............. 1 bC frcl'ul e 1It ･ｬｕｾ＠ C::lLI f:IZClIdo, LO)IBHIGtTFIJ' \ I)' '. . ｾ＠"" (. .' • • ｾＬ＠ ,lr.l.i (lxtlJH' ＧｾｈＩ＠

AGINDO 
E' dul'o de dizer mas é \'c ｉｾ＠ I :;1 Hao """as 11' ｩｬｬｴｃｉｬＢｾｈ＠ . 10 l'xlllo.1 ,los vennes (lombrigas). ｙｃｬｬ､［ｾｳ･＠

'. r( . I C. 91'. ,dI', OoveI'lladnr do ｅｾ＠ .. H'adn, rlal'o IlIesta ｲｩ､ｾｬ､ｰＮ＠
C • • ('sta que rlle se ｩｵｴＨＬｬＢ･｟ｾｾＢｬｬＧｻＱ＠ (·....:fOfr·f!llü-

( 7 - 3 ) 

Não ha ningucm (lue por muito lei
go que seja, não reconheça que, .rela
tivamente, pouco falta para a flllah
sação uas obras da ｬｬｯｾｳ｡＠ barr.,a. ｅｮｴｲｾﾭ
tanto, a contllluar aSSlll1, serao precI
sos, ainda, muitos anuas para a com· 
pleta reaUsação das referidas obras, 
cujo fim tão necessurio seria dentro 
em breve, attendenrlo a necessidaue 
premente que ha, de um porto para li 
sahida do nosso carvão. PcnAando as
sim foi que o Consclho ｾｬｵｮｩ｣ｩｰ｡ ｬ＠ e o 
commercio desta cidade aproveitando 
a estadia do eXI11". sr. dI'. IIcrci lio Luz, 
Gove1'llador do Estado, no Rio de J a
neiro, dirigirmn.lhe ｴ･ｬ･ｾｬＧ｡ｭＱｬＱ｡ｳＬ＠ pc· 
dindo intervir junto ao exmo. sr. Pre
sidente da Republica, para que as 
mencionadas obras sejam contindas a 
uma companhia que as executem dcn
tro do mais breve tempo po.sivel, a 
exemplo do que foi feito na barra do 
Rio Grande do Sul. 

Eis o teor do telegraml11a transmit
tido pelo nosso commercio : 

''Dl'. Hercilio Luz-Palace IIotol
Rio de J"neiro-Commercio Lagunen
se, signatario deste, appella para v. ex., 
para o vosso demonstrado amor li este 
Estado, que tão sabiamente dirigis, 
para que, sejaes junto do Governo Fe
deral, nosso interprete, fazendo sentir 
grande necessidade que ha em ultimar 
trabalhos nossa barra, que devido mo
rosidade com que é feito, não apresen
ta resultados satisfatorios. Lembramos 
V. ex., como exemplo Barra Rio Gran
de, Governo reconhecendo sua inter
minavel conclusão contractou com um 
syndicato, graças este, é ella hoje fran
ca. Laguna, este pequeno pedaço nos
so Estado já \'os é muito grata e muito 
mais será se v. ex., fôr o seu paladino. 

De ｡ｮｴ･ｭｾｯ＠ agradecem 11. v. ex.
Francisco Fonseca, Joio Nuncs Nctto, 
Cabral, Irmão & Comp., José de Arau
jo Teixeira, Pinho & Comp. Pacheco 
& Irmãos, lI1anoel Lucio Cabral, Tei
xeira & Irmãos, Oliveira & Castro, 
Rodolpho Weickert, M''l'llel Alano & 
Filho, Miguel Ibanez & Filho, Anto
nio Baptista da Silva, Fernando Tho
roê Torquato, André Vendhausen & 
Comp. Silva, Ferreira & Comp., Jacin
tho Tasso, Divo de Guimarães Teixei
ra, I rmãos Paulo, Humberto Zanell a 
& Comp., Rocha & Lcbal'bcnchon,Llliz 
Costa & Irmão, ｾｬ｡ｮｯ･ｬ＠ Olavo da Rosa, 
ｾ ｩｳ｡ ｬｬ ｩ＠ & Irmão, Ignacio BrandI, Ma
rio Fel'rari, Custodio Soarcs, Venusto 
Goes Rabello, Antonio Ip;nacio ;lI,cha
do,José Sotél'O Cardoso, Eugenio Vian
na, Manoel Baptista da Silva, T homaz 
ｾ ･ ｴｴ ｯ＠ & Filho, José Fernandes Mar
tms, Dar io Cunha, Luiz Gonzaga de 
O.Uveira & r.omp., Aristides Soares da 
SIlva, Luiz Severi-lo & Comp., EdUAr
do Sil va, Olavo Mag'alhães, J osé Pinto 
Varella, Luiz Nunes Teixeira, Lucas 
Bainha, Fernando Bainha, Antonio 
Bessa, Paulo Gruner, Francisco Pas
cale." 

Sentimos que num momento como 
este, que todos os lag-unenses deviam 
estar unidos, abonando interesses se
Cundarios, alguns commcrciantes se 
tenham eximido de assignar o tele-

ｅＧｉｩｾＺｉＺｭ･ｮｴ｡ｮｲｬｯ＠ a altitude <1a ｮｉＩｓｾＺｬ＠ Illellle para '1up o sr. ＱＧｉＧ･ｾ ｩ ､･ＮｬｬｴＨＬ＠ da 
, ＮｉｾＮ･＠ C do ｮｏｾｩｏ＠ rOmmIllPi'('IO !l'. Hrpublll·:t torne a peito n ufoblf'lIln de 

mo:;, a ! .. hzcr que n -ocea5ião não ｰｾ､ｨ＠ nORi:l h3l"ra, l1l'ovirien<'Ínllrll) p',r, "ue. 
scrmas .. . 'I' - . 

DOSjORNAES 
ｾＮ＠ • l 1.. ｰｲｏｰｬＨｾｬｕＬ＠ ｖｉｾｴＨＩ＠ 'llIe n ex 1111), fi rea ｬｾ｡｡ｯ＠ dtJs trabalh('i; =--' ｾｉ＠ uma 
SI. (h., Governa .. dor ｾｾ＠ E!=Itado, {'omo foi ＨｾｏｾｾｾＺ＠ rnpidn p que venhall1 ｉＩＡＧｴｾｖ＠ Ir a 1 :.. _ 

ao RIO de JanC11'O VISItar o tumulo Ile cnlelelll'''' dc""es melhol'nlllPllt'". . (,lIa,!.o, KcmnJy ｊＮｾｹＡ＠ mcmbro da 
ｳｾｵ＠ ＬｦｴｬｾｯＬ＠ aproveitou a o('I';l .. H{ÜO P:ll','l ｾｓｰｐｉＧｃｉｬｬｏｓＬ＠ ｬｊｯｩｾＬ＠ c\)J1riantc:; no uom ｃｕｬｾＱｾｾＡＮｾＹＮＱＰ＠ .. cIo arIllIsflClO t,urcn, e ｅＭｾ Ｎ＠
ttaUr Junto ao Go\'erno Federal <..Ie aI. C'Xlto ｻｨｾ＠ nossos ､･ｾ･ｪｯｳＮ＠ (>111 t Ix;]d!)l turco em BerluJI, illterro. 
guns problemas, entre os qlWCS o cle .......... ga

i (-! subre a .. ｾ＠ eondiçiJcs do Trat:tdo 
ntclhoramentos em pOl'tOg do nOR!=3\) ｾｌｉﾷｘＭｉﾷｒＭｄﾷ＠ ... • .. • .. • ... • ... • .. • ... t <1; .. ＱＮｾ＠ lureo ｦｪｴｾＨＩ＠ j.i foram (' ... oomll! H· 
Estado. E NOGUEIRA ｲＮｬｾＢｳＢ＠ ＢＨＧｉ･ｾ｡ＨＩｯ＠ turca, rcspondeu á 

N t' I Pl Umt!''' Press' , uma en I'evlstn conrrdida á Noti- (o lnrmnccut:co ChilJlico JO:lO da " .... - .. ..- ." 
CIO, s. cxa. OS!. dr. IIcrdlio Lu? falou Silva.Silv(·jrn. - ｾｬｩｬｨ｡ｲ･ｳ＠ dc eUl·nrl,,;. ｾｉｾＧｲ＠ oll;--Inlmente. E' p,,"sivel 'Iue 
na unulIgraçao italiana, dcclarnndo ｾＺＭ［＠ ｾ＠ I e ｣ｧｾＨ＠ t}':; de pnz ach('1I1 8t'l' ISSO 
que o Sr. conde Alexandre Bosdari c.ne'cP"ano: 
ｅＮｮｾ｢｡ｩ［＼｡､ｯｲ＠ Italiano, na sua ｲ･ＨＧ･［Ｌｴｾ＠ 8anto ｲｾ｡ｴｩｯｮ｡ｬ＠ do ｻＧｯｭｭ･ｲｾｬｯ＠ 1 Ü }l111IHi

O 
f(ará ＶＱＱｦｊｾｃｓｏ＠ ao ter C')-

VISlt:1 a Santa Catharina ｭ｡ｮｩｦＨＧｾｦｯｵ＠ o li U ll_lCCt,ll1Cn o , a.; roedll:4 .. )(!S de paz que th . '-, ( . suo nopost"lS a TrIT" dia" <I' II 
ｾ･ｵＮ＠ en , uSlasl!,o pelo IlIcthodo rle "0- Temos o ｰｲｾｺ･ｲ＠ <le transrrc\'cr para "F,>ram ｶｩｯｬｾＬ｝ｯ＠ ＨＧ｡ＧｾＱ＠ un: ､ｯｾｳｳ･ｲｩ･＠ e. 
ｦｮＬｳ｡ｾ｡ｯ＠ aqUI adoptado, cO:lslfleran- ｾＮｳ＠ lIossas colUlllnas ｯｾ＠ ('oll('I!itos clJlit- pios uo l'rcsidelltc Wils O t PI,e,; S ｯＭｅｩｵｾ･ｬ･ｲｬｶ･ｬ＠ ao methodo usarJo cm tidos pela" A ｆ･［ｬ｣ｲＬＬｾ￣ｬＩＢＬ＠ rliario que cs,p.nc 11::lente um ｐｲｯ［ｉｾｾｾ＠ ｴＮＮｲｩｾｾｾｩｾＨｾ＠
. o,. . tiC pubttcn em Iolto AIC'gre, no HCU \"L:-1nndo C("fC3r fi Tur' i ..,' 
. Adeantou mOlS que acre,J,tova rcsol- Ilumero rle 20 de Abrilllliimo a rcs- suas rommu-,; ｡ｾＭ･ｾ＠ Ｑｾ＠ a e co,-t.r d 

,:,,10 o problema tia ｬｯ｣ｾｬｩｳ｡ｳＺｩｯ＠ rios ita. peito uo succe,so "uo alrançllu ｾ＠ ｾｬｬｾＭ mussulano, IJ com o mun o 
hanos, conforme as asplraçoes da Ita- mento de capital do Banco 'lua nos ｾｬ｡ｳ＠ de 'Iucscrvc falar? \ lia ' 'r d ' h . •. ｾ＠ . Ｎｾ＠ nossa sorte O . .. seI \ e e ･ｰｬｾｲ｡ｰ｟＠ e. fOI rlel'l,lida em Londrc.<. O mundo cU! 

, 81. conde ｂｯｳＮ､ｾｲｬ＠ tencIOna cnten- A proposlto (' opportuno trazermos r;eral. é contra a Turquia. :40010:: ｡ｾｃ ｜ｬＭ
del -se com os dmgentes dos outros ao coahec.llncnto dos nOSS'18 leitol'cs ,ndos ,lc tudo flue 1,'1 Ile -nl' '. t Estado f d . d f' . . D" I . _. p, or nes e S, a 1m e que seJa c lllttlva· que a Iredol'In { o Banco Xaeiollal elo mundo dC:-1de a ｴＱ･ｮﾷ｣ｮ･ｲ｡ｾ￣ｯ＠ ta 
mente adopta.do por ｴｾ､ｯｳＬ＠ os ｯｹｳｴｾＮ＠ Commercio está ｯｲｾｮｮｩｳｮｬｬ､ｯ＠ um ｜Ｇ｡ｾｴｯ＠ atú. ao' odio ｓＺｬｬｬｧｴｾｮ｡ｲｩ＼ｾ＠ ＨＬｯｬｾｴｲ｡ｲ｡ｾ ｾ＠
mas de cololllsaçao reahsado com eXI- pl'ol{ramma de acçao pnra o Esta,lo de chl'lstãos máo ｾＧﾷ｜ﾷ･ｲｬｬＢ＠ e ·lt· , ｾＮ＠ . 
to el th 

. S t C h' d . Ｌｾ＠ , e 'OI os 
p O governo ca arlnense. an n at anna, e moelo que as Hue· barbarosos. 'fouo o Inllll,lo S'I ' e u' 
O d LI '1' L d' . I . b 1 .' ) 'I .1 r . .i. erCI 10 uz ＬｬｓｃｾｲｬＧｃｵ＠ _ am( a ClIl'saes ｾｬｵ･＠ ｾＨｬｕｉ＠ tra ｾ＠ h3m em breve Turquia ｉｉｬ｛ｬｾｳ｡｣ｲｯｵ＠ os 3J'IIle-n io3 c ｯ ｾ＠

