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Envial'llr" VO""O Ｈ＾ｮ､ｲｲｲｾｯＬ＠ edadr 
ｰｬＧｯｲｩｾｳ￣ｮＬ＠ filinção _c dnt,fI ｬＱ｡ｴｈｬｩ｣ｩｾＬ＠ fi 
Caixa 1'0.,/(/1, 11,1/ - 5. POlllo. Jun
tRndo I.OilO r cn\"l'llll>pC ."ellado para 
qllr rceebars a ､ｃＢ ＨＬ ｉＧｬｰｾ｡ＨＩ＠ do vosso 
('al'lI('tol,\ ｰｬＧｩｬｬｬＧｩｰｾＨＬｒ Ｎ＠ dcf<.',itos, ('ores, c 
\'('stnilI'IOS pn1f(\t'IVClS, ah'lI1 de recolll· 
JIIendaçõ<,s que vos $('11':10 utcis nu 
('xistcJlcin. 
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Triste perspectiva 
lIa ＱｉｉＰＱｬｬｾｮｴｯ ｳ＠ 11 0 decorrer de nossos 

dia., que. ｴｬｾ､ｯ＠ eOlTe desfavoravel
mente, e, SI Bao ｦ ｯｳｾ｣ ｴｬｬ＠ 3 perseverança 
(' a cor:l frelll de encal'ar todas as advcr·· 
Ｘｈｬ｡､･ｳＬｾＧｯｭ＠ calma c ｲ･ｲｴｾ＠ pl1i1osopbia, 
talvez tivcsscmos o ensejo de levar ao 
extremo os impulsos (le nosso ｣ｏｬＧ｡｜ｾ￣ｯＬ＠
para capitularmos, dl"pois, ante a es
magadora ('rucldade dos ｦ｡ｾＧｴｯｳＮ＠ ｾｸ･ｭﾭ
pios de ｰ･ｲｳ ｣ ｶ｣ｲ｡ｮｾ｡＠ e reslgnaçao nos 
tlm dcmollstrndo, de modo, o mais 
cabal, que IIUlwa se !Ieve levar ao de
sespero, uma SltuHÇ-UO, aS vezes, pre
mente, III"S I'emed ia vc I. 

XUJ1cn se deve, por isso, recorrer a 
medidas extremas, quando ainda se 
v"ja cmbora pouco dis tinctamente, 
um; solu,:iio que possa pôr termo á 
n03sa ｡､｜ﾷ ･ｲ ｾ ｩ ､ Ｚ ｜ｦｬ･Ｎ＠

Nunca de\' I'lllo S peruer n esperança, 
porque apropria mythologia nos en
siua que da boceta de Pan,lora tudo 
ｳｾｨｩｬｬＬ＠ ｦｩ｣ｾｮ､ｯＬ＠ porém, no fundo, a espe
ｮｕＱｾ｛ｉＬ＠ a segunda virtude da trilogia 
ｴｨ･ｯｬｯｧｾｬＬ＠ symbolisada na ancora, que 
é o apparato nautico com que a em
barca,ão conta para não volver atraz 
quando os elementos lhe são adverso • . 

Samucl Smuils, em suas obras, cita-
1105 tantos exemplo· de abnegação, que, 
por mais desanimado que seja um ind i
viduo, bebendo naquellas bellas pa
ginas do insigne escriptor os sabios 
en,inamentos, seu espirito sofire logo 
uma acentuada ｭ ｯ ､ｩｦｩ ｣ ｡ｾ￠ｯＮ＠

Saber esperar, resiqnadamente, ou, 
apoiar-se sobre os obstaculos para se
guir para a frente, são co usas indispen
sweis na nos<::.a vida, que, infelizmente 
nem todos conhecem. 

Veio-nos, agora, á lembrança, o es
tribilho do hymno do Club de Regatas 
"Lauro C rneiro". São palavras que 
encerram verdadeiros ensinamentos, e 
que, talvez, nunca mais o seu auctor 
tenha a felicidade de em tão poucas 
bnhas, enfeixar tão sabia mm:ima. 

ritemol-o e meditemos um pouco. 

. , 
• - ' '''V passa l:agunn, rIo. Sem csta ｩｮｴｯｧｲ｡ｾ￣ｯ＠ moral e men- brasileira será 'luem tratar do moral 

':':'" ＢＧｏｾｉｉｾＡｉｬｴｾ＠ ell1 quo aproprIa natu- tal do povo brasileiro, a ｩｯｴ･ｧｬＧ｡ｾ￣ｯ＠ do paiz, quem crear um apparclho in
I fiz a , palNe, t,lIl1bC!1l ron"p,rar contra tClTltodal cle nada vale e pôde vir a teiro de ･､ｵｯ｡ｾ￣ｯ＠ naeional. quem re
c a. Devemos ('ollf,ar no. homens de perder-se COIl1\>letamente. Integrado o formar aaleia eleitorar" quem se 0001'ｶ｡ｬｾｲＮ＠ ｮｴｴｾｮ､ｃｉＡ､ｯＮ＠ com ･ｳｰ･ｲｮｮｾ｡ｳＬ＠ as territorio bruSlleil'O, cumpro agora in- par ,'om o bem ･ｾｴｮｲ＠ plli"iCO, mornl " 
sun, prOVlllcnolAs. . tcgror a população brasileira, fazendo- lIlontal da nossa ｲ｡ｾｵＮ＠

ｮｾｶ･ｬｬｬｯｳ＠ e"tar unHlos, num Só bl.íco, a a um todo hOll1o,::cneo dominado por I A ｲｮｾ｡＠ braRildra precisa de ,::ranrlca 
para,. a ｣ｘｾｬｬｊｰ ｬ ｯ＠ rios 300 spartamos de um mesmo ideal civico. tonicoR mentars e moracs que lhe Ic-
LCOIllt!nR, vencel'mos ou morrcrmos, Esta intcgrnção moral e mental BÓ vantCIII a espinha dorsal, 'lue lhe di"" 
l'esllj"nadumcnle; . póde seI' realizada e definitiva por fé, qne lhe rcstitunm a dIgnidade ci-

Nao devcmos rllscrepar um só ponto meio de uma grande ob ra de ･､ｵ｣｡ｾ￣ｯ＠ vira, que a emancipem da pOliticagem 
sobl'c o .9

ue 
pessôas de ｲｾｳｰｯｬｬｳ｡｢ｩｬｩ＠ nacional, dirigida por um Ministerio que lhe reatnurenl o enthuBiasmo pa: 

dado estao fazenclo .. A obedlencin é um Nacional de educação Publica. espa- triotico perdido,que lhe restabeleçam a 
dos ｦ｡｣ｾｯｬＧ･ｳ＠ Il lUis IIl1portantes para o Ihando-se por todo o territorio nacio- fé e a confiança ora inexistentes no 
feliz eXIlo de qualquer cmpreza que nal um apPul'elho completo e perfeito oosso futuro. 
dependa de um com mando superior. de instrucção que leve a cUeito a uni- .A Republica partiu o Brasil em vinto 

Neste momento, para nõ.lagullenses, dade nacional Já realizada no lerrito- e lima sutrapias em que ninguem se 
toda a discripção ｾ＠ pouca, e qualquer rio e que precisa ser completada pela entende. Os grandes vu ltos condensa
mmllfcstação poderia nos prejudicar realização da unidade dos espiritos e dores das energias da raça, os esta
gran(l€mentc. Confiar na obra dos que das almas. distas fixadores dos idôaes da ｧ･ｲ｡ｾ￣ｯＬ＠
se ［ＬｾｴｰｬＧ･ｳｾ｡ｭ＠ por nós, é o nosso dever. Da necessidade desta integração os. ｭ｡ｾ｣ｯｳ＠ millenario.s da evolyção do 
ｎｾｯ＠ devemos tal."pouCo, dar Impor- mental di7.ia em 1904 o grande esta- pmz,. nao os temos maIs entre. nos, ｾｭｯ＠

tancla aos que por IIltere.se, se negam dista que fo i Bernardino de Campos: os .h.nhamo.s sob a ｍｯｮｾｲ｣ｨｬ｡Ｎ＠ N.ao ha 
a concorrer para a gl'anc!e obra; e,:" "Se nos queremos conservar como ｰｾｬｬｬｬｲ｡＠ naCIOnal no Br?SII rep'!bhcano; 
toda a. parte ha _ tranSVIados, maIs uma nacionalidade unica, crear uI!' Nao ｨ ｾ＠ !lenhum partld? .naclonal. SI} 
dlgn()s de compUlxaodo que de castIgo. espirito publico, levar a todos os am- ha pOhtJcos de prestIgIO r!;glOnal, 

Esperemos, por conseguinte, os re- nh'S os sentimentos de patria unida, ｴｾ､ｯｳ＠ fIrmados na fal catrua eleItoral e 
su ltados dessa obra que pessõas de cultivar em todos os corações o amor na? Ｎｾｯ＠ ltvre c espontaneo apoIO de 
ｲ･ｾｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､｡､･＠ estão preparando, e pelo Brasil, estimular o culto da Iiber- Opll1lao.. . . 
deIxemos as nossas dlvergcllclas para dado e preparar gerações para o tra- ExclUIndo o povo de qua\quel lI1;:e
depois. balho de modo que a Nação venha a renela em seu governo, a Repubhca 