ｉ ｯｮｧ｡ｮｾ･ｮｴ･＠ ｾｯ｢ｲ･＠ a lomngraçao cs- estenÜe!30 amua 111ms: o seu raio do ('hri.-... tàof.;, lIl11s ｮＡｮｾｵ･ｬｬｬ＠ leu ns ｲ ＨＧｾ ｵｬﾷ＠
trangmra,sahentantlo a vantagem para expansao para uesenvolver as boas tarJos dns invcst'ff·I'·,-e< Cnrnng'le - d d' I I . . . t' b' ,.. • , , que 
nos e 1'a lcar.o cC! ono ao 50 o, tor· ll11Çl:1 ｾ ｶ｡ｳ＠ C os elementos de progresso., ｡ｃｃｕｾｦＱｖ｡ｬｬｬ＠ os ｦＧ･ｲｶｩｯｾ Ｎ＠ - blll- Ira s' e 
nando-o proprletano de terras para aSSim ｣ｯｭ ｾ ｯ＠ p.nra rec_olher o::; dinheiros g'l'C'g'Of.; ue tel' ｭ｡ｳｾ｡｣ｲｈ､ｯ＠ ｃＨ｜ｾ ｬ ｴ･ｮ｡ｲＨ ﾷｾ＠
pap;al-as depOIS. . furtadog." clrculaçao ｾ＠ 'Iue sc cl!"on- dc mahomctallos do Epir", Thmcia c 

S. exa. fa!ou sobre a ｉＡ･｣ｾｳｳＬ､｡､･Ｌ＠ tra!" no ｉｊｬｴ｣ｲｬｏｾ＠ ｾ･｣ｯｬｬＢＬｬｯｳ＠ nos pcs dc )!accdonia, durantc a guerrn do, 
de pl eferencla, do colonlO Italiano '1uc mCIaS com prc]ulzo do progre,so cco- Balkans. 
servirá para, a desgermanisac:ão de nomíc? (lo ｾｬｏｓｓｏ＠ Estado. , ｾｩｮＮ｣Ｚｵ｣ｭ＠ fluer dar {'rl'dito nos ｲ ･ｬｾ ﾷ＠
Santa Cath.a!'llla.! entret!ll1to, declarou «Fui hOJe ･ｮ｣ｾｲｲ｡､｡＠ na matrIZ c t o r i o S officiao5 do '1IIBrttl-gcllera l 
o dI'. IIerclho, nao cOllsulcrar nenhum suerUl'S:1.rs deste llnportncte estabelc., ｲｵＮｾｳｯＬ＠ accusando ｯｾ＠ armclllo:; (le m31:;
perigo a formação de nucleos allemães cimento de credit", a subsl'rip'!:io a- ｳｾＬＧｲｮｲ･ｭ＠ 400.000 tUft·os, rlepois ,ie 
em Santa Catharina. berta para o augmentl) de seu papital, terem o,; tur"o, e\'llcuado Trcbi,onda 

Como, p9rém, a questão tem levnn- ten,lo sido integralmcnte subgcripta n c ,IUI'antc n ｯＢ｣ｵｰ｡ｾ￣ＬＩ＠ ,Icssa parte ､ｾ＠
tado grande discussão, julga necessa- l;sta ue 10.000:000$000, correspondcn- paiz pehi uropios russos .• 
rio estabelecer em ｾ｡ｮｴｾ＠ Cath.arina tcs as :'CÇneg ao par, rcscrvadas ans Kemaly falou durante ｡ｬｾｵ ｭ＠ ICIllpt', 
uma forte corrente 1011lllgratorw ue aCClOll1stas, havendo, por outl'? la,lo, def<:.'"lcl\flo a TUI·'luia. dizenrlo 'lue a 
elemcntos novos. excesso de subscl'lptorcs na lista de naçao que durante cento e rillcocnta 

Descreveu, em seguida, sobre a ac- 5.0000:000$000 destinada ás pessoas al1l"'5 nllnca. pôde gozar a paz e linha 
ção do govel'llo nessa obra (jp nacio- que descjassem tomar aeçõcs. accio- recebido naua menos ue 11 Ｌ ｉ ･ｲ ｬ ｡ ｲ Ｂ ｾＧＭＬ･ｳ＠
nalisação, declarando que est:í cmpc- nigtag ou não, com o agio, de TIs .... de gucrra da ｒｕＵＬ［ｩｾ Ｎ＠ não p.'<Fa dcrli
nhado vivamente na sua solul:ão, ego ＱＹｮＬｾｏｏｏ＠ por titnlo. par-se aM trabalhos ue paz e ao do,on
perando obter os resultados mais sa- ＮＧｾ＠ analyse ｩｮｾｰ｡ｲ｣ｩ｡ｬ＠ da ｳｩｴｵ｡ｾＢｯ＠ rlif- volvimento dos 'cus rceUl'50S naturaes, 
tisfactorios. flci! que o pmz atravcs.,a neste mO- tO!lflo que receber ,Ie brnço" abertos a 

Disse que Santa Catharina não es- mcnto, n.o que diz rcspeito a. r'rise ue ｣ｯｮｰ･ｲ｡ｾ￣ｯ＠ uas ｮ｡ＬＭｾｳ＠ _occir lentacs, 
pera os auxilios do Governo Federal ｮｕｭ･ｬＧｾｦｬｏＬ＠ ｦｾｺ＠ rcsaltar á c\'1dcnpl3 o, ｣＿ｮｨ｡ｮｾｬｯ＠ . ｾ＠ ｲ･ｯｲＺＺ［｡ｭ＼｡ｾ｡ ｯ＠ das suas 
que toma a se,! cargo problemas quc mag,nII.,CO exltl' ｡ｬｲ｡ｮｾ｡､ｯＮ＠ pelo .R!,,," c.ortcs jl!,hClanas II Inglater:l!' a sua 
devem ter rap,da ｳｯｬｵｾ｡ｯＮ＠ co "aCIOnaI do Commerclo " na lm- , ｦｬｬＱｮｬｬｾ｡＠ a ｆｲ｡ｮｾ｡＠ c a sua pohrla á Ita" 

O Estado de Santa Catharina man.' portante ｯｰ･ｲ｡ｾＢｯ＠ '1ue \'em ue reali-\lia. Kemaly di,se que a Itnlia poderia 
tem todas as escolas publicas. pal{a"n- sal', elevando o seu capital para 25 muito facilmente <uh,tituir a Allema
do em dia todos os seus Iunccionarios mil contos, com o su!!gestiyo ag-io de nha nos llE'!:!o{'ios da Tu rquia. 
para o bom andamento dos tra.balhog, 100 ·;0 s,?bre parte do augmcnto do ｉｮｴ｣ｲｲｯｾ｡､ＨＱ＠ sobre. sc ｦ ｡ ｬ ｾ ｲｩｮ＠ na 
chegallllo sempre tarde o aUXIliO fede- scu capital. Conlerencla da Paz, hem»ly (hssc: 
ral Vem a proposito registrar quc não .F.mnome da ｪｵＮｴｩｾＢＬ＠ honestidatle e 

6 Eslado fo i dotado de novas egtra- temos conhecimento de ｯｰ｣ｲ｡ｾＧｩｯ＠ idcn- verda,le, c em pról ria paz do lJIunrlo, 
das de l'odu(Tem numa cxtensão de- tira, isto é, com tão clcvmlo ｡ｾｩｯＬ＠ por ＨＧｾｰ･ｬＧｯ＠ que ｣ｯｮｾｩｮｴｭｮ＠ em file ouvir. A 
1.'600 kilomet;.os 'despenllcn,lo-se 6.000 partc de qualquer outro estabele"i- Turquia pede frontciras nacionnes 
contos scm o me;lOr auxilio ua União, mento bancario do paiz, constitnindo cOlllprehendcndo a Thracia occidental, 

O ､ｾＮ＠ Hercilio Luz declarou, entre esse facto p-:ova muito. si.gnH;catiY:l segnindo a actual linha ｲｬｾ＠ ｡ｲｴｮｩｳｴｩｾｩｯＬ＠
outros assllmptos, quo pretende. tratnr d.o alto concclto cm que e ｾｉ､ｯ＠ o n;l'e- Para a ｾｹｦｬ｡Ｌ＠ Ｉ Ａ ･ｳ･ｰ ｯ ｾＺｬｉ ｾｬｉ｡＠ e lIe")"z, 
com o sr. dr. Epitacio Pessoa, ll1ustEe ndo Banco e que nos deIxa ".ntc\'t>r a Tur'jUlIl perle ｴＺＧｬ ･ＱｉＱＢＬ ｾ ｬｴＢｓ＠ como 08 
Presidente da Republica. a flUcstao I para esge acretlltado e.stabelel'lmcnto que foram concedlllos com respeIto ás 
ferro-viada, A CONSTRUC('ÃO DE a eontinuÍ<!ade de seu brilhante fu!u - regi.:'e •. ,lisputauas da Europa.::;e estes 
PORTOS e a ｣ｯ ｬ ｯｮｩｳ｡ｾ￣ｯ＠ (Ic Santa 1'0 econ0mlCO e Uul lugar .,Ie lllUlo.r ｰｬ･｢ＬｳｾＬｴｯｳ＠ resu ltarem em fa,or da 
Catharina, porque o descnvolvinwnto 1 ､･ｳｴｾｱｵ･＠ am,la, e!ltre os ma's respel- T_urqwn. ｱｵ･ｲｾ｟ｭｯ Ｌ＠ fazer uma federa" 
do seu estado não comportn ｭ｡ｨｾ＠ de· ｴｦｬ｜ＧｐＱｾ＠ (I:::t:1bf'lecnTIflntos ･ｯｮｾｻＧｮｾｲ･ｾ＠ l çuo ｴｬ｣ｳｴＺｬｾ＠ ｲｲＢＢｷｐｾ＠ .. .. 
longas. uo Rio Gmnde uo Sul c do Dra811. O prcslllcr.te "ris"" fula ｾｭ＠ ex" 

r. 
ｾ ｟ ｉ＠
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:;3 o ｾｾＺｶ ･ ｾ＠ ｎｾＧ］ＭＭＭＭＧｾｾＢ＠ - ｾ＠______ ｾ＠ ____ , __ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ____ ｾ＠ _ ｾ＠ _ ＭＭＭｾＭ I hender e interromper a Desses, sao esperados em n 
pulsar os turcos de Constantinopla, 90 perolas e dos 200 e tantos contos, ｦｯｾ｡［ｾ＠ ｾｬｾｾｦｾｵ｡ ｬ＠ que se estava resan- to para o mez o . Hakate M

SO 
Por, 

E,m ,que se baseia o presidente? Que ｅｳｳｾ＠ profissional reconheceu, com f'f. ｾｾｳｮ｡＠ ｃＧ｡ｴｬｊ･Ｈｩｲｾ Ｑ＠ de Santa Sophia, .Sumatra ｾ｡ｲｵ Ｎ＠ e o . Torx ｍｾｵＬＮ＠ o 
dIreIto tem a Europa de nOS expulsar rap1uo exame, que <? ｾｯｬｬ｡ｲ＠ era a O sultãO Mahomed lI, o veucend?r Quanto a con_strucção nava] ,. , 
da 110ssa capital? Os allemães foram so, e mesmo como 10la falsa era de e trou a cavallo UO bello templo chrls' mou qU,e o Japao está em ｾ､ｩｾＧ＠
e"1lulsos de Berlim? Ou os austriacos pequeno valor, t!:lo e marcou com a mão suja de san- magmf,cas" Ç{)!IJ 
de Yicllna? Foi uma desagradavel surpreza a .' 11al d' os seus dedos crnéis na Os esta1elros de todo opa' 

, , ' t B - ara a sra Barone- gue, o slg d Im t d O k IZ pri ' 1'o<1els dIzer que nunca en regaremos para o SI', ara0 e ーｾ＠ _' arede alva da egreja, exclaman o, p_a en e , e sa a Gloesn k ' ｮｾｬＬ＠
ｾｯｮｾｮｮｴｩｮｯｰｬ｡＠ _nem a, Smyrna, E za, ,e .uma ophma liçao para a nossa ｾｨ･ｩｯ＠ de triumpho: , tem recebIdo encommendas d algh

ar, 
1",0 e uma. questao resol\'1da: Os turoos ｰｯｬｩｷｾＺ＠ ' _ Allah é a verdadeira lnz do ｾ･ｯＡ＠ de grandes tO!lelagens, e naVI" 
nunra serao escravos, A ｮ｡ｾ｡ｯ＠ em peso Senao ｶ･ｬ｡ｾｯｳＬ＠ , I d Conta uma lenda muito conhecIda, Um carguell'o norte-ameri 
está attcnta e estamos dispostos a Pouco depOIS de sahlr a (?na o e o 'adre ue celebl ava o officio di- esteve em nosso porto o mez Cano qUe 
morrer, mas nunca a nos rendermos, collar falso, entrou na delegacIa I ｵｮｾ｡＠ qu o ｾｳｳ｡＠ oicasião desappal'eceu mys- foi ｬ｡ｮｾ｡､ｯ＠ ao mar no Jap' Passado 

O presiuentente Wilson consegue senhora, queixando-se 9,e que Ａｾｶｊ｡＠ vm, namente em um buraco que se a- Relativamente á cOllstru
ao

" ' 
collocaJ' o mWHlo mussulmano contra s\Clo roubada em nma barrette de tbenos ede maS que volt31'á para vios de guerra declarou ,cçao de na, 
o lIlundo christão, Mas o mundo nunca brilhantes, rubis e esmeraldas, no "c- rIut,na par 'ml'ssa interrompida seu paiz póde ｾ･ｲ＠ colloe d

aInda 
que o 

t á E
-t I't' , t Ｌｾ＠ on I 'de 2 co tos de réis con muar sua ' a o em I er paz, '. a po I Ica acca! re a! a C - or n .,' , '? d t os forem expulsos de egual ao da Inglaterra O P aDo 

sequencills verdadeiramente fwlestas,' -Quantas pedras tlOha a sua lOJa, qcuan o t<?s ut da importante nação' S ,estaleiro! 
-pergunta amavelmente o delegado, onstan mop a, ' 11 • aSlatlca trab 

-Umas cincoenta e cinco-respon- Esse grande sonho do,s ｣｡ｴｾｯｨｾｯｳ＠ ｢ｬｾｴＱ＠ agora na construcção da Dl/' 

Vinho branco) ｈｯｴ ｾ ｬ＠
deu a dama parece que nunoa lllruS tera ｲ･｡｜ｊｺ｡ｾ｡ｯ［＠ e onav; do mundo, O . Nargato. 10r 

O ､･ｬ･ｧ｡､ｾ＠ depois de meditar um os alliados já ｰ･ｮｾ｡ｭ＠ em transfol',!,ar ｾ･ｳｬｯ｣｡ｲ｡＠ ｾＲＬｏｏｏ＠ toneladas de re \que 
pouco como se estivesse a fazer cal cu- a actual COl,lstantlllopla em ｾｭ｡＠ c,l?a- Esse ｦｯｲｭｾ､｡ｶ･ｬ＠ navIo. terá ｧｲ｡ｮｾ･＠ tro, 
los, chamou o eommissario de ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ de cosmopolita conservando ｾ｡Ａ＠ porem, der offpnslvo e defenslvo,compond po, 
e disse-lhe: o Sultão, como chefe da ｲｾｨｧｬ｡ｯ＠ mu- a sua artilharIa de oito canhões dO .. 

\ L"'GO \ DOURADA -E' bom providenciar no sentido sul mana, afim de ser evJtada, desse pollegadas, lO, de_ 13 e outros de e 18 
, _ • de Sel' apprehendida uma .barrette. de modo, uma nova e sangrenta guerra I nor ｣ｾｨ｢ｲ･Ｌ＠ Dlspoe de uma cobert me-

A Lagoa Do.urada fica situada nos brilbantes, no valor de novecentos mil santa com os intolerantes adoradores es!?:clal, para receber as bombas r 
arreuores da CIdade de Pont?-Grossa, réis, roubada a ｾｳｴ｡＠ senhora, , de Allah,! , _ " ｬＭＱｬｶｬｯ･ｾ＠ e de alguns canhões anti-ae os 

DA COLONIA BrasIl 

(Estado dO,!,araná), e nas Immedla- "-Mas-rephcou a dona-a nunha E aSSlln, se ｴ｡ｾｳ＠ ｰｲ･ｶｬｳｯ･ｾ＠ seleab- :'-tc 1923 o AlmIrantado 'a reos. 
<Ie nma rcg130 curIOsa chamada VIlIa joia vQlia 2 contos! sarem, a ceremonJa do cnlto,l11terrom- tera prompto OItO navios ｩｾ｡ｰｯｮ･ｺ＠
Velha. -"Sim minha senhora-explicou a pida em 1453 pode ser considerada, . Nargato>, es 20 

Rodeada de innuOleras e copadas prudente 'autoridade-mas eu já dei o para sempre,como uma missa sem fim, O . Suo,' um couraçado de 3201XJ 
a1'\'ores, que crescem nas suas ｭｾｲｾ･ｮｳ＠ o necessario desconto de 55 %! ! !" toneladas já faz parte da frota' 
a lagoa Dourada appareceu Slml-DC- Se non é vero " , t f · ESTRA- guarnece as costas do Japão que 
culta num verdrdeiro bosque, esque- asa errarl CTOS O commandante J Kaba k' 
cida no mei<,> ,dos campos, á ｳ･ｭｾｬｨ｡ｮ Ｍ Chá preto em pacotes, casa Teixeira FINOS, tou tambem que a' sua ' ｹｾｴＺＧｩ＠ adF' 
ç!, de uma 10la preCIOsa, que ｢ｾ･ｳｳ･＠ LEQUES representar nas festas d p a ｡ｾ￡＠
"['loluO pterdlda por uma deusa no seIO da O PEIXE LUA MEIAS ｓａｂｏｾｅｔｅｓ＠ PO' DE AR- do Brazil, enviando ao ｒｩｾ＠ J:nJ:aeDo 

res a, ' ., um dos seus 'd 110 
Quando os raios do sol tocam na Entre os interessantes .specimens . ROZ CIIAPÉOS DE HOMENS E DE gu mrus po erosos vasos de 

supreficip- tranquilla das suas aguas, a da, fauna ｭｮｲｩｾｩｭ｡Ｌ＠ convem citar I' SENHORAS ETC, erra" " ' 
lagoa toma uma bel\jssima côr de ouro, peIXe-lua que VI ve gera!mente nos ma-' (D O Impal'Clal"l 
que tambem vae se reflictir nas fo- res quentes e que tem sldo encontrado U" 1 } - O CHÁ S \LAD ' , 
lbagens das arvores, nas pedras das freque,ntemente ,no Mediterraneo, E' "J. ｾ＠ IL lAO E QUINHENTAS ,A e o rel dos chás 
margens, dando á região um aspecto um peIxe cUla forma bizarra lembra, MIL TIAS SOLTEIRONAS 
curioso e original. (com um pouc,o de boa voutade), o Segundo as estatisticas mais opti

mistas, em consequencia da formidavel 
mortalidade masculina na grande 
guerra, ficarão, em França, cerca de 
um milhão e quinhentas mil jovens 
roubadas ao casamento, condemnaçias, 

A côr dourada dessa lagoa é attri- tl'lstonho satelbte da terra, 
buida a um facto muito interessante e Segundo nos conta a revista . La Na
cheio de fantasia, Certa vez uma rapa- ture , foi, ultimamente, apanhado e 
riga apaixonou-se por um joven' (até levado para o porto de Audierne, um 
ｾｨｩ＠ nada de original), Ella era lohra e forlUldavel exemplar do peixp-lua, ca
buda, como sabem ser lindas e louras I p,tura?o em pleno mar por algnns ma
as ｭｯｾ｡ｳ＠ do sertãO do Paraná; o seu rmhelros, 
namorado tambem não era muito feio I Esse peixe é muito interessante por
(\ ｾ｡ｾｶ･ｺ＠ ｾ･ｳｭｯＬ＠ tivesse alguns traços I que, entre ?s seres vivos, é o que eo· 
phJSlOnomlcos do famoso Wallace, For, ｣･ｲｾ｡＠ o maJor,numero de parasitas de 
mavam, portanto, um casal magnifico, vanas especles, e a sua autopsia é 
)13s (o eterno • mas . !) um celebre sempre um thezouro para os zoo
bandido, que vivia nas margens da logistas, 
lagoa, enehe'!-se de amores pela joven, -:::-::-::::-:-::-c===-=------
raptou-a,e fOI escondel,a na sua casinha I PILULAS OLIVEIRA FILHO. -
tosca, n<? bosq,ue. A moça desesperada Purgahvo brando e seguro sem af 
conseglllU fUgir (a lenda não diz como), I fectar orgam algum, 
e, sendo perseguida pelo terrivel fas-I 
elOora, resolveu salvar-se pela morte I rarls ｭｄ ｲｾ｡､ ｯ＠ do d 
atlrando-tie na lagoa. Deu-se então um I Ｌｾ＠ ｾ＠ mun O 
ｉｾｩｬ｡ｧｲ･＠ nunca visto: as aguas da silen- --
･ｾｯＸ｡＠ lagM, que eram até então Iim- NO QUAY PASSY SERA' CONS
p,das, e claras, tomaram, ao eontacto I TRUIDO UM EDIFICIO MONSTRO 
dos ｬｩｮ､ｯｾ＠ cabellos louros da joven, PARA ESSE FIM 
uma tonahdade de ouro que conservou ' para sempre, I ｾｯ､ｯｳ＠ os ｬｯｾｮ｡･ｳ＠ consagram longos 

I 
artlg?s ao prolecto de transformação 

Se e99a historia é verdadeira ou não da CIdade ｾ･＠ Paris em m,ercado do 
pouco importa O certo é que I ' 1 mundo, prolecto esse que alem de cor-
ｄｯｵｲｾ､｡＠ existe: nos sertões do ｾ｡ＺＡｮｏ￡｡＠ I ｾｾｾ［Ｇ､ｰｾｾ＠ aOb vOfoS dos CO,nselhos 
e esta, como muitas outras ｢･ｬｬ･ｺ｡ｾ＠ I, e era, tem o m31S com
naturaes da nossa terra, ali esquecida I ｲｾ［ｴｾＺｰｯｬｏ＠ a1

de
l' tdodas as autoridades 

e abandonada, n zas, e ,13 as das camaras de 

XENODINA 
Elixir depurativo do sangue, com

po'tode Velame, Caroba, Salsaparrilba 
e 83$:;afraz. 

AS NOVENTA PEROLAS DO 
COLLAR 

Está aclualmente em evidencia atra
VI'Z dos commentarios de todos os jor
Ilflra, o interessante caso do collor rou
lindo a ullla illulItre baJ'oneza que es
tava bo,pedada em um dos mais lu
XUOilOS e dispendiosos hoteis desta ca. 
pital. 

A joia roubada, tinha sido avaliada 
em 2:;0 contos pela propria dona, em 
UIII {louro mais pelo marido dCHta, em. 
bora ｦｏｒｾＧｈｾＬ＠ com certeza, um pouco di!. 
fercntf"t e mais modesta, a avaliação 
reita pelas innumerns amigas cio ba
ron(·za. 

O ferto é que a policia, avisada <lo 
roubo. ('(lO"eguiu npprehender, ｧｲ｡ｾ｡ｒ＠
fi uma hnbil 'Hherlockadfi o precioso 
"ollar que foi logo recon{leci<lo, em 
t<,dr," os seus detalhes pela dona; an
tes, pOfl'm, rle restituir fi jOifi, ° dele
gado, mandou rhamar um ourivcis e 
l")diu-Ihe que avaliaRia o follar nas 

c?mmerClO naClonaes,britannicas amep 

ncanas e scandinavas. ' 
O projecto consiste em levantar no 

Quay Passy um immovel colossal 
com duzentos e sessenta metros de fa 
cbada, ｾｮｴｯ＠ e oitenta e cinco de fun: 
do, e trmta ?e, altura, O immenso edi
flCl,O, será dlvldldo em cinco mil eOm
ｰ｡ｬｨｭ･ｮｾｳ＠ e nelle serão installados 
escflptorlOs em que se pode ,- b todas a ' f - 'ao O ter , s lO ormaçoes consulares adua 
nelras, de t1'3nsportes de '- -
IIIaverá tambem ｬ｡｢ｯｾ｡ｴｯｲｩｾｾｷＳｧｴｾｾｏＬ＠

d
r e todos os melhoramentos mais os 

E'rnos. mo-

Os productores e com d 
tod? ? ｭｵｮｲｾｯ＠ terão ｡ｳｳｩｮｲｾ｡＠ ｳｾｲ｡･ｳ､ｾ･＠
poslçao um Immovel o d IS-
ｾ＿［ＺＧｯｲｴｯ＠ poderão ｴｲ｡ｴ｡ｾ＠ ､ｾＸ＠ ｣ｾｾｾｳｴｾｾｾｯｾ＠

0 3 paizes da America L r -
c.ontemplados com vastos e a ｾｾｾｾ＠ serao 
hsndos compartimentos! loc8-

çar!,o do Paranã kO 2$300 
Teixeira 'o, caso 

A MISSA SEM FIM 

Quando 08 turcos, invadindo a Eu
ropa, so apoderaram de Constantinopla 
em 1453, o assalto li cidado foi tão l'U
plrlo a inesperado que 08 infiei8 alnda 

\ 

portanto, ao celibato, 
Eis ahi uma pergunta difficil de ser 

respondida, 
A notavel escriptora Marcelle Ti

nayre, em uma correspondencia envia
4SD: 

､ｾ＠ ao . Jai ｾ ｾ Ｑ＠ expoz, da seguinte I ,\TÃ O É .iVÃ O PODE SER UII 
Iorma, sua oplmao: J.., J 

"Do mesmo modo com que os ho- BRASILEIRO 
mens lutaram pela vida, lutarão as , , 
mulheres pelo casamento e os maridos Que1'1amos dizer algo sobre o 
por serem raros, pertenderão, por cer: pl'ocedimento do sr, Luiz Abry, 
to, ás mais seductoras, ás mais habeis mas o nosso collega O Estado, de 
e, talvez, ás .. , melhores! Com essa FI' oi ' f" t - b r 
"caça ao homem", a moralidade geral o,nanop 18, 131 e ao em o Ir 
das mulheres não se conformará nunca, fendo deputado (pa ra nossa t'er, 
Muitas, das que se virem esquecidas gonha), que, com a devida vema 
pelo sexo forte, proClu'arão se consola,r fazemos nossas, as suas palavras: 
no trabalho, nos ･ｳｴｵｾｯｳＬ＠ r:os ､･ｶ･ｬｾｴｊＭ «Em outra loral lnlUlical//O! 
mentos ou na devoçao, Nao faltarao, " 
entre ess,as, as que se hão de ter por um telegramm a l'eCebl,do pe!o SI , 
mUIto ｦ･ｨｺ･ｾＬ＠ por serem livres e inde- professor Orestes GUl mal'aCS, a 
ｰ･ｮ､･ｮｴｾｳ＠ ao I:,do de innumeras ou- Pl'oposilo da desllarionalisação 
tras, cheIas de lIlcosolavel tJisteza," d' ' I d d Blllmf' 

E a talentosa autora do já celebre o enslII o l ia cu a e e 
romance . La maison du Péché. acre- nau , 
dita que dentro de 25 annos ｾｳｴ｡ｲ￡Ｌ＠ ｅＮ ｾｳ･＠ desjJacho ('11 cerra uma 
fata,h!,e,!te, restabeleCIdo ° necessario grave arcusaçeio ao deputado 
eq'!lhbrlO entre os dois sexos, sem que 1 d I L ' Ab' ｾ ･＠ c/iz 
hala, para as apaixonadas pelo casa- es a 00 lIlZ / !l" que, 
mento, a ｮ･｣･ｳｾｩ､｡､･＠ da implantação agora cooperanelo francal/lCnle 
de um . bolchevlsmo sentimental L.. • na malsinada cam panha de des' 

Ternos de bri b naciollalisaçiio que tanto lem 
artigo bem ｃｏｬｬｦｾｾ｣ｩｯｾＺｾｾｾｾｯｾ｡ｾｾｲ［ｾＧ＠ preoccu)Jado os nossos gover/lOS e 
ｾ＠ ｾ＠ , conlra a qual não 1108 ｃ ｡Ａｬ｡ｬＯｉｾｓ＠

O JAPÃO ESTA' CONSTRUINDO de PI'otostm-, cheios de lIldlgll(lçao 

OITO BELLONA VES QUE e de r'(>7'oll(l, 
SERÃO OS MAIORES Dictllle da ol/ sadia trescell fe 