Agora, devemos sómente ser lagu- ser ｾｵｴｲ｡＠ cousa que não a expressão result.ou e!l1 vmte. e um ｡ｰｰＬＬＺｲ･ ｬｾ ｯｳ＠ de 
nenses, para todos os effeitos. de UI11 poder pessoal, Jlão temos a fazer ､･ｬ｡ｰｬ､｡ｾ｡Ｎ＿Ｌ＠ ｰｯｨｴｬｾ｡ｾ･ｭ＠ e ｭｬｳｾｮ｡Ｎ＠

Nessas ｲｯｮ､ｩｾ･ｳＬ＠ poderemos em- senão semear essas idéas na escola pri- ｾ ｳＮ＠ ･ ｬ Ｎ･ｬＨｾ･ｳ＠ ｾｲ｡ｳＢ･ｬｲ｡ｳ＠ constttu!,m a 
frentar quaesquer difficuldades, por- maria unificaI-a e nacionalisal-a. Para oUlclahsaçao da falcatma como forma 
que seremos fortes para combatel-as. isso a 'unica força fecunda é o- mutuo de gove,:no, ･ｸｰ ｾ ｯｲ｡､｡＠ por grupos de 

Quem neste momento, não ｰｲｯ｣ｾ､･＠ accórdo: os governos dos ｅｾｴ｡ｾｯｳ＠ e aventureIros colhgados. 
assim, ｾ＠ inimigo de Laguna, falta 1111- da União nomeariam 'pr?f.'sslonaes 
perdoa\'el para quem aqui nasceu e competentes, que. ｣ｯｮｳｴｊｾｵＮｊｮ｡ｭ＠ u,!, 
aqui tem vivido, tendo accumulado, congresso ao qualll1cumbll'la a ｯｲｧ｡ｾｬﾭ
até, economias. zação das. bases geraes da 1I1strucçao 

Esses, como disse alguem, São os primaria. Pelo seu. lado o govern.o 
vendilhões que deviam ser ･ｸｰｵ ｬ ｾｯｳ＠ do Central iria ｾｭ＠ aUXI lio ?as zonas maIs 
templo. O que vale é que.o ｮｵｭ･ｲｾ＠ ｰｯ｢ｲ･ｾ＠ do pUlZ, subvenCIOnando esco
desses é tão pequeno, que mnguem da las prImariaS, modelos e normaes, que 
importancia. obedecenam ao programma for,!,ulado 

Mario Pinto Serva. 
Ｇ ｾ Ｎ ｾ Ｎ ｾ Ｎ ｾ Ｎ ｾ Ｎ ｾ＠ ..... ｾ Ｎ ｾ＠ ..... ｾＮｾ Ｎ＠

LOi\1BRIGUEIRA para a extincção 
dos vermes (lombrigas). Vende-se 
nesta cidade. 

, ............ ｾ Ｎｾ＠ ..... ｾＮｾＮｾ＠ ............ ' 
ELIXIR DE NOGUEIRA 

do Pharmaceutico Chimico João da 
Silva Silveira. - Milhares de curados. 

A INUGRAÇÁO MORAL ( MtNTAL 
Uma nacionalidade compõe-se de 

dois elementos, que são o territorio e 
a população. 

Quem integrou e fixou definitiva
mente o lerritorio brasileiro foi o ba
rão do Rio Brauco. Em 1895 Rio Bran
co, num pleito memoravel, ganhou a 
perigosa questão das Missões, ficando 
assim incorporados ao territorio bra
s.iJeil'o 30.621 kilometros quadrados de 
terras. Em 190 I obteve Rio Branco a 

por nquelle congresso pedagoglco. O _ 
exame da relação entre a renda de Humberto Ｇｾ･＠ ｃ｡ｾｬｰｯｳＬ＠ alem. de poe-
cada Estado e a cifra de sua ーｯｾｵｬ｡￣ｯ＠ t,,: ･ｾ｣･ｬｬ･ｮｴ･Ｌ＠ e um filiO ｾｵｭｯｮｳｴ｡Ｌ＠ que 
revelaria quaes os que carecenam do dIarIamente ･ｳ｣ｲｾｶ･＠ nO. Imparc/GI, 

'1·0 da Un"a-O Como cupola desse uns contos pequenmos, cheIOS de uma allXI I , . . f' d - d d . 
ed'[jcio creariamos o "Departamento da graça In m a, que naopo emos .elxar 
Educação vasado nos moldes de insti-I de publicar alguns. ｅｾｴ･＠ que. V3l em 
tui .ão ｩ､･ｾｴｩ｣｡､ｯｳ＠ Estados Unidos,ete- seguida, e que te!" o tItulo aCIma, fez-
Ｇ｡ｾｮｯｳ＠ assim sem alterar as·linhas ge- nosl.embrar ｡ｾ＠ cmcadas do coronel, e 

rI d . a Ｇｩｺ｡ｾ￣ｯ＠ politica do paiz e por ISSO, lá Vai : . 
ｾ］ｾ＠ ･ｾｾｾｾｲＳ ｩｮ ｡ｲｩｯｳ＠ sacrificios, ､｡､ｾ＠ á • Uma folha desta capital publ.lcou, 
instrucção primaria um grande im- ha dias, o caso d,e um commerchl:u'tte 

" enriquecido com a guerra, e cUJa . IS o-
pulso. . ri a merece pela sua originalidade, a 

Jà ｴｩｶ･ｭｾｳ＠ um R20 ｂｲｾｮＮ｣ｯ＠ Ｇｰｾｲ｡､＠ a maior ､ｩｾｬｧ｡ｾ￣ｯＮ＠ Em obediencia á 
o br ｾ＠ da !ntegraçao .tell'ltorla .0 veldade, que eu respeito de todo o ｭｾｵ＠
Bras". PreCIsamos ag:Ol a de ｾｵｴＮｲＰ＠ Rio coração convem assignalar que nao 
Branco p.ara a ob_ra ｡ｬｬｬ､ｾ＠ mais ｬｾｮｪ ｾｲ＠ me foi possivel obter o jornal que edi
tante da JII.te;:raçao mora e men a o tou esses pittorescos aconte?iment?s; 
povo brasIleIro.. d _ contou-m'os, porém, um afilgo. VIZI-

UM HOMEM FELIZ 

Quem. desejar ter a agloria sua segunda gra nde victoria, median-
De trlUmpbar nesle mundo te a qual o Brasil incorporou ao seu 

Porque o BraSIl se esphacela, se ｾｳ＠ nho do iIIustre capitalista que o honra 
integra.e s!l parte em ｯｵｴｾｳ＠ ｊ｡ｮｴ｡ｾ＠ ｣ｾｾＺ＠ com as demonstrações da' mais affec-
｣ ｵｭ ｳ｣ ｲｊｰ Ｎｯｾｳ＠ em cC?mp e a egen .1'. tuosa intimidade. 

geve \>eber na historia,' territol'Ío mais 400.000 kilometros qlla-

Q 
ensmamento profundo, d rados, que nos eram disputados pela 

E ue a ｦｯｲｾ｡＠ vem da união França. As questões restantes com a 
da vontade tenaz, Colombia, Guyana Ingle7.a, Perú, 

ｾ＠ quem. disso faz padrão, Guyana IIollandeza e Equador, tive-
, unca fIca para traz. ram tambem desfecho definitivo. 

O resultado final da acção diplo
T Quem desconhece a passagem das I matico do barão do Rio Brauco, som
d ermopylas, na ｾｮｴｩｧ｡＠ Grecia? Quem madas Ｎｴｯ､｡ｾ＠ as victOl·i.?s por elle. ｯ｢ｾｩﾭ
esconhece os feItos de Leonidas, a- das, fOI a IIlcorporaçao ao terntono 

ＺＺｩｉＺＢ､ ･ｬｬ･｣ｯｮｨｾ｣Ｎ･ｲ＠ asuperioridadenu- nacional de uma área t'?tal ｾ･＠ 741.90.1 
ｮｾ＠ de seu 1Illmlgo? Ignorava elle kilometros quadrados, IstO e um terrl

ｾｾ＠ d erxes possui a dois milhões de torio muito maior que a ａｬｬ･ｭ｡ｮｨｾＬ＠
ini ｾ＠ os. para ante á intimação do que a Austria que a França, que a D,
en ｭｬｾｯＺ＠ clltrega as armas, responder namarca. que a Hespanha, que o Ja
de erfcamente: Vem buscai-as. E logo pão, que a Italia. que a Hollanda, que 
ｮ￩ｾ＠ s quando lhe disseram que as portugal.. . . . . 
ri as dos soldados de Xerxes basta- Ficou aSSll11 defllllhvamente mte-
｣ｯｾ＠ Pfra encobrir o sol, elle responde grado o territorio brasileiro. . 
so Óa ma: P OIS bem! Combateremos á Realizada a grande obra da llltegra-
ｃｨｲｾＱ＠ ção territorial do Brasil, resta agora a 

deve elos de resignação, de energia, a realizar outra mais importante -. a 
sent!OS .estar sempre que se nos apre- integração mental e ｬＱｾｯｲ｡ｬ Ｎ＠ do Bras", 
tem dllflculdades, embora apparen- povque não somos sena? vmte e uma 

E;nte ｾｯｳ＠ pareçam intransponiveis. satrapias sujeitas a varlOS factores ae
assIm que devemos encarar a tivos de desintegração e degenerescen-

eencia pohtJca e .soClal, onde o .espmto Trata-se, aqui, do commendador Ber-
e o caracter nacwnal se deprImem _e nardino ｇｯｮｾ｡ｬｶ･ｳ＠ casado com a Sra. 
deperecem numa athmosp.hera anm- D Ermelinda, e ｰ｡ｾ Ｌ＠ mais do que le
quiladora de todas as energIas da ｲ｡ｾＮ＠ gi'timo de duas meninas encantadoras, 

Somos vinte e um sultanatos on e e se 'chamam para aproveitamento 
nos ｡ｰｯ､ｲｾ｣･ｭｾｳ＠ e nos decompomos o ｾｾｳ＠ roupas ｭ｡ｲｾ｡､｡ｳＬ＠ Maria Ernestin8 
caracter dIa a dIa. . S I Maria Esther. 