DO MUNDO desse,q perniciosos elemenlos, toro 
O que diz á, imprensa o commandan/e Il'!-se preciso e absolutamente 1:: 

do ' Kolznnan Mani. dls}J(>nwvel qlle Irll hamos a cor/I' 

Procedente de Y !/rm civica de ell!rell l(t/·Os e cOl j_ 
chegou ao nosso ｰｾｲｾｾｨ｡ｭ｡＠ e ･ｳｾ｡ｬ｡ｂＬ＠ batel-os CO I/! ell ergia c com der

os noz Kohnan Marú, . O O ｳＺｵ｡ｰｾｾ＠ lapo- seio sO!/1'eallllo a 10rIo o cuslo 
danto ｣ｾｰｩｴ￣ｯ＠ J, Kabayasky re"c1mban- ill/)JUlsos da nossa ('x /rema geMo 
do genl1lment ,e Cn- , . . ' / lo lelll 
a bordo csl e oSfreporters que foram rmmlade, que atr a'llu !tt 

, ove a alar dos I I ' ' I pellO' de sua prospera nação progressos /0 eTCU O e p crl/ntla o, ｣ ｯｾｮ＠ /lOS 
Assignolando que a' navoga - , 80S ＬｾｃｬＨＧｲｩＡｩ ｲ ｩｯ ｳ＠ d08 malS O 

poneza para a America do S' calO la- illleresus da 1I08sa Falria, 
Rugmentando 'd 'u vem I es' 
clarou que conSI er!lVehnente, de- COIlI7Jl'eh ende-se que 1111 'o 
ｳｾｮＬ＠ uma dn: ｾ［ｾＺｾｐｩｾｨｾｾｴｾｏ｢ｵｲ｡ｩＭｋｩＭ 1/,(lIlgeiro ｡｢ ＸＰ ＱＱｬＱＨｴＯＱＱ ＨＬ Ｏｬｬ･ｾ｡ｾｨｾｾ･＠
kl!J, aeabn do destinarPpara g:'edO To- aos 1I0S80S destillos, ｩＯｬ､ｬｾ＠ ele 'e
ｾｾｉｾｾ＠･ｾｴｲ･＠ ns lIhas nipponicns 'e ｾ＠ ｾｾｾＺ＠ iÍs /lOssas ＨＬ ｏｬｬ Ｌｾ｡Ｌｱ＠ e de f? ° Ｈｉｾ･Ａ＠
yClS ､ｾ＠ ｾｾｾｾｾｬ｣･ｲｾ｡＠ de ｴｲｩＬｮｴｾ＠ cnrguei_ darIo do e.rereicio de !UI/ll

fÇ lia 
ICÇ o recenhSSI1l1a, Pllblica .• , seja ing)'{/Io aO pOI 

ＢＮＭｾ＠

M,jgnr O bem 
.lle,o!O /l oS[l1 

ｈｬ｡ｬＬｬ･ｊｬｬｰｲｾ＠ 1/1
1
]. 

Iud<S ｨｯＬＬＯｬＬｾ＠ e 
oeilo ás 1108-'· 

Ila.<,o qJle se 
Itdai/lelllc illft/. 
quI }//l1 cidadão 

,nfiado,l carg 
Jl,li;! respoMa 
ｾ､｡ｮ＠ a quem 
d(ll a suprema 
11
'
1 rcpresenlm 

""1 /rgi"lado r, 
di fllllrções as 

.nha n inquali 
dir /lO a/lil/! 

rbldin e o d. 
lei!, e, ° fllte 

ainrla, ri 

,Irio di! 1111 

N, 1'0111 /,o/e; 
)'So Pafría, 
Tal procedi/ll 

pod' Séi' de 11/11 
Bwil, porque 
h'ia .'1'1' a /lOS" 

nWIHIIIWl'y(l J! 
"ryo/lha', 

Im. de to 
.1 ['LTlJIA 
D/:,III IjJle o 

1/1 a São 
110 ,"0 /le/l 

IIiJurllas ,fI/lA 
.n8 illleliIgrrl 

firalll IIn /IIelll , , 
Ih.l sera [I 

ｾｱｵ･＠ o co 
M' c,'lere /la 

ti e na de S, 
·'olllrado lOl 

'prwionrlssc 
Prorl/ rá 1/1 0,'" 
/!froe, ＧＯｉｉ｡Ｌｾｩ＠

ti, e perg/l n 
mNOupa: 
-Elllüo, co 
ｾ＠ flngcm ? 
-Bem, 1/1/1 i 
-(/0"10/1 do 
-r;o'fei, 
-Edr São 
-TI/m/lem, 
-EIl/ão, ° 

ＺｾｎｩｯＯｉｏｬｬ＠ /las 
Ｇｉｊｾ＠ ｾ＠

-Jadn, 
-Foi (10 Pã 
-Pu i, 
-Pois eldão 
110/1 ar/mira 
--"rio", Q 
rllO Ircpei e 

'a! II/qis ｡ｬｬ｡Ｌｾ＠
-Poi ao JI 
-Plli, 
-Quelul? 
- ｔｲＧＢｬｬＱｬ｡ｩＬｾ＠

101'lulia 0,\ IIla 
llUO!, 

-1-:"lr(o, lIal 
açÕo? 

...... q,lfll, )tl 

/lrio 'Pl't'it 
I!/IO Q'/lIi/[o I1 
ｾｑＯＬ＠ Rio 11 
li": TUelo Q1I

1 
ｾｯＬ＠ l'na!Ji, 

·'tlrldos rle Cr 
n1tllliO /]01/ 

I"'>VQlilo, 
.... ,' 

111110 co .... r ' 
1·1 OdOR lel

ll ' ＡｉｉｬＢｾ＠ cl/(l/llf/ 
.... ableau ! 
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Desses, são esperados elll 
c I to para o mez o .. }falia" 

SUIlHltra JI1aru. c o ' '1'0 
Quanto á ｣ｏｉＱＮＮｳ ｴｲｵ ｣ ｾ ￣ ｯ＠ r! 

mou ＡｪＱｾ ｏ＠ o Jupao está clll 
U10glllflcus. 

I I Os estaleiros de torto o 
palrnelltc ｾｉ･＠ Osaka Glop 
trlll recebido enconunendai 
de gmJldes tO!lelagens. 

Um cargueiro norte.ame ' .. 
esteve em nosso POrto o m 11 
foi lançado ao mar no ｊ Ｘ ｾＱ＠

Relativamente li ｃ ｏｉｬｾｴｲｵ＠ '. 
\' ios ､ ｾ＠ ｧ ｵｾｲｲ｡Ｌ＠ declarou ｡ｩｾｾ ､ｊ＠
seu pmz pode ser colIocado • 
egunl ao da Inglate .... a. Os 
da importante nação 

I llhalll agora na constr 
bellonave do mundo, o 
deslocará 42.000 toneladas 

'1 Esse formidave l navio 
der offensivo e defensi . v corn " : I a sua artilbaria de oito ＢｾＢＬ ｟ｐ｡ｩｉ､ｯＺ＠

I pollegadas, 10 de 13 e 
nor calibre. Dispõe de I especial , para receber as 

I 
aviôes e de nlguns cru 

. Até 1923 o Almi 
terá prompto oito navios 
. Nargato , 

O Suo" um Couraçado de 
toneladas já faz parte da lrotI 
guarnece as costas do J apão. 

O com mandante J. KabaY"ki 
tou ta 111 bem que a sua 
represen tar nas festas do 
do Brazil, enviando ao Rio 
um dos seus mais pOderosos , _ 
guerra. 

(D' "O Imparcial" 

O CHA SALADA é o rei dos thll 
-. 

XÃO J!:, NÃO PODE SER 
BRASILEIRO 

QU&I:iamos dizer al[Jo soIm 
pt'ocedllnento do sr . Luiz Ahn 
mas o nosso collega O Estado. 
F/orwnopolis, fé re tão bem o 
ferido deputado (para nema 
gonha), que, com a devida 
fazemos nossas, as sua$ 

«Em outra local 
um telegramma recebu/.o 
professor Orestes Guimarât1 
proposito da 
do ensino na cidade 
nau. 

E,:se despacho 
g?'ave accusação ao depu/I 
estadoal Luiz A bt,y, que It 

a[Jora cooperando franca
na malsinada campanha de dt 
nacionalisação que tanto 
preoccupado os n ossos gOVel 
contra a qual n ão nos cançtJlllO 
de protestar, cheios de 
e de ret·olta. 

Diante da ousadia 
desses prtrniciosos ･ ｬ･ｭ･ｮｴＢＮＬ ｾ＠

na-se preciso e absolutamenU 
dispensavel que tenham03 (J 

gem civica de enfrental·03 e 
batel-os com energia e com 
são soffreando a todo o 
impulsos da nossa ･ ｸｴｲｾ＠
l'osidade, que até aqut 
tolerado e permittido, cO!" 
80S sacrificios d03 ｭｾＱｉ＠
interess6S da nossa Patna. 

Comprehende-se que utll 
trangciro ｡｢ｳｯ ｬ ｵ ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠
aos nossos destinos, indl! 
ás nossas cousas e de 
dado do exercicio de hlflJflJF 

publicas, seja ingrato 

o D ever 
I /IIH/(/r (/ 1)('IIII,rerioso dft 1108m I 3 • . 

PELO M U NDO I r. '1 I · I I 
II'I/{' rO.< /I /tOSIII 11 II (/( r ('011/ (/ 

!1 II '('llIlire im)lr/,(/o(l1·rf. de alti-
/111 " . I '/" 1 { I E flldl '.q /w;'IIS e I r ｊＯｾ｡ｬＯＱ＠ ('s o e 1'8- nl re vi. .. t t:I 
re,' wilo 11" I/OSSfl.'1 lel.q. . - __ 

(l({, o 11//1' se IIOS a(I!JIlI'(I (1/),,0- R 

I I" ＯＡ Ｇ ｾｬｉｬ ･＠ i /II'rival e alisla'do ｾ＠ ., \ ;stá Rondo , organisndo o Hchrllln 
1/ ({/ - • • 1 ui S nos.IlS (jlh'das llagua As I.IH j1 

'1111' IlIII cidlldao a Ijlle//! 1('1n S/l o ｣ｵｴ｡ｬｾｧｬｬｲｬ｡ｳ＠ podem forndder ｰｏｬ･ｮｲｩｾ＠
fOlI(iar/os ('a ry08IJ1tblll'O,q de lH'.· ｡ｬｾｰ･ｲｬｏｩＺ＠ n Irlnla milh';es (lo ruvllllos. 

-, 

-
I 
Hobrr os 1II1'1hOl'Olllcntos daR barrnH de I firio de ｾｬ･ｮ､ｩｬＧｩ､｡＼ｬ･Ｌ＠ que ("ní lugar 
Lag-una e Ilnjohy, re"ollhctrndo o dr. nO jardim CIIlheiro8 d" Grllra. 
Epitacio, ('onfoI'lIlC dce)nJ'n na MiJa ui· Esti-lIllOli ('('rlt'li qllr nillgtu.'11l Ae ｮｾﾭ
lima lIIellBagelll, e"sa ｊｬｯ｣ｾｳｳｩ､｡､ｾＮ＠ O I ｾｮｲ＠ em nuxilinr UlllhObl'u tão p"illlll
J)". ｬｉｾｮﾷｩｬｩｯ＠ tnlllbem lralou do prolon- froplca. 
g-alllClllo da eslrada de ｆｾｲｲｯ＠ n. 'l'hc-
rPza Ch";8tinn até Flo";anopolh o para I CI"arro, York, em caixillllfiS do 100 
o planalto, demandando o valle do rio 110 Iloll'llJrazfl. ' 
Unlg-lIay. 

FPOLlfl., 7. Foi nomeado proru. 

S/IU/ _ (I IH' 1n o 110/ '0 brasileiro nWllto mUlto maIs de dois milhões do . : r.. ｾ＠ rr 
( (I( (lO a COlltOS. .. 
d('u (l Sllprrll/a hOllra,de ('i('!ler -. O regento IJOI·thy pensa Rer es. , ' . . . . .; 

rndor gerol do Retado,o dr. Gil Cosia . 

BaIlJ . ,,,' ""'1'"" '"''''''/''''''''' "'" ". No" """W"".,., '''''orno. """""_ ｾ＠

/ora rejlresrll /rwl(' HO ＨｾｉｉＡＱｲ･ｳ Ｚ ｾｯＬ＠ senelal que 11 Ｑｾｬｬｮｧｲｩ｡＠ ｴｾｮｨ｡＠ Um rei. ｾｂｉ＠
I /t'!Ji ' lrll/or. u(uwf, ＱＱｉＱＧ･ＮｾｉｬＨｻｯ＠ - A POpulaçao de New·York é ral. 

［ＱｾＱ＠ ＨｉＨｬＯ ｉﾷｾＢｪＨＧｓ＠ ＨＨＺｾ＠ .. ｬｉｬｯ ｩＮｾ＠ r/emi/as, ｾｬＺＺｾｾｾｾ＠ presentemente em 8.500.000 de Diversas S. M. "União dos Artistas" 
/ell!la (( iIllJ lwfl/ II"OI'I'1 oltsar/ut de - Loyd George c Nitti dcclararam_ Mediros abalisados que estlHlarnm Tudo o que para nós re C I 
i/H'ul i r 1/0 a 11 i /11 0 de ('s.1 rW}!lr!u'08 se cOI!tral'ios á ｯ｣｣ｵｰ｡ｾ￣ｯ＠ franceza <lo as ｣ｯｾ､ｩ･ｳ＠ ｢ｹｧｩｾｮｩ｣｡ｳ＠ dos ｣ｩｮ･ｮｾ｡ｳ＠ resultodo <le um ｾｳｦｯｲｯＬ＠ ｴｾｾｮ＠ ｒ･ｾＺｾｾ［Ｌ＠
a rel,('/di(f t' o rlesr rsllI' /lo (1 ,0, ｉＯｏ Ｎ ｾ ﾷ＠ Rllhl . . do. RiO, encontl ｡ｵｾｭＬ＠ .entrc ouli as sempro augmcntado na ｲ･ｬ｡ｾＺＬｯ＠ das e. 

Diversões & Sports 

I ,' 1/ (//( 1' (o muito 1/lais in- - Os fumuntes na Uaha, ba!JCOI- cOisas graves,o segumte. . nerg-ias dispendidas para a manuten. 
sas (lS, e , . foram o fumo, fazendo descer o Um metrocublCo de ar, colhido nos 1"0 desse desideralllm 
cril'el /ti /Ir/ fi. I' II! jJrlJ1 ,:/lo (' em preço do 75"10' menos ｾｲ･ｱｵ･ｮｴ｡､ｯｳＬ＠ tinha 400 ｧｾｲｬｾ･ｬｬｓ＠ .,1 E' 'o caso da So'ciedade Musical 
b('lIr(it'io ti,· /l 1I/({ l{(I çao . . ･ＮｾＡｲＨｻ＠ li" -:- ｾ･ｲｮ｡ｮ､ｯ＠ lia ｂｵ ｬ ｧｾｲｩ｡Ｌ＠ ｾ ｳ ｴ￡＠ feito ｴｲ｡ｮｳｭｬｾｳｯｲ･ｳ＠ de doenças, ｰｲｬｬｬ｣ｬｰｾｬＭ União dos Artistas .• Num meio pe. 

"'1 1'0111 IlII lrllle 8(/(' n/ICIO de hOltelao, ell1 OOlha, 11a Allelllollha. mente d,1 tuberculose. . queno C0ll10 o nosso, onde as diffi"ul_ 
ＡｊｃｉｾＨＬ＠ , ria - Dizem ql.'e a viagem do Rei AI· ｾｲ｡ｳ＠ a mesma 9uanlttlade de ar"co, dades surgem a cada 'momento, rssa ｉｉｏ Ｌ ｾ Ｎ ﾷＨｻ＠ I (tI .. -, - berto, (Ia BrlglCa, ao Brasil, se prende Ihldo ･ｭＮｯｵｾｲｯｳＬ＠ tmha 9.000 destes gero sociedade logrou vencer GO annos de 

Tal prOl'CiÚlI! e.llfo IHlO . e, I/(lO ao ped.'clo .de casamento da filha do mens, atmgmdo ?m mUltos a somma existencia! 
)órle .ler de UIII /lIho / ('!l//II/IO .tlo dr. EplI.aclo .por um principe Belga, de 11.542 a ＳｾＮＲＸＲＮ＠ . . Tempo houve, não faz muito, que 
ｾｲＨｬ ｾ ｩＯ＠ 10rlfu P ellllio, III' II! !'lVa c ｾ｣＠ cUJa nllssão está encarregado o No ar ｾｯｬｨｩ､ｯ＠ num dos maJS ｦｲ･ｱｵｾｮ＠ .. essa sociedade esteve vacillante. O 

: ' /. Ｑｉ ＰＮｾ ｦｉ＠ 'ri sle-a e bem ReI dos Belgas. tadoz fOI revelad l, a presença ｾｯ＠ bacdo nosso coração se confragia em antever ｣ｬ Ｇ ｉＧｾ｡＠ 8('1 a. " . :' . - Foch 0l?ina pclo augmento ､ｯｾ＠ de J(oek,em./,lrau de grandevirul.encta, o desmoronamento de uma obra quo 
1/l(tIR ({// /({/ !JI( 1'°1 

ce l to (t ＱＱｏＮｾｳ｡＠ ･Ｎｦｦｾ｣ｴｬｶｯｳ＠ olhados na zona do armis. cOI ... forme .. fICOU provado por Inocu· tantos cuidados tinha exigido. Feliz. 
l'CI"!101lI/ll> . tiCIO. laçoe.s vai .'as a que se ｰｲｯ ｾ ･､･ｵＮ＠ mente,ella logrou vencer mais CSRa dir. 

- O AI/emaif!ne Zeifung, noticia Ate aqUI os dados da SClenCla. (iculdade, e oxalá possa festejar seu 
que ?s Estados Unidos ｶｾｯ＠ abrir UI." Echarpes de seda _ no Paraizo. ｣･ｮｴｾｬｉ｡ｲｩｯＮ＠ . . Massa de ｴｯｭ｡ｴ･ｳｾｾｾｾｾｾＺｾｾｩｾ＠ credito a Allemanha de clllcoenta nll· Nos nãO podemos deixar de mamfas. 
lhões de dollars. L tar a nossa estima por aquillo que nos 

), ._- Loyd George declarou em San _ oeaes fala de um passado de 60 annos e que 
A Uf., TlJIA DO COh O.\EL Remo que a Allemanha ó um paiz Dois trabalhos ar tisticos, são os traz seu anniversorio justamente no 

. • f I doente. . que o sr. Alvaro Carneiro vai oHerecer dia da descoberta ｾｯ＠ Brasil. ._ 
Dizem 1j1U! o COIOlle, (e ｓｬｾｏ＠ - O Oldenbllrg e o P'!.sen os mats ao Club de Natação e Regatas "Lauro A' veterana socIedade .. UllIao dos 

via!1clIl 
a Sao Paulo e RIO, 1!(tO novos comaçado. allemaes, chegaram Carneiro ". AI.tistas . ,os nossos cumprlmcntos com 

/ 'oltl"erlt II PIllwIIla illlpressão a Firth ofFartb,ondeforam entregues Consistem elles: o primeiro/ num os votos delonga ｶｩ､ｾＬ＠ e muitos af(ra-
di /I ' Ｑｉ ｬｃＡＮｾ ＱＱＱｏ＠ IIOS ho' nos britannicos,em ｳｵ｢ｳｴｩｴｵｩｾ￢ｯ＠ dos que quadro c,'m o centro em setim OI'anco decimcntos pela genhleza do convite. 

a!jue. (I S .Ij/l( , _ . I foram afundados em Scapa Flow, pelos e preto que são as cores do club. ｓｯｾｲ･＠ _ 
1I1e1/S III lelll!ji' II Ii'S . tao gl ava( as allemães. esse {u{ldo ha um pedaço de m!!.deira Pó de arroz Lady, legitimo, _ Ex. 
ficalll 1111 11 /('111 0 /"1 U. . . - O, Estados ｕｮｩ､ｯｾ＠ reconhecei'am da yole Leonor, sobre o qual se ｶｾ＠ uma clusivamente no Paraizo. 

«,lIas será ｰ ｯｳＮｾｩｶ･ ｬ Ｌ Ｍ､ ｬ ｺｷｭｯｳ＠ a Repubhca Ja ａｲｭｾｭ｡Ｎ＠ . photographla. das regatas !eahsadas 
, - I (IW la/ltoç - A IIespanha vaI empregar 28 nl1- em 21 de Abril do anno passado, em 

IIOS, CJue o ｣ｯｾ ｯｮ Ｎ･＠ '1 . Ihões na construcção de casas baratas. Florianopolis, nos quaes o Lauro Caro 
､ｬｏ Ｎ ｾ＠ es/el'e li a Caplt({l da Hepll- - O accordo franco-inglez sobre os neiro tirara 20' lugar. Nesse quadro, 
úlim e /1O de S. Pa/(Io, mio tellha ex-al!emães, deu á França mais ｕｾｬｉ＠ a direita, na parte superior da mol
enconlrado 11 111 0 ("o /(sa Ijue lhe milhao de toneladas do que pOSSUI a dura vê-se, tremulando, com uma on. 
. . ' ｾ＠ , antes da guerra. dulação tão natural que confl!nde, o 
1111]11 e .• slO l} aSSe . . . _ Partiu para a Russia, uma comis· alvi.negro pendão do sympathlco c!ub 

Procuramos! outro dta, o nos' são ｾｲ｡｢｡ｬｬＡｩｳｴ｡＠ britan!ca ー｡ｲｾ＠ efiectuar de regatas. DI? !ado. opposto, ｰｯｲ･ｭｾ＠
so /wroe, IjIW SI heroe de lIlytllO- um II\querlto econonl1co,sopi?l. . em baixo, ｾ＠ dlstmctlvodo mesmo club. 
10l>ia e pergllntámos'lhe â quei- - A Allemanba .. pelo mlOlstro Wlr- um salva Vidas, ｲ･ｭｾｳＬ＠ etc. d' d 

'" . thz, declarou preCisar de um empres· O outro trabalho e um. qua lO, to .o 
ma.r.oupa. f . timo interno e montar o seu deficil a elle trabalhaoo com mUlta paClencm 

CL UB "3 DE MAIO" 
Este club, que tem sua sóde em Ma

Ihães, festejou, no dia 3, seu XIII ano 
niversario, com uma esplendida soirée 
dansante, que se prolongou até altn 
madrugada. 

Gratos pelo convite 

Cbapeus de sól, para bomens e se
Então, coronel, como se Oi 2:900.000.000 de marcos. pelo sr. Alvaro Carneiro,.e bem de. 

de viagem ? - Cumprindo O .tratado de Ver· monstra ｱｵｾｮｾｯ＠ elle é paCiente equan: Um novo club de reg!ltas, foi fun-
Bem, IIlllilo obn[Jado. salhes, a Allemanha lI\utlhzou num se· to gosto artlstlco possue. O ｱｵ｡ｾｲｯ＠ re dado nesta cidade, a ｾｏｉｓ＠ _dO corrente 
C d R ' ｾ＠ mestre, 3.000.900 de ｯ｢ｵｺ･ｾＬ＠ 16 tone· presenta um rolo de papel, ten o,. na e que tomou a denommaçao de Alml' 
,os/ou o 10. ladas de ･ｸｰｬｯｾｩｶｯｳＬ＠ ＲＱＮＰＰｾ＠ metralha- ｰ｡ｲｾ･＠ ｳｾｰ･ｲｩｯｲＬ＠ á esquerda ｡｢｡ｮ､ｾｬｲｾＮｾ＠ ranle Lamego. A ｳｾ｡＠ directoria, que 

nhoras, na Casa Ferrari. 

Co.o/e/. _ doras e material acceSSOrlo. dishncl1vo ｾｯ＠ Lauro Carnelfo .e a i vai tomar posse hOJe, <:onsta dos se-
E de 8 11 0 Paulo? reita um sol radiante que slllge por guintes senbores: PreSIClente, Affonso 
Twtlbelll - PILULAS DE SAUDE. - Tonico traz 'do referido ｲｯｬｾ＠ de papel. Na par- Gonçalves' Perfeito; Vice.Presitleo!e, 
En/ão o · que mais lhe im- uervino e regenerador do sangue. Ef- te inferior, um la cdoroa de ｩｯｾｲｾＡＧ［ｴｩｾｾｾ＠ ｈｯｲｭｩｮｩｾ＠ Faisca; Primeiro ｓ･｣ｲｨ･ｴ｡ ｜ ｾｩ＼＿ Ｌ＠
. ' r molestias de Senhoras. sas. Sobre o ro o e pape, . b' • Lucas Bamha; Segundo, Adolp o el' 

pre.\SIOIWll nas duas grandes ca- Icaz nas trecho '10. hymno do club CUJO autor e ga; Orador, AntOJ.1io ｐｾｯｴｯ＠ Var.ella, 
pilaes ? o nosso director: Tbesoureiro,Antomo Baphsta da Stlva; 

""a. a . n- I A ' ｾ＠ Alvi-negro pend'lO,.tu es o g.U1
t
a. . reto; Director de Galpao, Manoel Bap. 

ｾｲ＠ d Telesrammas ............. c·· ., .. . .. : .. . . Director de Regatas, ｾｯ｡ｶ･ｮｴ ｵｲ ｡＠ Bar. 
1" OI ao r ao G e SSUC(!1. Que apontas o camm.ho da VIC ｾｲｩ｡Ｌ＠ tista da Silva. 
Fui. E's o sol que annuncl3 o novo ｾｩ｡＠ Fazemos votos para que a nov.a as. 
Pois então, aquillo não lhe --.0)«_ Prateando de luz a nossa glOria. I sociação tenha largos annos de vlua 

causou admiração? Seruiço especial b'O DEVER QueOl desejar ter a gloria 
Não . . . Qualldo eu era pe' De triumphar ｮ･ｾｴ･＠ ｾｵｬｬ､ｯＬ＠

. . li . --.0)«_ D e beber na historla queno trepe! em mmta,s cane eL- H '1' L oev. amento proflmdo 
. d '11 FPOLIS 7 - O dr erCl 10 uz ensm .1 ras mms altas o que aql!1 o: ' ., d P lo 'de Frolltin as Que a ｦｯｲｾ｡＠ vem da Uluao 

Foi ao Jardim Zoologlco? ･ｦｴｲｾｧｯｾ＠ ［ｾｏｪＺｾｴｯｳ＠ ｾｵ｡＠ ponte do Estrei· E da ｶｯｮｴｾ､･＠ tenaz d _ 
Fui. ｐｴｯ｡ｾｦｦｬｾｬ＠ de ser assignado o contracto E quem

f
. diSSO faztrPaaz rao, Q I ｾ＠ '- Nunca Ica para . ue ta . da construrçao. 'li Luz Alvaro Cal'-

Tem mais graça ver na nos- FP0l:IS., ? - OSfdrs. ｉｾ･ｲｃｬ＠ o com ｾｮｮ･ｧ｡ｶ･ｬｏｬ･ｮｴ･＠ tO sr. fstieo muito 
. b' FerreIra Lllna con erenClaram neiro tem um gos O ar. I 

SCt mafta os macacos e os UglOS e d C los Chagas propondo a erea· ado revelado espeCialmente, nes. 
soltos. o -or·ne:ta Capital de um Instituto Vac· ＺｾＺ､ｯｩｳ＠ 'quadros bellissimos, os .quaes E - d 11 d ça,., . . do nosso smcero ntao, na a w causou a . cinogemco. F .. t 11 d aqui estão mUlto aCllna

t
. ongratulamo-

mü'a - ｾ＠ FPOLIS., 7. - • OI ms a . a o, , elogio. Por tal mo IVO, C . 
çao.. 11 n escriptorio de engenhana da Bra: nos C0111 o presado amigo, a 9uem, 
Qual, lnemno... Aque a U.ir E) eneering Company,que esta ha muito dedicamos verdadeira af. 

vida não servia para ｭￍｬｾｴＮ＠ Eu ｾｾｾｾｾｩｾ￢ｯ＠ o edificio ｾ｡＠ Escola Nor· feição e {'endemos nosso preito' l de 
acho aquillo tudo uma Vida ct" mal na Avenida HerClho Luz.. admiração ao seu talento de esco. 