Em S. Paulo, I}o RIO GrJn.deE ､ｦ｡､ｾｳ＠ e Enriquecido subitamente, o ｣ｾｭｭ･ｮ ﾭ
e talvez em l12a1s um ou OIS S _ dador en'endeu de Ipvar, um dia, par!, 
ha urna evoluçao normal da ｰｯｾｬＬｬ｡ｾｯＬ＠ asa um par de sapatos finos, desh
apesar do caciquismo ｱｵｾ＠ I:f ･ｾ＠ o- ｾ｡､ｾｳ＠ á D. Ermelinda. Satisfeitiss!mo, 
mina. Mas em todos os mais sta os a com o ventre bojudo a abrir canllnho 
ｲ｡ ｾ｡＠ brasileira não evolue: ao contrJ- como uma próa de transatlantico, di
rio está passando por um ｰｲｯ｣･ｾｳｯ＠ de rigiu-se a uma sapataria da rua do Ou
degeneração, de ｡｢｡ｳｴＬＬＺｲｾ｡ｭ･ｮ＠ o, : vidor e pediu: 
degradação ｾ＠ decomposlçao, ＿ｾｲ＠ ｦｾￇ＠ _ _ Veja-me sapatos para senhora; 
de fadores dIversos que a pobtlCa ｾ｡＠ b n·tos bem bonitos. 
sileira não ｱｵｾｲ＠ comprehender e mwto ｯｾ＠ ｑｾ･ｲ＠ Luiz XV? _ indagou o em-
menos remedIar. .,. o preando. 

Um desses ｦ｡･ｴｯｾ･ｳ＠ maIs acttvos e r .-': Traga! _ ordenou. . 
systema eleitoral vIgente, que deve se O ｭｯｾｯ＠ trouxe o sapato, ｭｬｬｬＡｬｳ｣ｾｬ ｬ ＰＬ＠
substituido quanto antes pel? t voto ｾＭ mimoso delicadissimo. O caplhhsta 
creto e obrigatorio, com? eXls elnf ｾ＠ olhou-o: ma 5, achando-o pequeno, 
gentina. onde deu os maIs comp e os I exi ·u: _. ' á 
admiraveis resultados. . . ｾ＠ Está bem; deste esta bem, c,t 

O salvador e emanclpador da laça 

-oi 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Dev-er 
e Ｈ ｕ ｾＺＭｙ･ｺ･ｳ＠ O d ia- I 

co mcnos tio qU.".1 da Terra. 
PELO MUNDO 

--

é pequeUO, Traga.mc deste, mas que I sC fcz sentir; resen
a
-
se 

o direito de 
,cja Luiz dezeseb, ou Luil dczcscis e ,ter UllI deputa,lo fcderal, e um scnador 
meio j ouviu"? \cst :1dUal, entre os Ｕ･ｵｾ＠ ｡ｴｮｩｧｯｳｾ＠ ､｣ｴｃＧｲｾ＠

E sentou· se, aguartlando o sapato. mina que não \'oltem ｲ｣ｳｾ･｣ｴｨＧ｡ｭ｣ｮｴ｣＠
De outra \"eZ, ao entrar eUl . casa, o a CilI!11,>cstre nem ｾ＠ ｌ･ｮｾＢ｣Ｌ［＠ O ｣ｯｾｾｮ･ｬ＠

commendador euconll'Ou as fIlhas to· FabriCIO e o senador Ce,;ar de "a e 
cando lima peça a quatro ｭ￣ｯｾＮ＠ scus ami[.:os; não promette apoiar o 

_ O que ｾ＠ _ exclamou .• \s duas to- I(overno esta,lual, continuallll
o 

a ser 

mctro ela Lua, \ ｉｳｾ｡＠ da Terra de 12.73.8 
::';endo o thamc!Io tanha de oito mIl \ • 

kílometro., u.malmogrresponde a umâ Eln rev 1 sta 
mctrostlc alhtur e.cl· etr'o sobre U111a ) 

le Um l1UllU 
aspereza' ti' etro e 'phera de 1 m.592 de 13111 1 'mi1ime- O Japão enviou á Rllssia, um ui/in! 
'}'ortanto, .a a,pere:" til e u.'t10 ,lcc'iInOS /11m sobre a ･ｶ｡｣ｵ｡ｾＺｬｯ＠ da Siberia Q. 

, sen'IO' e OI' O d . . tro, nfio apparece .', da Terra, visto - sena or mnerlcano JOhrL'Q-

cando no mesmo piano ｾ＠ opposkioni<ta; exime-:5e de qualquer 
_ E' um estudo a QuatrO n,"05, pa- respoJUóabilidadcciyilOU criminal pelos 

dc mi1imetros, !lO dls .o dcclarou que torJa a ｦｲｯｴｾ＠ merc3nle 
da Lua. uc uma monta- yanke eleve ｳ･ｾ＠ de exeluslva ｰｲｯｰｲｩｾ＠

pac _ explicou uma das menina". netos que praticOu. 
_ ",ão quero saber ,I[:;<o! »ão que- O SJ. Scabra aeceitou e sub.cre\"eu 

Donde ｓｾ＠ conclue.q 'to I'nsi"ni- dade dos amerlcanos. 
O t s e mUI . ;. 3 O nha de 8.00 me ｾｯＮ＠ da imnwnsirJade - ｏｲｾ｡＠ em ＮｏｏｾＮ＠ 00.000 de ｭ｡ｲｾ＠

ro saber disso! _ atalhou. \'ou man- t11<lo isso e nUll1110u que OS5eus amigoS 
dar ,ir outro piano, Seu pae ｾ＠ bas- ,Ia represcntação federal, ､･ｰｯｩｾ＠ ele 
tante rico para que a" filhas tO'luem, pro,lamarem a ｰ｡ｲｩｦｩ｣ｾｾｦｩｯ＠ da BalHa, 
cada uma, em seu pi.ano. em ｾ｣ｰｮｲＺｬ､ ｬＧ Ｎ＠ \ ｦｏｾｓｃｬｬｬ＠ no Caltcte ｃｏｬＱｧｲｾｴｵｬ｡ｲﾷｳ･＠ com 

!icante em propOIÇ,'O os nossos avia· ouro, a IInportanc,a a pagar ｡ｮｮｵｾ Ｌ＠
do nosso globo, e q'!e o]'odos vôos mentc, rlurante 30 annos, ao. AlIiar]M 

eus matS arr .. . . I ti '] . - I v, tlores, noS'" .. a 'ima da su- fi Iltu o e 'nr emlllSaçaO pc os allemã" 

O palacete tio cOllllnpndatlor, em Pc- o pre,idente lIa Rcpubli,'a! 

pm altura não se elevam, l " 'Tal quantia e"tã suje;ta ás dis"us,,'; 
pcrfieie da TeITa.: ｾ＠ __ ." ,_____ tle Spn, . _ 

tropolis, é um:! \"Cr,ladeira maravilha, O armbticio cio coronel noracio de 
a,l,wiritla a um antif:!;o f11al!(o afl'ui- ｾ｛｡ｴｴｯｳ＠ - pontue é precis') ch:unal·o 
nado. Em frente á casa, existe um I ""sim ... - iUlpiíe aiucla ao aolverfa· 
par'lue admira\'cl, o",lcllormem, tran- rio \'encido a ｨｵｭｩｬｨ｡ｾＺｩｯ＠ ri", cxílio para 
'l'Jillas, c,p:ando o r,'o, a5 gràl\,le,; tlois dos grandcs amigos cio sr. S.'abra 
3(::uas de um la,-!o artificial. Em visita e seus eorrelii!iol\arioS que. na 7.ona 
ｬ｜ｕｾ＠ !e7., ha ｰ･ｵｾｯＬＮ｡Ｐ＠ raptlalt,ta, o Dr. ｯ｣ｾ Ｌ ｵｰ｡ｴｬ｡Ｌ＠ lhe defenleram os inte,'c,;scs 

_,,' ' - Ｍｾ＠ só no p"l'aizo.- - E"t:l em elaboraçao no ｓｾｮ｡ｯｪｯ＠
_ArtigoS dn ｾｮｾｬＺＺ＠ - ..... _-._< _---- - Ampric:11.1O, uma lei para combalero 
ｾ＠ ........ - - T TÇ \ J1\nnopo1l0 qU{\, segundo o s!'nador 

ABl'SO DE CO='lFI.\» . Kcllog, !>r'H'ura um" companhia br . 
. _ t <1 II e entendemo::; tannicn manter no ｂｲｾｳｩｬＬ＠ a ｲｾｯ｣Ｇ＠

ｅｾｲｬ｡ｬＧ･ＨＧｬｴｮ･ｮ＠ o'la Jl'l que n03 deu ､ ｯｾ＠ cabo3 ｴｐｬ･ＺＡｲ｡ｰｨｫｯｾＮ＠ . 