. -' O IS 7 Cbegará dommgo, normal. Rto nao servena para F'p L ., i I I Artbur Afiolt. Prefiram o CHA SALADA 
mim: Tudo ｡ｬｾｩ＠ é ､ｩｦｦｾｲ･ｮｴ･Ｌ＠ é ex- ｡ｱｾｐｏｅ ｉ ｯｓｾｾｾＮ＠ ｾＱＮｾｺ＠ prox:iL,d semana 
qupn/o. Imagme voce que todos begará o destroyer . Piauhy:. . 
ｯｾ＠ et-iados de café e de hotel têm c FPOLIS. 7. _ O Club Martll\elh rea-

, d 'd marcha aux-flam· ° mesmo nome; paTece ate e lisará uma gral? d seu grande trium-
proposito. ｢･｡ｬｬｸＬ･ｭｴｾ･ｯｧｯｳａ ｉ ｊｾ｡ｾ｢￣＠ baverá baile 

C I I '· pho nau IC . d' d ás OlnO, corone, exp /que-se. no Club "Concordin':, de Ica.o 
Todos têm o mesmo nome,.. suas guarnições e genhs torcLedo! aS'

fe t d 'O d Hercilio uz con . o os se chamam Garço/!.. . ｆｾｏｌｉｓＮＬＷ Ｎ Ｍｰ＠ ｾ､＠ te da Republ'ca 
- Tableau ! renclOU com o reSi en 

Club Nau tico " Almirante Lamego. 
_ Este novel club continúa obtendo 
grande numero de adbesões, tendo jà, 
um numero superior a cem socios. 

Cbocolate em pacotes, ｣｡ｾｾｾｾ＠

Kermesse. - Realisa·se, a 13 de J u· 
nbo proximo, uma kermesse em beue-

Reudas, fitas, bordndos finos, etc.
no Paraizo. 

Cinema Central. - Será foealisado 
hoje, o grandioso film, em 6 actos in
titulado • 

O Cabaret 
em que tomam parte diyersos artista.. 
de fama mundial. 

Para muito breve está annunciado o 
bello romance 

Os Misera veis 
de Victor Hugo, em duas séreis e 
quatro épocas. 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC
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Solicita{las 
IXSTRGCÇ.\O peBLlC\. .\L'TORIS.\D.\ E FISC.\LISAD.\. PELO GO\'ER.'\O FEDERAL 

.:; .... a T A PATENTE N - 9 

ｊＺＧｾＬＺｴｲ｡ｭ＠ de São Paulo, onde 
r"r.!"U tratar de ne!!ocios. ｯｾ＠ ｮｯｓＤｏｾ＠
prczallo, ｡ｭ［ｾＵＬ＠ ,"'. Antonio Pinto 
,"areUa, e Paulo ealil, ,;oeio ,Ia impor
t mte f rma commerC'Íal, de,ta praça, 
Innão,; Paulo. 

ＬｵＮｬｬＧｾＧ［Ｇ＠ F.I.&.\ ｐｂＮＧＭＧｮＺｓｾＧＩｂ｛ＢＵ＠ ｍｬｯｮｾＧｬＦｬＨ［ｾ＠

De or,lem do sr. Direetor da Instru' 
C,dO Publica e para os devidos fm'- "'" 
declaro que estouauto.nsado ｾ＠ ｰｲｯ｣･､ｾｲ＠ 11 \.I!'; DE :llIL .\GEXCIAS E)! TODO O BRA!';IL 
aos exames dos canJ.H.latos a regencla .... L • • 

pro\'i<üria das. ･ｳｾｬＢＺＵ＠ que se acham ｒ｣ｬ｡｜ｾｯ＠ <las cadernetas contemplad.as no sortclO realisado no dia 20 de li 
ｶ｡ｾ｡ｳ＠ nos mUOlClplOSI de Laguna, Tu- \'creiro de 1920, pela Lotena Fe<!eral, ｾｲｲ･ｳｰｯｮ､･ｮｴ･＠ aos se .arçq 

......... ...--...-

b_aí-ão, Orlean.-, Im.ruhy, Jaguaruna, numeros: 1.547,9.793,7.340, 1.101, ｡ＮＶｾＶＬ＠ 4.148, 6.119, 0.740 ･ＳＮＸＷＰｾｮｬｴ［＠
Lrus<anga e .\.raranl?l'" '. SERIE "A-C" 87' . SORTEIO 

E,«cs exames serao realt,ad·)s nas. 
ci,lades de Laguna e Tubarão e na \-illa ｬｏＺｏｏｏｾｏｏｏ＠ _ 1 •. PECULIO - ｬＺｬｾｬ＠ ｰｲ･､ｩｾ＠ ｾ＠ Srta. Cecilia Filogomia B 
ｬＭｔｬｬｩ＾Ｌ｡ｬｬｾ｡Ｎ＠ ..' ｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ em.l.FfO:\:::.O PEX:'\.\., Estado da Bahia. urôlll 

O, candidatos devem ｬｉｾｴｲｵｬｦ＠ "eus I 1:000-000 _ 2". PECULIO - (;m terreno ao S r. Bona Gava resid 

,.... ......... .--. --
2· Batalhão - Juiz Fórll. 

Ellft'T1l1OS 

Tem experimentado ｳ･ｮｾｩ｜Ｂ￩ｾ＠ me
Ibm'a,;, dcpoi" que foi operado, o di,
tmeto moço Paulo )lend,mça, da acre

t3da firma commercial de,ul praça 
Luiz :,c"crino .I.: Comp. 

requerimentos com os se;:;U1ntes doeu-' SÃO CAET.\XO, E. de São Paulo. ' ente em 
mentos: . 500-000 _ 4". PCCeLIO - L' m tcrreno ao Sr. Yicente :lli!!Uel José . 
. I) Certidão que pro\'e 1,lade suo e- ' rcsiúenteem S.\O DERXARDO, Estado úe S. P:ulo. SaJiJD, 

110r a 18 3D1l0S;.. . . S RIE" B" 8" SORTeIO 
'1) Prova de naclOnahdade bra.'llclra; E v • .. 

De,ejamos ao bom am:go, bre\'c re"-
tabe1ecimeuto. 

Caixa d' .. o Dever" 

3) Folha corrida dos lugares dos ul
timos dois anuos de resitlencia: 

./) Attestado de vaccinação e de nã'O 
pa<leeer mole5tia ｣ｯｮｴ｡ｾｯｳ｡Ｎ＠

O, requerimentos terão o seUo c,ta
duallle cinco mil réis (5.000) e cada 
documento seBos estaduas no ,alor de 

10:000:'000 - 1'. PECL'LIO - em predio 30 Snr .. Conrado Roldão 11 
chado, re'<Ídente em JAGCARAO, ｾｴ｡､ｯ＠ R IO Grande do Sul ,. 

ＱＺＰＰＰｾｏｏｏ＠ _ 2·. PECt"LIO - nm predlO ao Snr. Joaquim Lucio X 
!!Ueira re5i,lcJ1te em POCSO ALTO, Estado de )linas ." 

Ｕｏｏｾｏｏｏ＠ ｾ＠ 4 •. 'PEL {;LIO - L_m terreno á Sra: D. J03.'1na Ore.ii Ribeiru 
rc,iúeute em JAGL'ARAO, Estado do RIO Grande do Sul. 

SERIE "D" 2$"- SORTEIO 
. . mil Juzentos réis ＱｾＲＰＰＮ＠

ｮＮｾｮｮＱｇＨｉ＠ TOD)I .... v.'. - ",lnmtapolzs. - O . t d "eram ser I Recebemo, ,eus versos que, de bom .. ". requenmen.os, ｾｵ･＠ a ｾｊｬｓｴｲｵ｣＠ ão ｬＺＰＰＰｾｏｊｏ＠ - 2". PECrLIO - l'm ｴｾｲｲ｣ｮｯ＠ ao Snr .. \velino Ro-a Coe 
!!rado ,eriam publicad?5, si não conti- ｾｾ［ｭｾｾｳＬ＠ ｡ｬＺＺ￣ｾＧｩｲｃ＠ ･ｾｴｾ･ＡＡｬｬ･ｳ＠ a ｮｾｩｭ＠ residente em FLORL\;\'OPLIS, E,tado de Santa Catharia.. Jhe. 
,'e-"em ｡ｬｾｬｭ｡ｳｦ｡ｬｴ｡ｳ＠ 8S ｲ･ｾ＠ da po- . ,IX". s " - -';a. Peccou em primeiro I "ar I ou ao, srs. Dlfeetnres dos Grupos Es BONIFICAÇOES 

tn de ryth'mo, que, como Ｚｩｩｾ＠ ｢Ｕｾｾ＠ .c!llares ',',Jeronymo ｃｯ･ｾｨｯＢ＠ e" H:rcI- " A-C" - Luiz Banc.r Filho: S.\O LOt"REXÇO, Rio G. do ｾ＠
DUllue-E-trada; . Submettido como é, ho Luz e ao Chefe E,colar úe LrIL>- -. ａｮｾｾ＠ do.s Passos ｃｯＬｾ｡＠ ｔｃｬｸ･ｾｲＳＺ＠ 'ICTORL\, Espirito Santo, - ｇｵｩｬｾ＠
o ver,o, a uma medida certa e ｲｩｾｯｲｯｳ｡＠ I sanl!a. mll1a ｾＧｱｵ･ｬｲ｡Ｎ＠ FLORIA"OPOLI:-<, S::nta Catharll1a. 
resultam, da, pausas Ｎ､･ｴ･ｲｮｴｩｮ｡､｡ｾ＠ Tubarão, 13 de .\bril de ＱｾｾＰＮ＠ ..1 B" - ｈｾｭ｢･ｲｴｯ＠ Butulo, RIO CLARO,:';. Paulo. - Joaqllim Rorba, 
pela; syl1aba." fortes, varias cadenCiaS, • Luiz S. B. da Trindade. ｾｬｬｨｏＬ＠ RIO G I,{AXDE, !'t'O Grande. tio Snl. - Amol, lo fauth, FLORHXOPOLI$ 

11" ou menos ｲ･ｾｬ｡ｲ･ＢＬ＠ que trans- I.,l"'ct" ｅｾＭｯｬ｡ｲ＠ :santa Cathanna - Jnao Fl'lerwelllcr, FLORl.\XOPOLIS Santa Cath,rin 
ttcm 80 or:!ão auditivo uma impres- • D" - João J)r!!e Pereira, ｾＮ｜ｏ＠ FR.\XCI:3CO Santa CaibhlÍn a. 

ｾＬＩ＠ a;:!,radm-el e musical. _ A VENEZIANA Antonio Dias de ｆＳＱｾ｡Ｌ＠ RIO DE J AXEIRO. ' ' ,. -

1l!::3 c;,e.rythmo tão indbpensa\-el á' Avisa á sua distincta freguezia, que ｊｉｾＱｉ＠ .. 0RT AJ.WTI§ !!i1lNIO EUl algun- de seus versOs nao se 

erte pocllca. O outro peccado é a cc- por" Imbítuba ·' acaba de receber \'"- O uI' d ' .. D" • r . I 1 d ｳｾ｡＠ que em aJ1!UllS ｾ･＠ seus vertiOS não riado sortimento de calçados ｰｾｾＬ＠ . . s pec lOS a sel'le serao I'} UI< a' os e accordo com o arti;;o 
CX'lste_ Entretanto,. e uma cousa ｩｾ､ｩｳＭ homens, meninas c creanças. ' olta\ o do Regulamento. 

ｪ＾･ｮＭｾｶ･ｬＮ＠ Sobre c-"e pont?, ｾｉｚ＠ lnnda Rua Coronel Richard 92 
Osono Duq",e-Estrnda : ., anavel nos ' 
de cinco, .'As e ,.cte, a cesura ｴｯｲｮ｡ Ｍ ｾ･＠ ,IIiguellbaiiez <I' Filho. 
fixa nQs ver:-,')s de oito. nove, dez, onze " 
c_doze Ｌｾﾷ｜ｊＳ｢･ＮＬ＠ ""bindo na 4>.1105 de U)1 OFfICllL, ｔｅｾｅＺＧ｜ｔｅ＠ DA PO-
Oito, !la õ'. 1I0S de onze, e na 6'. nos LICH, CUR.l.DO COlI O 
dcm:lh ' .ELIXIR DE IXIDlIE. 

Para prospectos e mais iu[ormaç;\es dirijanHe a SEDE ('U ás AGEXCI\, 
O agente nesta ciúaJe, - .\RX.\LDO C.\RY.\LllO. " 

CflRlOS h'AlmEIDfl ｾ＠ romr, 
Ora, 5eus versos são de dez gv\Jabag 

e ｴｾｾ＠ (orço"IDIente de conter a ｣･ｮＺ［ｵｲｾＧ＠ • ============== 
na 63 • syl1aba, mas em ｡ｬｾ＠ não se 
ohscrva j,;'o. Yejamoó: 

Da tmle,lÍ. 50mbra pen-sativo e tri,te, I 

107, Rua I·. de Março, 107. - Rio de Janeiro 
Commi".õe", con!'ignações e conla propria. - Recebem á conslgnaçãe 

carnes de porco, banha, toucinho, cereaes, farinha e todos os mais genero; d, 
paiz. 

DEPOSITARIOS das marcas ｐｾｴｩｳｱｵ･ｩｲ｡＠ e Conquistador, para banha-
IS!IlO so"lUho ｲ･ Ｍ ｾ｢ｮ｡､｡＠ a fronte. 