Lelta,> da Cunha flcoulle,1umbrado. e a. ｡ｭ｢ｩｾ･ｳ＠ politicas. ' 

,lc\'cr tlar a ｵｮｾ｡＠ ( , '1 :1'" _ c 0\1.111(1<, - A Fl'aJll;a s'í evaruará FranJnv.rt 
I pre '-sar '- t , \. . t;. "PU pro\'" l e f"; uma senhora uma e Darn!'t at '1IWIH]fJ a Allcmanha cu 

_ Sohcrbo! _ cxcl:unoll, Isto" De ante desses factos é impo"sivel 
ｬｬｾ｜｡＠ ver.daJeira \'eneza ! Por que não não reronhccer que o que se deu não 
Jl<.e aqUI umas gondolas, cOlllmentla. 1 foi, como o euphemismo do (!overno e<· 
dor? ..' .' . \ tatlual propala, a ･ｸｴｩｮ｣ｾＢｏ＠ cio movi-

um homcm az. nento ｰｲ･ｾｴ｡Ｍｉｨｰ＠ a prir fielmenk o tratado. 
propo5ta de ｣ｾｾｾｾ＠ que ihc pt)(le tribu- - 05 bokhcvik;,; querem mu,]:. 
｜Ｑｬ ｾｴｏｾ＠ ｾｾｉｉ［ｦ［ｾｔｶｵｬＢＢｲ＠ csse facto, [.:a- \ nomc tle Pctrogrado parr LfIllÍJ'!. 
t:11 E ,.1 e ｾＭＮ＠ I o OI'OPI)"; ｉｲｲｾｬｦ＠ lo 'I ... 1 1 :1yel' rC1re:t::H o c' t" ' , - !""I' • • 

b<UlI ｏｾｓＮｬ＠ (e h b '-;0 ｏＬｬｾ＠ eonfinnç:l C' - A$ tl'Op:1S bl'ltnnnil 'ss ｮｾ＠ Irl 
ta, ｰｲｮｴ｜｣ｾ＠ ｕｩｾｾＨｾｩｬｾｾ｡､･ＷＮｾｾＬ＠ flue, si tlelle \: ＨＧｯｭｰｩＩ･ｭｾｾ･＠ de 2G.8-l7 hon1en5, 

O capltahsta nu, en\"3uICcldo, e 111- menta revolucionario, mas a a,lhes,ío 
formo!, ' . a esse movimcnto ,lum lIO\"O so)lrlado, 
ｾ＠ \ ou botar; ｜ＢＱｾｕ＠ botar,,;Jm, senhor., que vem a ser o proprio sr. Scabra, um aeto I e ｾＮＬＧ＠ .... devia ｣ｮ｜Ｇ｣ｲ ｾ＠ ､ｩｳｾＩ［ＭＬＬｾｭ＠ dp ·10 tanks , 

pl I""'e ter con,clCIH ,n, " .. . , " ,," _ O 1". ､ｾ＠ ｾｬ｡ｬｏ＠ pa',,"" ｡ｾｾｴ｡､ｯ＠DeIxe estar! Eu ]a encollllllen,lei um 
casal, das grandes, das de raça! 

XENODI""A 
Elixir depurativo do sanguc, com· 

posto de Velame, Caroba, Salsaparrilha 

gonhar, prin(";pnns paizP:5 do Jl,I1:1,lo. 
"""--'TI' \ I - Co'rita sr traninrlllal' o ConS€ E, em'luanto faJa\'a, sorridente, ara

ricia\'a o grande ventre, feliz, satisfci
to, com a;; conchas das duas mãos. 

r..:"J \ ｾ＠ . e. -

t f ar,' 'r;ro . ...;: ｓｵｬｾｲｮｬＱｯ＠ num ｯｲｾＺｬｯ＠ ､Ｌ｟ｾ＠ g'IWI'rn?in' 

PILUL.\S DE S.U'DE. - TOlllcO 
uer\'"ino e regenerado r tIo sangue. ｅｦｾ＠
ficaz LIas molestias <le Senhoras, 

ｾ ｳｾ＠ 0rr Fr.\O-l, nac,o,1a1 ､ｾ＠ 'lyr f" 'r.=, P'Jlt? 1IIU1 

ｃｅＢｓｕｒＮｾｓ＠ DE ｃｉ］Ｇｬｅｾｌ｜ｾ＠ ｅｾＱ＠ 'U U \J I ['(1rE'; rle todo, ｃ［ｾ＠ Esta,l .. s, 
.. ORTUGAL ｾ＠ . \:. '. - ｅｾｴ｡＠ :-:e ｯｲｾＺｭＧＺＧＺｬＺｮｲｊｯ＠ uma 

e ｾＳｓｳＳｦｲＳｺＬ＠

P . )[El.\S, S.\BOXETES, I'()' DE .\ R - l'r!da fmnco-alh"'lIi', S;lg:'"I.' 
Vai ser prohibida, em to· lo o \)3IZ, a ROZ CIl.\PÉOS DE IlO}IEX:; E DE dp novo um "eco 110 1,11>< 

DOS]ORNAES 
exhibicão de "fUms" ｪｬｬｬＡＡ｡Ｈｬｾｾ＠ ｜ｰｬｬｮｏ ｾ＠ .. I ... C p1ra () ､･ｾ ＢＧ Ｍｭｾ ｬ ｭＧ Ｍ ｮｴＧ＠ ｾｦＧ＠ tl'. ,\ F 
raes, Foi crenda uma comnnssao de ｾｅＩ｜＠ llOR.\.t', ET . ｾｩＭＧ＠ I) qucr ＱＱ｜Ｎｬｰ ｬ Ｉｬｾ＠ d(' ,h:4 
｣ｾｮｳｵｲ｡＠ para dar o seu ｰ｡ｲ･Ｎ｣ｾｲ＠ sobr.c mititar ｡ｾｾｾｭｾＨｬＮ＠ . 
as fitasqueseprctenderexhlb,r,:,o.cl' PIUDL\S - A CHlf-rcn('" T . 

Do Para Todos: ｬＢ｣ｭ｡ｴｯＡＨｲ｡ｐｨｏｾＬ＠ e sem o ｱｾ｡ｬｮ｡ｯ＠ po- ,-t· 'i,i"olc foi [Ias,",]" Ihya chega 1 um '.' 
derão ser exhibiJas ao pubhl"o, na pOl1' 0, ne:, 11,; Ｎｾ＠ ｉｾＮ＠ ';1'1' ,;.t. messa dp ｾ＠ Ｌｦ Ｂｾ＠ OH'(1 ,t. L 

LEl.UI-"O P.\ES E ESPOS.\S E ... \ De<sa com missão fazcm parte repl'C- o film Caba/el, ･ｬｬ｜ｾＡｵＧＭ a ｰＬＬ＾ｴＧＬｬｾＢｾｾ＠ ｾ＠ ｰｲｩｮ･ｩｰｮｬｭｾ Ｇ＠ t? ｰｾｲ［Ｎ＠ " \ 
REFLICT .Ul sentanteS de tod03 os ClOemas. appch<lnhu Ｎ､ｾ＠ . PhE" ｩｾｾ＠ ｾＮ＠ ｕｾ｜Ｎ＠ ｴＧｾＭ '1::" I ;:ria p a Pnl .nlll. compan ('Iro.... ... 1 Si •• ｾ＠ . _ .J-í ('f)lllí,(":,,"a,lll ('.., ｊＱＮ･ｾ｡＠

V. me pergunta si. na minha ｯｾｩｵｩ￣ｯＬ＠ \ Linho para vestidos, artigo chic - muitas pesS'ls ｩ［ＧＺＱｉＰＬＺｾｾＱ＠ ｾＢｾＧｾｉ＠ !'\I Ｚｳ＼ｾ＠ \ ｬＧＬｬｴｲｾ＠ ｯｾ＠ \1' 'Ido.:::. e na Ｎ｜Ｇｉ｣ＺｊＬｾｈＱ ｨ｡＠ IK 
o cinematographo e ｾｴｬｬＮ＠ ｾｵ＠ noc\VO. E n Paraizo. ｰ･ｲｳｯｮｾｧ･ＮｭＬ＠ e por h::;O .\ ＺＱＱｾｾＨＩＧＢ＠ ｾ＠ (\1 O:. :1 CO:lrp rC'Ilt.-:a de ｾｰＺｬ＠
bso para 151nhas. E' ､ｬ｛ｦｬｾＱＱ＠ a f.esposta o ,. seus ｬ＿ｲｾｮ｣｜ｏｾｃｳ＠ ｴｲ｡Ｈ［＿ｾ＠ ｢ｬｾｾ＠ ＮＱｰｬｾｬｃｏｾＬＮＮ＠ - O gl)yrrllO nrf,!t\'lfno, Ｈｉ･｜Ｇｩｬｾｬ Ｎ＠
em tão pouco ･ｳｰ｡ｾｯＮ＠ O fiSCO e ｾ･＠ ser , n '. Pln,!>as fOI o mrr" IHustl e C,cull'to, \ c . ,tia ,lo );'" proh,!>," a "xp"rl 

fl
'goro,;o de mais não sendo posslVcl a D O rrllZ. "re"o ｾ｡ｳＢ･ｵ＠ em .\then, ,,'m 488 an- lale. I, , '. P ｾ＠ .,..'. , I O '[-li f o trH"O. 
､ｩｳ｣ｲｩｭｩｮ｡ｾ￣ｯ＠ dos ｶ｡ｲｬｯｾ＠ casos. orque .\B.\STECD\EOTO D.\ tes ele Ch, I<to, ｳ･ｾｴＱｮｾｯ＠ . " ｾｉ＠ er, 011 ｾ＠
O cinematowapho ora l' utll,. ora no- O ａｌｌｅｾｌ｜ｎｉｌ｜＠ cm ＴＹｇ･ｳｾｕｬＬＬＱＰ＠ Empnco-D,1"" I, e mor- ------
ci\"o. )las encarando a. sua f"rma e a . reu pclos anno«le Ｔｾｬ＠ <la c: a ､ｾｃｨｬＢｓＭ
sua influencia mais geral," I.F.H'O<> L,I O governo a.Hemão acaba de ｮ｣ｾｯ｣ｬ｡ｲ＠ ｜ ｴｾＧ＠ em Olymp:n, ｐ｢ｩｲｬｩ｡ｾ＠ r,"l filho de 
(j).-u (I ｾＬ Ｂ ＬｾｓＧＱ＠ )tEl!', julgo que elle l', \ dois creditos lmp,lrtantrs, para a c<?m· Charmita cidadão" de ｾ｜ｴｨｲＺｬ｡ｾＱ＠ (Pl" 
antes de tudo, nocivo. ｾｯｬＧｩｶｯ＠ a quem? pra de man.till!entos no . estrange\ro. exerda a ｾｲ ｴ ･＠ ele pintor. p Ｈ｜ｬＧＨｾＧ＠ pr,)prio 
ｾｯ｣ｩｶｯ＠ á moral e ai):; ｣＿ｾＡｵｭ･ｾ［＠ ｾＧ｣ｲｾ＠ em, ele 2:1 ffil1hoes ue [1orl11::;, ･ｭＮｭｾｮﾷ＠ ｳ･ｾｵｩｯ＠ tambem ao pl'in('Ípio p",;a ｰｲｯｾ＠
dade seja que o predomllllo tias fIta. I timentos, da Hollanda. O outro. fOI ｾ･ｬｴｯ＠ [;,;<iio, p:ntanrln () templo ､ｾ＠ .Tupiter 
norte.amer.eanas s.aneou. um ｾｯｵ｣ｯ＠ a! com ＬＡｭ｡ｾｲ｡ｮ＼ｬｾ＠ compauh13 ｲｬＧｬｬＨｯｲｬｨｾ｡＠ Olympico em :\thcl1Hs, ｳ｡ｮｴｬｬ［Ｉｲｾｯ＠ ele
atmo.phera dos ｃｬｄｾｭ｡［［Ｌ＠ pOlque aI amer,cana, me!ha!'te .0 qual a ,\llema- vado p'los Pislstl'atldas c que n'\O che

Vinllo branco \ Hote,l 
DA COLONIA I BraSIl 

conclusão ､･ｬｬ｡ｾ＠ é qua", sempre moral. Inha importara 40 ｮｬ｜ｬｨｬＩ･ｾ＠ ,]e dollars gnu a concluir-se. 
Para Dum, ｐＺｏｳ｣ｭ Ｌｰ＾ｾｻｻＺｏ＠ .\S f_HJ Ｂ ｬｉｫＮｾｴ＠ se· I de gelierOS ahmentlclOs, pagando essa ｄ･ ＨＱｩ｣｡ｮｲｬｯ ﾷｾ･＠ ､･ｰｯｩｾ＠ com :11',101' á 
g,!ndo a ｰｨｬｬｯｳｯｰｨｬｾ＠ COIJl que foram \ compra em 1922. estatuaria, foi <iis:ipnlo dc Ile;::rias e 
feItas, ｰｾｵ｣ｯｳ＠ ｡ｾ＠ ｜ＱＱｴ･ｲｰｲ･ｴｭｾ＠ com Regunc10 ･ｾＳ･｟｡･｣ｯｲＨｬｯＬ＠ a Allemanha de Agelaclas, mas em breve s" l:bcI ton 
i';1'lteza, uao ｣ｯｮｨ･ＬＧｾｮＬｬｯ＠ ｾｳ＠ habltos so- obterá, Ｔｾ＠ nlllhoes rle ｾｬｬｯｳ＠ ele prcsull' dos ･ｳｴｲ･ｩｴｯｾ＠ limites qne até ent:io os 
C13es norte-americanos, So 1-'1(\" ld, ＱｕＬｾ＠ to, 400 m,l rnlxa,s de leIte ｣ｯｮ､･ｮｾ｡ＨｬｯＬ＠ mestres rIa arte nãü tinham sabido uI 
1U ｾ＠ t; u , LEMBRA'" Ｌ ｾ＠ ａｾｬ＠ ｴ Ｚ ｉＮｕｾ＠ OUI')AS 1'1: ＱＵＰＺＰＰｾ＠ porcos . ｖｬ｜ＧｏｾＬ＠ 20,000 ｶ｡｣ｲｾｳＬ＠ _25 ｴｲ｡ｰ｡ｳｾｮｲ＠ (l ｡ｰｬＧ･Ｙｾｮｴｯｵ＠ em publiro a 
DJ::jJ('S, -'l..ll'EI.L.\ H .IILIl>,\!'f, Ｌ｜ＱＧｬＮｵｵ ｾ ｮＬＮ＠ ＱＧｾ Ｇ Ｑ＠ ｭｬＱｨｦＩ･ｾＮ＠ de .. ｫｴｬＰＬｾ＠ (1! ｢｡ｮｨｾＬ＠ 3 mllhoes Afinerva Area erigida com O produ('to 
ＨＮ ＧＨＮ ｾｬＧｮｕ｣［Ｌ＠ ａＴＺｴｾＮｌｉＮａＧｓ＠ ｬＢｩｬｬＭＧｉｾＧ｜＠ ｴｾ ｟＠ 1' •. ｾｾ＠ ｾＱＱｴＮＢＧＱ＠ ｣ｬｾ＠ flUe1]O:i,.:'IO ｾｮｬＱｨｯ･ｳ＠ de kll('s ､ｾ＠ ｉｾ｡ｮＮ＠ dos upspojOg ｴｯｭ｡､ｯｾ＠ nos ｰＨＧｲｾ｡ｳ＠ de· 
Ｖｮｮｄｬ ｾｳＬ＠ ｂｅＧﾷＢｉＬｮｾｂｌｓＮＬＮ＠ ｾＮ＠ ｾ＠ q ,,"It 'I \1,\ t telga,.10 m.1U1l,es de arroz e 1 ml1h30 e pois da h:ltalha de ｾｬ ｮ ｬ Ｇ｡ｴｨｯｮ｡＠ a U'· 
DAS .. ｉＬＭ［ｾＮ｜｣［＠ ｂｅＧ ｾ ｉｓｔａｾ＠ ＱｉＮＱＮｬｾｔｒａｄａｓ＠ .\'-t' l _LI,.' 200 mIl cIU\ntaes de ｢｡ｴ｡ｴ｡ｾＮ＠ , p,' I '. ＬｾＺ＠ I I 
fll':nOCa.4.PH1J. OB I .... ｬｾ＠ () .\ ). USSÁ >;o(·tlÂ,.E Grande partp ､･ＺＺ［ｳＨＧｾ＠ generos já se lervQ aliada lue fOI ｣ＮｏＡｬｯ｣ｾｬ､｡＠ na 
)lUI.UDo" Clt_\ ｓｉ ｾｮａ＠ IIE F ,Ut·'V t;S'j ｾ＠ O ... \ enrontl'a nOS portos ･ｵｲｻＱｰ･ｵｾＱ＠ ha muito ｣ｲｯｯｯｬｾ＠ de .. ｜ｾｨ･ｮｮｳＮ＠ A pl'llll(\ll'a ･ｾｮ＠
llO)l'-I\.S lIi> na U,[)O ｬｖＮｕＮｉＮＬＺａｾＬ＠ DF. flI-,ST') no· tempo,e ｾ｣＠ deteriorariam.!õ\e não ｲｯｳｾＨＧｭ＠ de ｬｾ｡､ｦＧＱｲＺＱ＠ nOirada ('Otn a ｾＧＨ｜｢ＨＢＨＬＧｮｴ＠ ｰｴ Ｇｾ＠
ｾ ＺＰ ＸｅｂＧｔｩＧＧＧＧＱ＠ .1.R)lAfi4'i:; lIr. I'I .. U.U.S l; ｭＺ｜ＧｻＧｬ｟ ｾ＠ immetliat,mente des('arrC'gados, ｏｾ＠ e ｭＮｬｏｾ＠ fIe marmorC' pentC'h('o, ｾ＠ a Sc'· 