'\,:!Ul nem malta ... lIem·Ooreo-ta e:ri"te ... ' 
ｾ｡ｯ＠ ouço o man<ü des-lisar da fronte 
Da tarde, á ,ombra, pen-sativo e tri"e: 

As paIL4as que antcde,lem á ,exta 
.yl1aba de cada verso, estã,) em q01si 
todos na 2'. e 45. syUaba., não '0 veri
ficando no terceiro vertiO da terrcira 
quintilha e em tOllos da ultima. 

A ,egundaquintilha principil ",,;m: 

Da noite .,-ombra. con templanrlo P,a.'''o 
.fitando errante, no ｡ｺｵｬ｡､ｾＬ＠ a lua. 

Eis ah\ um vocabulo sempre mal em-
ｰｲ･ｾ｡､ｯＮ＠ .<\ ' 

Recorrendo as obms do Candl o ... e 
Fil!Ueiredo, elle nos diz; . 

He, fanlaleão Nery Tolenlioo 
o da. F,rça Publica de )lida" 

Dl )IEDICIXA O JL'IZ É O 

:llEDICO 

• ＧＭｾ￣ｯ＠ é ｾￚ＠ a bocca, o ｮ｡ｮｺＮ｟･ｴＨＧｾｴ＠ que I ... 

não fita: o' olhas tambem ua,! fitam: 
ｻｩＱ｡ｭＭＮｾ･Ｎ＠ Filam-se os olhos, nao 'e fi 
tam os objcct(,.- que el!e- ｡ｬｾＮｮｾ｡ｭＮ＠

Fitar tambem é \-eroo IIItran"tJ\'o, e Diz o Dr. Carlos Bernardes, mpdiro 
nem neste ""'O Ｂｩｾｩｦｩ｣｡＠ olhar, Inas, pela Faculdade de medirina do Rio de 
sim, dar no filO. Bem ,el que um ou ,Janeiro e clinico de nomeada; 
outro escriptor menos e,cr!,pul?,o, e -".\!testo que tenho empregaria como 
principalmente a, ｾ｡ｺ･ｴ｡ＢＬ＠ !'!m lJorrun- medicamento interno, no tratamento 
lhdo um pouco as exprcs:-,(}(I", ｬｉＱｦＧｯｲｲ･ｾ＠ i de ｾｹｰｨｩｬｩＡＭ｜Ｌ＠ e sempre com o melhor re. 
tas: fitor o sol, fi/ar al!!Ucm, fi/ar o h".. "ul\..,lo, o excellente preparado "ELI
r/zon/e._. mas, nO'< grandes ｭｰ ｾ Ｂｴｲ･ｳ＠ ｉｉｾ＠ XIH DE I'" IU)1E" r.OL'L.\RT, que 
lins.,rua. antigo..; e. ｊｏｯ､･ｮｬｯｾＬ＠ ｮｾｮ｣Ｘ＠ VI reune ai sua ar.c:ão curativa, Pl'rreita to. 
iss'l. l'ortanto, (<lemas m/el/fao nUIII lerancia por parte dos doentc •. 
problema, filemos a L'/s/a 011 os olh,!s Oli\"eira, ;; de .\bril de I nlR 
num panorama, numa ｰ｣ｳｾＩ｡［＠ mas na" 
Ｇｾｭｯｳ＠ um problel1Ul ntlo fitemos peI;- (8) Dr. Carlos Bcrnardes 
>c •• ntlo fitemos o &01... -_- __ ---: _ 
(I .. ;', o 111". Ho<lrigo Tbcophilo, fitou a VENDE-SE _ UIII ｾ｡｢ｬｬｬ･ｴ･＠

lua .•. logo desculpt-nos, tl'Z fita.... typographico b.,1Il montadO, com 'Ioi_ 
Nós, pouco entedemos de ｰｯ･｟ｉｾＬ＠ prelo., UIII pt I"eno para. trabalho. I 

Jll8l!, si conhecemo- ･ｬｾＧＱｊｭ｡＠ cousa "I 8\"ulso, e UIII grande de cclmdro 47 X 
porque tn2."1UbCamOS ［ＬＺＭｾｭｰｲ･＠ A arte de 16\ movido, a vapor, mão ou p:..; com 
(azC'T oerso., tlc, ｏｾｲｬＨＩ＠ ｄｴｩＨ｜ＮｾｬＨ＠ .. F-!'trR,Ja II tr'ulo o mat(ltinl ｰｔ･､ｾｯ＠ para um jornal 
c Rl1 Ol.Jr.DS de Candltlo ｉｉｾ＠ ｾｬｧｉｬｾｴｲ･､ｯＮ＠ de Itl'andc formato, te"llo tambem Cm 

Siga o nosso excmplo e nunca lJIalS stock, grnn,lc qunnt1llade 110 papol as-
o s!nhor ha de 'Iucrcl' fnzer fIlas. sNinn,lo, linho, cartonado, hrIijtol, pa

12" l' 

ｰＨＧｬＨＩ･＾ｾＬ＠ ｦＧｬＨｾＮ＠

.\ muior parto do material com Ｑｾｬｵﾭ
eo uso. 

Para ｩｬｬｲｻＬｲｭＸｾＨｉＧｴｾ＠ ｮｴｾＦｴ｡＠ Ttl:tJ;.I\'\,:'u. 

_l<>:_ 
Telegrammas: ｃＬｾ＠ \' ADO Rio. - Caixa postal J.J5 - Teleph. :-\orte, 3Ji 

DARTIlROS Esr.\:llOSOS \ RECO;\'HECDIEXTO 

Declara o sr. .\n- .\ benemerita associação das ()a1flL$ 

tonio do ;\'asdmento . de Caridade, úesta ciúade, por in.5 igru· 
e Silva, residente em fI cantes serviços que prestei á referida 
_ S. João do parai- \ ｡Ｎｳｾｯ｣ｬＳ￣ｯＬ＠ eJl\'iaram·me o seguinie 01· 
ｾｯＬ＠ )!inas _ que se fICIO: • Laguna , 27 de .\bril de 19"!O.
curou de .darthro,; Illmo. Snr. Fernando Bainha. - D. \l. 
escamosos' com o . Director da Typo;.!raphia Palria.'. ｾ＠
uso do "Elixir de ;\'0- I Intcrpretando o scntir da • AssOCl8(1' 
l!Ueira", tio Pharm. das Damas de Carir\:ule ", desta cidlde. 
Chim. João da Silva venho :;;nceramente penhorada al!l1" 
Silveira. Porto Ale- decer a Y. S '. os bons ser\,i\'()s typ> 
gre Estado do Rio graphiros feitos gratuitamente, Dl 
Grande do Sul. \,0,53 . ｨｾ｢ｩｬ＠ Typographia para ,,: 

Diz que os resultados obitdos foram 
incalcula\'eis. o que não conseguiu com 
ncnhum outro depurativo. 

1,0005000 

Gratifica-secam a importanriaarima, 
toda pessoa que comprar li' A Vene
ziana 'P'-l de arroz U Lady'\ e proyar 
que o ｭｃｾｬｬｬｯ＠ não é legitimo. 

.lfiguellbaiiez & Filho. 

Dr. ClaribalLe (ialvão 
ADVOGADO 

Trata de tausas civeis lO com
merciaes, registros de firma, 
contractos commerciaes, nQ

turaliSllçao, etc. 

....- .- .- ..-, .. .... ... .... ... . ..- . ｾ＠

DECL.\R\Ç \0 

,Jorllc Rllnão Narifr derlara IluC sli 
pagnra ｏｾ＠ jornap9 que lhe> ｲｏｉＧｾｭ＠ PHvia. 
d09 a ｾＨＧＱｉ＠ P{·tl ido. 

H i" d'!'"., ＱｾＭＴＭＱｏｾＱｬＮ＠

As,ocmçao. 
Podeis ficar certo que eu e ｏｬｩｮｾ＠

｣ｯｭｰ｡ｮｨ･ｩｔｮｾＬ＠ em ｮｯｾｳ｡ｳ＠ ｯｲ｡ￇｴﾷｾ＠

IIl1nca esqueceremos de pedir ao \JtJII 
Dcus abundantes ｢･ｮｾ［［･ｳ＠ para v(to..J 
ｰ･ｾｓＨＢＧＳＮ＠ - Deus Guarde a Y. S'.
.\ ｐｲ･ｾｩ､･ｮ＠ te _ H .. ,."R.ln ｄ｣ｾＢＢ＠
ｆｒｉ ｾｬｬＮ｜ ｾＮ ｾ＠

ｏｾ｡Ｌ＠ tém tão pouco val?r os . 
ｾｃｬＧ｜Ｚｉｾ＼＿Ｂ＠ 'prestados a ･Ｌｳｾ＠ pllllanl.J'OIl: 
mstltul('ao, que me stnto deHt 
｡ｾｲｾｴｬ･ｲ･ｲ＠ ｰｵ｢ｬｩ ｲｾｬｬｬ･ｬｬ ｴ･＠ t50 ｢ｏｮＡｬＩＮｾ＠
Ｈｨｳｴｭｲｾｩ｜ｯＬ＠ ft .. bsOCÍaçúo das ()at$ 
､ｾ＠ Caridade, á ､｢ｰｯＬｩｾ￣ｯ＠ da qual ｾ＠
tinu:lJJl os meus [raco, prestimM. 

Ft;za \)P() ｬｨｬｾ＠
ｾ｟Ｎ＠

Ｍ ｾ＠ - .- ".... --,... .. ' ,--. 

l'ann,\S para me", Rel"blf;l\i' 
Toalhas - 110 Paraizo. 

Õ CII.\. S.\ 1..\0.\ é o-rci ､ｾ［＠ ｣ｨｾＺ＠

- --("hnmbrc,. - no I'nraizo. ___ 

. . . "00 ( 
Sarumha em BarrIl; k" 3,·' , 

Te i" l\i ra ________ 
ｲ｡ｲｾｴｴＢＬ＠

.\I·tigo" da lIIotla- "ó ｉｾ＠
, _ _ _ , . "rrB" 
｝Ｎ､ｬＺｬｾ＠ ｾｲ｡ｶｮｴｮｾ［＠ - ( Ｎｬｾ｡＠ d' 
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BOA OCCASIAO PARA ENRIQUECER 
EMPORIO COLONIAL, uma casa que abriu suas portas no dia 18 do cor

rente é um estabelecimento qu e offerece graodes vantagens em todos os artigos, 
principalmente em armarinho e fa sendas. 

A!!;ora é boa occ8sião para os commerciantes fazerem seus sortimentos. 
Garantimos um abatimento de 20 % sobre outra qualquer casa. 

A nossa longa experiencia , as nossas reconhecidas relações, o nosso 
conhecimento sobre esse ramo de negocio, que nos autorisam a dizer que só 
compramos art igos ve ndaveis, e a nossa pequenA porcentagem, são uma garan 

para a nossa imm ens8 freguezia, que se estende por todo o sul do Estado. 
Eis o segredo de enriquecer, que é o de comprar barato para vender 
e ter freguezes para sempre. 

Portanto, visi tem o EMPORIO COLONIAL, predio novo, das cinco colu
bem em frente á parada dos trens . 

• ｾｾￃｏｓ＠ ...... U LO 

S uccessores de EliasPaulo & Irmão. 

Bengalas modernas, na Casa Ferrari. 

O ('"'' ... ,." ("""·l'a ., # .. ., _i " " -....- - -
･ｮｾ［ｮ ｾＧＺ Ｇ＠ n:\ - (, '" sol o. : 

o melhor remedio 
para tosse. coqueluche. 
bronchite;para todas 
as doenças do peito , 

eo 

Bromil 
? • ］Ｎｾ＠
ｾ＠

a Eri 3 - _$ .... 0[. 

1 

-- 5 
..... ｾ＠

ATTEN Ç AO! 
A CASA LOPES 

Tem o prazer de levar ao conhecimento de sua numerosa fre
guezia, que possue actualmente um grande sortimento de seccos e 
molhados, cuja tabella, com os preços respectivos é a seguinte: 

Assucar branco 1$600 rs. o klio; assucar grosso 800 e 900 rs. 
o kilo; café em latinhas de I<ilo a 2$200 réis; café moido (diveras 
marcas) a 2$200 rs. o kilo; arroz 000 rs. o kilo; feijão novo 400 rs. 
o litro; batatas 360 rs. o kilo; farinha de trigo a 900 rs. o kilo; fari
nha de mandioca 100 rs.O litro; farinha de milho 300 rs.O kilo; xarque 
do Rio Grande 2$500 rs. o kilo; sabão (diversas marcas) 200 a 220 
rs. o páo; salame 2$400 rs. o kilo ; carne de p'lrco 1$800 rs. o kilo ; 
kerozene 500 rs. a garrafa; banha 1$700 rs. o kilo; sagú 1$600 rs. 
o kilo; alpiste 1$200 rs. o kilo; manteiga 3$500 rs. o kilo. 

Doces e conservas. - Marmelada, Goiabada, Cocada, Aba
cax, Gelléas de (diversas fructas) e Caramellos. 

Conservas de tomates, COllorau, Azeitonas, Pimentas ｭｯｩ､ｾＬ＠
em latinhas de 100 grams• a $800 

Bebidas. - Cognac, Bitter, Licores, Quina Militar, Fernet, 
Cervejas, Gasosas, Vinho do Porto, Vinho de Caxias, e Vinagres 
branco e tinto 

Biscoutos. - Duchen, Maria, Sortidos em latas e a varejo. 
Cigarros. - YOlanda, ｒｯｹｾｬＬ＠ York, Caporal, F/irt, Ruby, 

41,42 e 43. .-
Armarinho. - Pós de arroz, Talco, Lady, Geisha, Rosita e 

Favorita 
Extractos. - Marcas: Cavalheiros, Violeta, Resedá, Japonez 

etc. 
Brilhantinas. - Lucylia, e muitas outras marcas. 
Loções. - Celestial, Ideal, Cavalheiro, etc. 
Oleo de Babosa de diversas marcas, Sabonetes de (diversas 

marcas), BrincfJs, Anneis e Brinquedos. 
Calçados, Chinellos, (diversos preços), Chapéos, Bonets, 

Meias, Lenços, Suspensorios, Gravatas, Collarinhos, Camisas, 
Linhas de lustro, Torçal, de carreteis, Meadas, etc. 