,'f.R'''' i JJE OlJ1lJl, ａｾ＠ lJA\lA-; n:l'f,)J )u .. ｾ［ｮｴ ｾ＠ \ m:,otimentQR,f}uescrão ｩｭＱＱｬｃＧｦｬｩ｡ｴ｡ｭ｣ｮｾ＠ gunda dC' ｨｾＧｯＮｮｺ･＠ ･ｾ＠ Uf' ｰｬＧｏｐＮＨＩ｛ＧｾＧｴｈ ＬﾷＡ｜＠ rn
{:")RDU. ｅｾ Ｈｬ＠ ... ＬＩｾＩｈＺ＠ ltt: 11\" A ｕｉｉＧｒｾｓＵ＠ \0' I.ln; te ･ｮｴｲ･ｾ･ｳ＠ ､ｯｾ＠ ｴｳ ｴｯＨＧｫｾ＠ I na Europa,ln- ｬｯｳｾｮ･ｾＬ＠ Pl111hns eXCf'utou mnlla outraq 
"I'tn: [lI; T,\I. Qt".",Jnl •• )la9 V. di, a ｾｵｮＮ＠ ('1urffi "50 mil kilos de triNO pnr'l pão f.1statuag ela ｭ･ｾｭ｡＠ ､Ｈ｜ｵｾ｡Ｌ＠ em bl'onz<\ 
E o ｔｮｴ ｄｾｉｕｂＮＨＧＺｯＩｬＨｉＧ＿［ Ｂ＠ Por ･ｳｾ｡ｧ＠ e ｯｵｾ＠ ｅｭ｢ｯｲｾ＠ ｾ･＠ tenha ｰｲＨＩ ｣ｵｲｾ､ｾ＠ ｾｵｾｭ･ｮｾ＠ ｭ｡ｲｾｩｬｬｬ＠ e our0 1 ｾ･ｮ､ｯ＠ de ｴｯｲｬ｡ｾ＠ a ｭｮ Ｇ ｾ＠
ｴｾ｡ｳ＠ é ｱｵｾ＠ Julgo o ｾｴｮｾｾｭ｡ｴｯｧｲＸｉ＿ｨＮｦＡ＠ 110- tal' a propor(;ão do tr120, ｰｲＨＧｳｵｭＨＧＭｾ｣＠ admlral,ln a Jlirlefl'Q ｌ･ｭｬｬｩ｡ｾｮＮ＠ .. 
CIVO aqUI en.tre n".' Rerá a ｯｰｾｮｬＺＱｏ＠ Ile que o governo prctenrle manter as ra- . ｑｮ｡ｾＱ＠ ao me':mO temp" fOI lJIcum· 
､ｾ＠ um, pe"'lJIll.t3, Ma:; clI: 1;, ｾｬｊｬｨ｡Ｂ＠ ｾＬＮｃＮ＠ de pão, comfJ até a'lui, porquanto. bulo d,a ｣Ｂ･ｲｵｾ｡ｯ＠ da o.fferelllla 'Iur os 
nao po:i'So dar outlu. - 11.111lJ' ｮｬｬｬｾ＠ quanto mais se (,Qmpl'!lr no exterior Athemense!; consagrn\al11 no tC"lllplo 
fVl81. maior ｾ｣＠ tornnrá n ... livida nariol1ai d.c Dclphos para cOtnmemorm' a "ido-

'lUC hoje se clcvà a 192 billiões dc ria de Marathonn e que se compunha 
Rardinha em Barril; k' :3$500, casa I marcos. de ｴｲ･ｳ･･ｾｴ｡ｴｵ｡ｳＬ＠ ApoHo, ｾｬｩｮｐｬ ＧｶｮＬ＠ ｾ｛･ｬＭ

Teixeira _ _ _, _ _ _ lIadcs ｾ＠ '!CZ heroes repl'cscntun,lo as 
Renda., fitas, bordado. finos, etc.- as/le7. trlhus 110 Athenas. ..... .... , ............ .....-.....-

Do Correio da ,\lanhã 

liA Dabia - nrrirma o Sl'. ｾ･｡ｨｲ｡＠
está pal'ificnda; mas a 'IUf'! prc\,o ｾ＠

no Pal·ni7.o. fodos estcs trabalhos, foram fcitos 

O coronel !loral'i" I\c )laW,.,,, ul
timo chpfe J<!{'rtnnpjo (,()Ill (luem o com· r<.f::e"J , Ｏ＾､Ｇ￭ｾ＠

no !cmpo da administração de (,imon, 
u'.'lIl'romo o ApoHo ,Ie hronzp da ,\
ＬＧｲｯｰｉｾｬ･Ｌ＠ d.c ,\thena,; a estatua ,Ic \'e
nuq l rama n? templo Ilosta ,lcu"l. e a 
C"Htatun ela )lac ､ｯｾ＠ ｄｦＢｴｨｈＧ ｾ＠ no 'TI\tron 
de .\th.cnas, Foi depoi. do LXXXIII 
ｯｬｾＧｉＬｮｰｬＺｴ､｡＠ e 110 tempo do g'OV<"I'UO t]p 
Pll"c1eR q\l(, ｐｨｩｬＱｩｮｾ＠ f' :S('('lltnll fi 'Ti. 
n?"'a ou Ｎ｜ｴｨｾｮ･ｳ＠ ,lo Parthenon n :Tu. 
]lI ter OIYlllll}I'(), 11 Vcnus ＨＧ･ｬ･ｾｴ｣＠ de 
ｯｾｬｲｯ＠ e mnrfl111. a ｾｴｩｬ｜ＨＧ｜ｲ｜ＧＱｬ＠ EI'g'\tcs dn 
cularloHa d'Eli., a rstahln ,h' l'nnter
rc:q,-o ｾｨｮＨＧ＾ｲ｜ＧＺｬ＠ Promol'1HH ｾ＠ :l't (1('1'0-

rt\';>r. dr esr'ulpt um no Pnrthenon 01\' 

I (' lJ'tlhou ｾＨＧｮＺｬＰ＠ n m:in »C"10 IHC.'1HH o 

lIlandante da regiãn lIIilitllr ainda n:\1) , 
ｰ｡ｲｬｮｭｾｬＱｴ｡ｲ｡Ｌ＠ impor. DS 8uas l'ondiçõc9, 
que 8no ｦｩｾＨＩｲｯＺＵｩＡＧＮＺｬｩｭＳｦｯｴＬ＠ flUA tudo (lxi
Ilrrn, que nada r()1H'f't1elll E o sr. Hí'a· 
bra ns ｡ｎｾｩｴＧＮＬｵ＠ inc'HulidollulmC'nte! 

O coronp,ll I(w;trio cln ｍｬｬｴｴＨｵｾ＠ não en 
tl'ega as Bll:1R nrrnill'l, Ilrlll a eua mutli· 
fjlio; qui? (11 obtp\,o O dominio ｮｨｾＨＩｬ｜Ｑｴ｣Ｉ＠
+1 ｾＨＧｭ＠ eontr:l:'ite 1108 doze l1llUli,'ipios 
que OC('Upou ou onf!p a ｾｬｈｩ＠ illl'h1l'JwiA 

A RUl'EUFICm D.\ TERHA E .\H 
RlUR )IAIR ALTAR ｾｉｏＺｯＮ［ｔ Ｌ ｜ｎｬｉＮ｜ｒ＠

O lliametro ria Lu" Ó ri .. ｾＮｉＷＷ＠ kílo. 
ｮｈＧｴｲｯｾＬ＠ O fluol viste) da 1'l'l'rn, no!o1 np. 
1'or(\('(\ ('f'rC:l c1r dc-z milhõeti cio ｖｾＷＮＨＧｾ＠

II1P110r, ou ｾｦＧｪｮ＠ Om,:H. 
,\ TelTa vista da Lua, tell1" rli:lIIw

tro apparputp de lm.27; h .. to ｾＬ＠ um pOll. pellsamento de Phidias. 

,L" f{ m"( }RJJAS D.l 
TllEHEZ: I ' 

c 1[.\1 LX f.I·SE" 
nelu ｓＨＬＯ Ｌｾ＠ IIlufiro, ti IIlf'flid(, 
lad(( /)('/u r"'" eniu c/a f'irad; 
]o'1'/'/'1I D. Theréza ChriStina, 
hibi//flo rr "(,/I/Ir, c/(' /111'" 
(' [XI '() .lIIX crl}S Ｎ ｉｓｔｅｾＧ＠
eJlE(;,tfj,1 [)() TUIJI! 
. ('n'II/O,' r(lIl' u"i hnjllllm' 
IIder/H'duI';" c/o 1'1,:/:111 
//On(/l IIIII" dll' Ｇ ＨＢｬｬｉｬｴｬｾ＠ q 
I'(//f/ll,' d" IJI/I,dc:,< c/v 1'(1. ... 
ＯＩｦ ｾｔ＠ ｉｾ＠ S E li F J;' J r.l 
C1X('() JfI \ ' /'T08 ;ISl't 
I'AJ(J'f/iA {JUS ＱＧｵｊ［ＧＬ ｜ｾ＠

()rll, ( ' III,',! /(/1111 COIt-<O 
li cli!/c/"clI\'(I C y r(lr1l/l" (, 
dll /llU/U/r/ /ltnj, ｪＢｩＮＨｪＢ｡Ｇｾ Ｌ＠

I'r'lI-'r'/II /'1'/11 I',' rI/I 
Therl'Z,1 Christi n<l I 

1111 /lH"lr.!1I d",,/,rrl'J I 

('OHl t'oz(iu, 
(,1111 ' (/ /'Il/irirl !l"r 

1//f'.!i.!1I ,."z",",,'I, ('.'/11 b, 

XJRD4NHA 

IMPUREZAS 00 ｾ＠
ＭｾＭ -l'I.ou:sn,'.s DA D ------tJI '''U'' 171""''') 1'1. 'tr; rVV', 1,.\p:i· • -"-----
ｓｹｾｬ ＺＭｆｕｓ＠ ADtUI 
==OU tlEREDli 

ｾ ｾＧｔＱＰ＠ quo'g,uer t jci 
{\ (M ｃｾａｬｑｕｾｩｬＮ＠ ｐｈａｒｾ＠

BOA CCCAS1ÂO PARA 
DIPOR10 COLO:'\IAL, um1 casa que 

ＬＬﾷｾ｣｣＠ um eSlabelecime ,ltn que offerece gran{ 
palmente em armarÍl.ho e ｦ｡ｾ･ｮ､｡ｳ Ｎ＠

• ａｾｯｲ｡＠ é boa occa.;;iio para o, commerc 
Imanl .. ,o< um abatimento de 20 o o sobre ou 

A In,ia longa experiencia, as ｮｯＬｾ ｡ＮＬ＠
ＢＢＧｾｾ［ＺｲＮＺＺＮｬｴｯ＠ "obre ･ｾｳ･＠ ramo de negocio, qu 

pramts 'trtigos ｜Ｇ･ｮ､｡ｶ･ｩｾＬ＠ e R ｮｯＬＬｾ｡＠ pequ 
1 p, r. J nossa immen,;a freguezia. que se ( 

EI' o segredo de enriquecer, que é o 
falo e ter freguezes para sempre, 

P"rtanto.· \'isitem o E,\\POR10 COLOI 
"""bem em freilJ(! á parada dos trens. 

Ｎｒｎｉｾ ｏﾧ＠ ... 

Succe,sores de Elia, Pa 

ＭＭＮＭＮＮＮＮＮｾＮ＠

n , . _ r p"'\ ＡＺｾ＠ Ｈｾ＠ ｜ ｾＡ｛｜＠'-- ----- .. _--
f'.'\ (", ç ('1 " : 

, \.1 -
D4lJllT 4 ｏｬＡｖｲｊｒ Ｎ ｾ＠ _ Rio 

ｂｰｮｾ＠

E 

« 

j 
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CU RA: 
ＱｾＱｐ ｬＮｬＮｒｅｚａｓ＠ DO ｾａｎｾ＠

［Ｇ ｪｌｦＺｓ ｔ ｖｾ ｓ＠ DA PULE 
ｉ＼ Ｑｩｅ ￜ｜｜Ｑｔｳｾａ ＺＩＬ＠ ASTHMA 
.. -.. - - - -- - -
ｓＧ ＨＮＺＧｾ ￭ｕ Ｕ＠ AD(' UlRlDA • == omu:REDrtARIA'=-= 

E'tao j Ｌ ｨｃＧｲ ｾＧ＠ IJ c.omo ｱｕｉｾｾ＠ licôr de ｭ･ｾｾ＠
• • ｾ＠ -::-;:- • ｟Ｌ Ｈｾ＠ ÇUAlQUIR PKARtl ACIA J/ 

o D e v e r 5 ........-... ｲ［［ＮｾＬ Ｌ ｾ ］Ｍ［［Ｍ Ｇ ］＠
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ATTENÇÃO 
A CASA LOPES 

, 
• 

Tem o prazer de levar ao conhecimento de sua numcrr)SiI frc
guezia, que possue actualmentc um grande sortimento de Sél(OS c 
molhados, cuja tabella, com os preços respectivos é a seguinte: 

Assucar branco 1 $800 rs. o Idio; assucar grosso 800 e 000 rs. 
o kilo; café em latinhas de kilo a 2$200 réis; café moido (diveras 
Ill nrcas) a 2$200 rs . o kilo; arroz 600 rs. o Idlo; feijão novo 300 rs. 
o litro; batatas 3GO rs. o 1<i10; farinha de trigo a 900 rs. o kilo; lari
nhil de mandioca 100 rs.o litro; farinha de milho 300 rs .\!! I<ilo; xarque 
do Rio Grande 2$400 rs . o kilo; sabão (diversas marcas) 200 a 220 
rs . o páo; salame 2$400 rs . o 1<i10 ; carne de p'lrco 1 f$!:!OO rs. o kilo; 
I<erozene 500 rs. a garrafa; banha I ｾＷＰＰ＠ rs. o Idlo ; sagú 1$600 rs. 
o 1<i10 ; 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, Azei tonas, Pimentas moidg, 
em latinhas de 100 gram·. 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, Roy?l, York, Caporal, Flirt, 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), Brinc'ls, Ann eis e Brinquedos. 
Calçados, Chinellos, (diversos preços), Chapéos, Bonets, 

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

BOA OCCAS'ÃO PARA ENRIQUECER 

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. 

E.\\PORIO COLOl'\ IAL, uma casa que abriu suas portas no dia 18 do cor
rcoteé um ･Ｌｬ｡ ｢ ･ｬ ｾ ｣ｩ Ｌ Ｂ･ＮＬｴｮ＠ que offerece grandes vantagens em lodos os ar tigos, 
principalmcnl<; em "rman.':110 e fa,endas. . . 

ａ ｾｯｲｮ＠ e bna ncca .... lélO para os commerCtfllltes fazerem seus sortimentos. 
Garantimos um aba timento de 20 ° ° sobre oulra qualquer casa. 

A nos·;a longa experiencia, as nossas reconhecidas relações, o nosso 
conheciment o sobre e sse ramo de negocio, que nos autorisa m a dizer que só 
compranws 1rtigo-q vendaveis, e a nossa pequem\ porcen tagem, são uma ge.ran 
tia pJrR a no"a imlll ensa freguezia, que se estende por todo o su l do Estado. 

Eis ° segredo de e nriquecer, que é o de comprar barato para vender 
barato e ter freguezes para sempre. 

Portanto, vi,i te m O EMPORIO COLONIAL, predio novo, das cinco colu-
mnas, bem em fr elltç á parada dos trens. 

IJRN-IÁ.OS .. A.U .... O 

Successores de EliasPauIo & Irmão. 

ＭＭＭＮｾＮ＠
Bengalas modernas, na Casa FerraI·i" 

r,. . ｾ＠

'Í / [" .... t' ''> , ., 

ＨＧｾ＠ ;' r 11 1. 
ｾＭＭ

, -( Ｇ ｾｶ Ｚ＠ .. l(\ 
. ------

( '" r ｾ ｬ＠ ｾﾭ..... l , ,t ... ..l. . 

O ｾｬ＠ • 1-
ｭ ｾ＠ • .10r r cl.YlC{U O 

para tosse. coqueluche, 
bronchite,-p ara todas 
as dcenç!ls d.o peito 

e o 

romil 
l ? ＮｾＮ＠

(':1') , \:, "g-,lI "'; 

"' 

Vende-se o melhor pó de arroz - Ta/co! 
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 qtte tu me desprezas) . 

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. 

Ｇ ｾ ｉ＠ --- ---.----EXPOSICÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS ｾ＠-
I I -",I"" Monumental sortimento de brins, chitaS, zephires, fustões 

-1jf - e riscadinhos. -" 
...., Ultima novidade em artigosfinos, como sEojam: Molmol, ren· ｾ＠
::= I dão, fitó de seda, seda lavavel, arminho, pc/lissé, e muitos ::; 
a outros artigos chics. -" 
=> .... 

ｾＬ ＭＤＭ ｃａｓａ＠ BRAZIL-$- ! 
ｾ＠ I Rua Gustavo Richard, nO. 16 - Caixa Postal, nO. 15. ｾ＠
ｾ＠ LAGUNA. - TELEPHONE, N°. 15. ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠

ｾ＠ .. ｾ ｾ＼Ｎ＠ x<';? 1"-, 

ｬｪＡＢ Ｚ ｜ ＮＬｾＧｾ＠ 1. ｾ Ｎ ｾｉＧ Ｂ＠
IrLi ［｜｜Ｇ ｾｾ＠ ｜ ｾ＠ ｬ ［［ｾｾ ｾ＠
Ｂｾ＠ .... ｾｫｾ＠
ｾｾ［Ｍ Ｎ ｾＧ＠ ｩｾｾ＠ .. I ［［［Ｚ［ＷＺＺ［Ｚ ＼ｨ［［［Ｚｾ［［［ＧＺＺ［［Ｚ＠ <:...?:;. 