Papeis para escrever e de embrulho - diversas marcas. 
Louças (diversas marcas), Bacias grandes e pequenas; Pastas 

para dentes, Pentes finos e grossos, Grampos, Colchetes pressão, 
Alfinetes, Agulhas, Lampeões para mesa, Placas e copos de (diver
sas marcas), Vidros para placas e lompeões, Vellas de sêbo, Cêra 
e Stearilla, e muitos outros artigos que deixam de ser mencionados. 

Espera brevemente novo sortimento cujo preço será, como o 
actual, ao alcalce de todos. 

Vende-se o melhor pó de arroz - Talco! 
Visitem a CASA LOPES, é a que mais barato vende as suas 

mercadorias ... 
Não é? 

Pois é! Assim que é! 

Rua" Coronel Gustavo Richard" (Antiga da praia ), N. 38 

Caixa postal. 85 

Versos da CASA LOPES 

(Para ser cantados com a musica da Casa branca da serra ou 
Bem sei que tu me despl·ezas). 

ｾ＠
ｾ＠ ..., ... ..... 
ã1 
=> ..., ... ...... ..., ... = c;::; 
ｾ＠ -

A Casa Lopes já tem 
Tudo que ha de bom gosto! 

Todos que ali vão comprar 
Nunca terão um desgosto. 

Todos seus generos são bons 
E agradam a freguezia ! 

E' assim que se obtem 
No negocio a primazia. 

EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS ｉ ｾ＠
Monumental sortimento de brins, chitliS, zephires, fustões 

e riscadinhos. I ｾ＠
UItima novidade em artigosfinos, como séjam: Molmol, ren-I ｾ＠

dão, filó de seda, seda lavavel, arminho, pcllissé, e muitos ::;; 
outros artigos chies. ,...., 

ｾ＠ I ｾ＠
Rua Gustavo Riehard, nO. 16 - Caixa Postal, nO. 15. • <=O 

LAGUNi\. TELEPHONE, NO. 15. ｾ＠

I 
Incommodos de 

senhoras4odas as 
doenças do utero- ｾ＠ I Perfumarias ･ｸｴｲｾｮｧ･ｩｲ｡ｳ＠ e nacionaes, chapéus de sol e de 

ｾ＠
<=O 

ｾ＠ａｾＺＺＺ､ｾ＠ ｓ､Ｚ ｍ ｾ ｉ ｾｲｬ ｬ ｬ＠ ｾ＠ I ｾｾＧｦｾｾ ｉ Ｚ［ＺｧＧ ［ ｾ ｾ Ｇ ｾｾＺ Ｇ＠ ｾ＠ ｾ＠ .. Ｚ ＬＬＬ ｾ ｭ ｾ Ｇ ｾ Ｇ ［Ｚ Ｌ＠
DAUDT • OUVEIItA _ Rio II ｾ＠ I Preços os znais razoa V"ei:_ , ｾ＠

• 

, 

• 
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o Dever ＭＭＭｾＭ ｾｾ＠

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESENT ACÓES 

Ｖ ］ｾＮＮＬＬＭＬＮＮＬＮＬＮＭ ＭＭ］Ｍ］ｾＭＢＢＭ '" -

J 
:End. TeL ""Guilc:h.ap" 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Floriano 01' 
VENDEDOR DE : P li 
Folha de Flandres" Coke C- ", Estanho em Verguinhas·"Carne· " 

"Pearson" Chlorato de potassa, Sal-glauber, Sal amargo ａｬｶ｡ｩｾ､ｏ＠ ,Crenliq 
Zarcão Inglez, Soda Caustica, AnH, Lixa ｰ｡ｾ｡＠ madei ra e m'etaes Ara de ｺＬＬｾＮ＠
nilado, Arame farpado, CImento IOglez" Mltre " e " Hilton" En'x ｡ｭｾｧ｡ｉｶＮ＠
"Café", Louça" Meakins ", Oleos Lubrificantes, Whisky "Johni!das IOgltlii 
"Dewars-White Label ", Cerveja guinnessa "Cabeça de cachor ｾ｡ｬｫ･ｲ＠ e 
"Renault" e " Jas Pennessy e Vo ", Vermouth Italiano e ｦｲ｡ｮ｣･ｾｯ＠ Ｌｃｯ ｧｮｾ＠
bitters, Vinho do Porto " l.agrima Christi" e outras marcas, Vinh ｾｧｏＧｉｵｾ＠
tinto e branco, Chanpagne "VllIva Cllquol" e "Bollanger" chá d oI tde&n 
lada " e muitos outros artigos. ' a n la"Sa. 

ｾ＠ ｾ＠ 1-', 
(,..: Ｚｾ＠ ,:. 
,: ｾＺＮ＠ '7 

t Ｚｾ＠ -
_ _ c:,.. J:,! - . ｾ＠(,:.. . 

cf') . , 
t'.l ｾＧＢｬ＠" _ f 

ｾ＠ ; ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
... :.: 'L ::: 

ｾｊ＠
1 • 

• :- - z: . ｾ＠-. 
... ｾ＠ ｾ＠
.-,:;1 ｾ＠

t" J -'"" o.J 

;> ..... o 
;.., 

Agcnte Geral para o Estado de Santa Catharina, das " Internaci I C ' 
pondence Schools" (Escolas Internacionaes) . ona orre. 
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Representações e Agencias 1 
Endereço teleg: TREVO - Codigos: Ribeiro. e particulares i 
ft Cons, mafra n. 33. Telephone n. 98. Caixa postal n. 12. 

FLOJltJlA..lWOPOLIS 

Joinville Laguna Itajahy 
R. do Príncipe, 47. Caixa n. 10 R. Raulino Hom, 33. C;riz.31 R. P. Ferreir •. 11. C.i=. 34 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS OIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE: 

Tecidos de algodão em gerol, ｣｡ｳｩｭｩｲ｡ｾＬ＠ meias e ｣｡ｭｩｾ｡Ａ］［＠ O" mcia, fitas 
de ｾ･､｡Ｌ＠ perfumaria" pl'oductos chimicos,' arlefactos de vidrn p ele aluminio, 
phosphoros "Brilhante ", saccaria hranco e de aniagens, chinellos, papeis em 
gera.l, alpiste, xarque, sebo' snl de Mftssorú, assucar, caté, bebidas nacionaes c 
estrangeiras, champngne, "Veu\'e Clicquot", ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾＬ＠ cararncllos, seccos e 
molhados em geral, etc. 
UNICO VEr\DEDOR, PARA TODO O ESTADO ｄｾ＠ ｾａｎｔｉ｜＠ CATHA

Rll\A. DOS SEGUINTES ARTIGOS 
Fumss e cigarros VEADO, Biscout03 DUCIIEN, ｃｨｯ｣ｯｬ｡ｴ･ｾ＠ MOINHO DIi 

OURO, Agua Mineral de Caxambú. 

--ELISIO SIMOES 
Representações, com missões, agencirs e consignações 

End. teleg : SEDRUOL Codigos .. Ribeiro" 111 "Borges" 

RI/a Trajano, 12 - (Sabrado) Caixa postal, 06 

FLODI&lWOPOLIS . 
Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 

_ w 

I 

.... ----------_../ 
fiftnHDE DEPURAmo no ｉｉＢｾＮ＠

F ABRI CA OE FOGOS -O-E -A-RT=W::-;;71CíÕ 
- DE -

.JOAQUIM SOARES e.... ｾ＠

Magalhães Rua Major ClIstodio Bessa, 
1'1 ､ｾ＠

Esta fabrica, montada a capricho, dispondo de pessoal ｨｾ｢ｬ＠ ｾｲＺｩｦｩ＼＠ • 
executDr com esmero e promptidào. quaesquer peça< de f 011;0' ･ｾＧ＠ aeral. 
ranles ou fixas e tudo mais o que comprehende a pyrotcchn,cade tàda; 
estabelecimento recommenda ·se pela presteza com que allen 
commendas, especialmente foguetes ou rojões de qualquer 
sempre em deposito regular slocll de fogos diver,os, para o 
perhdo urgente. Acceita encommcndas para opr0mptar n? tem: ,_ 
pelos freguezes. ｐｲ｣ｰ｡ｲ｡ｾｳ･＠ lima massa para fogo':i C[IInbJil.ntr" f mAcaell! 
ｾ｡､ｯＬ＠ para Queimar em t:-Ialões, igrejas e traslndoç'õcs, qlle ｮ｡ｾ＠ 8Z ｡ｾ｡＠
c suffocante. Tem ｳｾｭｰｲ･＠ grande slocll de drogas e ｭ｡ｬ･ｾｬ｡ｳ＠ Pueno; 
ｳｮｰｾｮｯｲ＠ quahdade. para vender por preços 00 alcance dos p;.'\>arar 
chnlc<?,. Accelta encommendas de polvor,] para rehcntar pedra rR mln 
quantidades, lem sempre eru deposilo. Tem tambem, estopim pn Ｈｾｲｬ＠
vende qualquer quantidade. 

HUMBERTO ZANELLA & ÇIA, 
Commissões, Consignações e conta proprla 

-00§3}: c: _ 

INPORTACÃO E EXPORTACAO 
:00<9:: 

Caixa Postal, llG. 2I ｾＮ＠
RUA. GlUSTA. ""O IC.c.. ... - .. Ｇ ＬＮｅｌ ｾ Ｍ

Cod.: RIBEIRO Tel. = IA 

Sal, café, xarqucs do Hio Grnnde eParn;IÚ. aleite": goiahAdn. mossa de 
ｴｯｭｮｴ￩ｾＮ＠ abacDxi" m<lrca !.I'tiO, úe Amonm, Cn'-itn & Cllmp., de PCrnUl1IbIlCO; 
agua mineral (Juro Fino, hOlll'cnmp, oleos, nrnme tarrado, hl:bidas fina"! dn 
jl;rundc fahridA lIioschl wuro., chinello •• cRI\'ndos, chapéus de pulha e de 
feltro. da importante fabrica ＨＩｲＯｾｉｉｉＢＮ＠ de sno P"lIlo; lo",,", cimellto. hn·lI. sOlIA 
coustic8, fumo, ceho, Olpi.,tl', ulfafn, \'juros, ｢ｯｭ｢ｯｬ｜ｾ＠ c choco lutes FaleM, 
vinhos ()/gu l! CfJllarcs, colorau, perfumarias, pÓ'i de arroz mnrcas I.n(/!I l' 'nln. 
,..rUIllI, churutn'3 P()()ck, . palha c papeis pnro ｣ｩｧ｡ｲｲｯｾＬ＠ ｣￭ｬ｣ｨｩｭｬｾＨＩｯＮ［Ｌ＠ tecidos de Rúl de ｍｏｾｾｏｴＧｬ￭Ｌ＠ ｧｬＧｏｈｾｏ＠ (li Illoido, ('Ul gnllH1e ＨＧｾ｜＠ \l

lOL
\. 

nlgodüo, punhos, c(!"an1l11OQ, correntes para .. cachorros ｾ＠ UllImncs bovinos, FnrinhnH de tl'igo das IH'l"('IHt:lllnH ll\l\l't';t!4 LILI (' ｬｩｉｾＮ＠
dilo. pam po,os, ｰｬｴｬｾｃＢ＠ altlmhas, de, Nr. Sacros de. pnpl'l ｾ＠ de 0lgodi1o. ',_ 
orliRo para escriplono. poprl dI' "lnhru lho. barhanlc., ｡ｮｬｩｴｾ･ｬｬＧＬ＠ 1011\'0' ｣ｾｭｩ｜ｬＭ C A F E E S A B A O 
tuda's, placas de II1tlal c ｾﾷｳｬｬｷｬｴ｡､｡ｾＬ＠ pl·IH"lIl11alicos, t' ｣ｩｬｲｮｮｲｮｾ＠ de or pora --, .. )Inp. {,IIlt. 
nutomovcis, materirtl clectncn. pés du h-rro pura bancos de junIIlTl,logf'cs eco.. ａ ｾＨＬ ｊ｜ｴｲ ｍ＠ dnH \'npo: Ｈ｜ｾ＠ da fit'1H1\ F.l\lnlal'az/.O &. (l Ipa 
l1omico:i tnnrcu /J/DJ!rl's.',(), grtllwl), ＮｰｯｲｴｩＩｾｳＬ＠ chapnq para ｾｦｬｧｩＩｬＧｓ＠ de tljnlo8, po· I f! . Calhar ____ 
Ｚｾｾｾｾｳ＠ ｾｊｾ［ｲｾｾＬｾｾｾｾＢ､ｾｾｾＧｉ［［ｾＧｩｾＺＮｾｴＢ＠ ｬＧＯｾＢＱｉｌＮｉＬＮ＠ ｯｲｴＬＺｾｯｳ＠ ｰｨＨＩｴｯｾｲｩｴｬＧｬｬｉ｣ＨＩｧＮ＠ c"digu! Ir:logra- 'I u 3.,II"a - ｛ｾ｡､ｏ＠ de Santa AI"iLI-

L ,,' \.\1dcdor d" sabonete San,lul ,o melhor entre os mdholu IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA .PATRIA' DE FERNANDO B 
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Enviardes vosso 
profISSão, filiação e 
CI/.rIl Postal, 1457 
!lido 1$000 e e-"-'

IDe recebaes a 
IIIIcler, principaes 
llllUArios prefel'iveis, 
\IIIIdaç'ies que vos 
_nria. 

de ｲｾＮｩｒｴｬ｡ｎｯ＠ , 
､ｩｾＡｮｲ＠ srnlpre ｱｕｾ＠ " 
n Irllhlnrles, etnbo

r ｬＸ･ｩｾｳ＠ Parel.'ntn intl'an, 
qUe devetnos 
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