J.. {to.. I ｾｊ＠ -, 

"Z' Perfumarias extrnngeiras e nacíonaes, chapéus de sol e de :; 

e com 
I tJ

..:o cabeça, calçados, meias rendadas. - Casem iras, metim lis tado, :s 
C...,uram - s _ ｾ＠ zanetlas, artigo bom, na casa ｾ＠

ASaudedaMulher LUIS SEVERINO Ir COMP. . ｉ ｉ ｾ Ｇ＠ Preços os :tn.ais razoaveis-

Incommodos de 
senhoras-todas as 
doenças do utero-

_ to 
_ DAUDT. OUVElRA - Rio ｾ＠ , - , 
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 
Represe:n. tações e Age:n.cias 

Endereço te,1eg: TREVO - 'Codigos: «Ribeiro' e particulares 

fi Censo mafra n. 33 . tTelephone n, 98 . Caixa postal n. 12. 
F'LOJR ..... lWO .. O LIS 

Joinville Laguna It ajahy 
11. do Principe, 47, Ca.ixa n, 10 l!, Raulino Horn, 33, Caixa 31 R, p, Ferreira, 11. CaÍl,a 34 
VE N D AS POR GROSSO, PARA ENTRE GAS DIR F CTAS 

AOS COMPRADORES, D E , 

Tecidos de algodão em geral, casimira<, meias e cami<n< dp meia, fitas 
de <eda, perfumarias, produc!os chimicos, artcfactos de vidro p de aluminio, 
phosphoros • Brilhante ", saccaria branca e de aniagens, chinellos, popeis em 
/(cral, alpiste, xorque, sebo' sal de Mõssoró, assucar, caté, bebidas nacionaes e 
estrangeiras, champagne, "Veuve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, etc, 
UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO DI::. ｾａｎｔＡ｜＠ CATHA

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

OURO, A/(ua Mineral de Caxambú, 

-ELISIO SIMOES 
Representações, commissões, agencias e consignações 

t:nd. teleg : SEDRUOL Codigos "Ribeiro" & "Borges" 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) Caixa postal, Gó 
ｆＧｌｏ ｟ｉｾｬｗ ｏ Ｂ ｏｌ ｉｓ＠

Vendas por atacado, para entregas di rectas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESENTACÓES 

E :n.d- TeL C::C::Guil.chapn 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Floriano -
VEND EDOR DE : pOh, 
Folha de Flandres "Coke C''', Estanho em Verguinhas "Carne' " 

" Pearson", Chl orato de Potassa, Sal-,glauber, Sal ｾｭ｡ｲｧｯＬ＠ ａｬｶ｡ｩｾｾｾ＠ ,Creolina 
Zarcão Inglez, Soda Caustlca, AI1I I, Li xa para madeira e metaes A de ZinCo 
nizado, Arame farpado" Cimento inglez ': Mitre" e "Hilton", ｅｮＧｸ｡ｾ｡ｭ･＠ ｧ｡ｬＬｾ＠
"Café", Louça" Meal"ns ", Oleos Lubnflcantes, Whisky"Johni as ｉ ｮｧｬ･ｾＬ＠
" Dewars-White Label ", Cerveja gu innessa "Cabeça de cacho: ｾ｡ｬｫ･ ｲ＠ ! 
" Renault " e " Jas Pen nessy e Vo ", Vermouth Italiano e france'° , Cog

n
., 

bitters, Vi nhO do Porto" J.agrima Christi" e outras marcas ｖｩｬＱｾ＠ 1lg0Slura 
tinto e branco, Chanpagne" Vi uva Cli quot" e "Bollanger" ｾｨ￡＠ d OI ｾ ｲ ､･｡ｕ ｉ＠
la da " e mui tos outros artigos, ' a ndla "Si-

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das" lnternaci I 
ponde nce Schools" (Escolas ln ternacio naes), ona Corrt', 

ELIXIR DE NOGUElRÃ 
Cura 

latejamento du .. 
terias do ｰｴｾ｣ｯｏ＠ . 

( 
InflammaçOes do ｉｾ＠

ro, 11) '" .., 
O ｾ＠ Corrimento dOI OI'" 

dos. 
I Rheumatlsmo til It' 

O :I -= E liU "::;,,, .. "" a:: E- .c N ｾ＠ • . '" ｾ＠ _ AlleclÕ<t dI ｾ＠ Õ . -",. 1 c. <' . IIC,do, r Q., E t- = <{ ,," ;, :';;fJ.:ff. O"''"0 Pt> < ｺ ｾＬ＠ '., ,." , .. ｾＬ＠ 'r"" lo 'd - I ";' . < _, " , 
rJ) ｾ＠ I» ｾ＠ n: '. ｾ＠ ｾｾＺＭＮＬＧｩｾ｣Ａ＼ＮＮＮ＠ ｾＮ＠ ,. Tumo"". 
'" { ｾ＠ I = < 1 ｾ Ｂｉｬ｜Ｎ Ｇ＠ ' _ 

y 111 " I " '1 ' 1: t oe c .. C/" ... 

U ｾ＠ • ｾ＠ = f- ' ｾ＠ "''"'',,',,'' I, M,," W u 11 = <l: '_ Ｇ ｾ Ｇ ｈｏａ Ｂｾ ａｉＧＨｏ ｉ Ｌ＠ Go",nh/u, 
U <3: Ü '" _ '" ＬＮｾ＠ ［ＺＮｾＯ＠ ｾ＠ C.,buno oCl > \ . \ i ; z < ＧＧｬＭ ＰｾＢ ＬＢＢ Ｌ ＬＬ Ｌｯｬ＠ ., •• 

- 111 = ::> f- \ ｾ＠ I E'p .. h .. « J I» tJ Z ｾＮＧ＠ :: , . _, Rachlli",. ｾ＠ o .., o ｾﾫ＠ ,., ｾ＠ ｻ､ｾ＠ I' ,_ .. 
• • J W '1" \ " li' MO, 

>' o 111 ',.te-" ',_ 5..,,,, jjj i f S ｾ＠ ｾｩ＠ ｾｾｲ＠ ｾ［ＺＺ ＺＮ＠
GI "CI = o ! ' - , ＢＬｬｉｾＬ＠ '; ｾ ＢＺｯ＠ Ct)"" 

- 11 .. <l: , ｾ＠ ｾｒｩｐｉ ＭＺ［ＺＺ＠ ,L Darlh"., -; • • ｾ＠ o r ｾｾ ［＠ ,,' .. o 'li r. f- ｾ＠ • ｾ＠ t -: S. uh .. , • o IIJ (f) ｈ ｾ＠ 'jr:.:'" ｾ＠ Soubo", 
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GRAUDE DEPORAmO DO Ａ ｭ ｾ＠

FABRICA DE FOGOS DE ARTIFICIO 
- DE 

.JOAQUIM SOARES 
• e ... 

Magalhães Rua Major Custodio Bessa,51 
Esta fabrica, montada a capricho, dispondo de pe<soal ｉｷ｢ｩｬｩｴｑ､ｯＮＬｰｯｾ＠

executar com esmero e promptidào, quac<quer peças de fogos de ｮｲｴｬｦｬｴｅｾ･＠
rantes ou fixas e tudo mais o que comprehende o pyrotechnica em gera, ' 
estabelecimento recoml11enda-se pela presteza COI1l que nttende todas ｯＧｔｾｾ＠
commendas, especialmente foguetes ou rojôe, de qualquer tamanho, I , 
sempre em deposito regular slnck de foO'o, diverso, para attender qua. q 

d' Ｌ ｾ Ｇ＠ , d t """1 pe Ido urgente, Acceita encommendas para aprC'mptar no tcmpo e er enC!" 
pelos freguezes, Prepara-se uma massa para fogos cambiantes, verde e etI 
nado, para ｱｵｾｩｭ｡ｲ＠ em salões, igrejas e ｴｲ｡ｳｬ｡､｡ｾ Ｇ･ ｳＬ＠ que ｮ ￠ ｾ＠ fa i ｦｵｭ｡ｾｾＬｾ＠ de 
é suff?cante, rem sempre grande slock de drogas c matenas para 10" 'roli
sup,enor qual!dade, para vender por preços ao al cance dos pequeno, ｐｾ･ｮｩＧ＠
ChOICOS, Accelta encommendas de polvora para rebentor pedra', Para ｾ･ｱ＠ UI 
quanlldades, tem sempre em deposito, Tem tombem, estopim para ｭｬｾｩｬ｜＠
vende qualquer quantidade, ( 

HUMBERTO ZANELLA & elA. 
Commissões, Consignações e conta propria 

co§§e:: 

I M PORTA çÃO E EXPORT AÇÀO 
: : 9: : : 

Caixa Postal, l1G. 2I .s' 
RU&. GUST&. vo ｊｒￍｬ｣ＮＭＢＦＮｊｒｄＬ ｾﾷ＠ LA 

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANEL 

Rál de Mo,"orõ, P;I'OSSO c llIoido, em ｾ ｉ Ｇ ｡ｮ､･＠ ｣ｾ ｬＧ｡ｬｮＬ＠ 1\ 
Fnl'inhnsclc trigo dfiR nl'I'Cclit:ula_ m:\rrns 1.1 LI c CL,\[TO" 

Sal, café, xarques do Rio Grande e Paraná, azeite., goiabadas maR'a de 
tomates, abacaxis marca LefÍo, de Amnrim, Costa & Compo, de Pcrnomhuco; 
agua mineral (Juro !'iIlO, bonecomp, oleos, arame tarpado, bebidas finas da 
grande fabrida Bioschi couros, chinellos, calçados, chapéos de palha e de 
feltro, da importante fabrica Orirnll', de São P"ulo; lonas, cimento, breu, soda 
cau-tico, fumo, ccbo, alpiste, ollulu, vidros, bombons e chocolates Fale/li, 
vinhos OIW) e Colfares, colorau, perfumarias, pós de arroz marcas La",/ e 
Nw/{;, charutos Poock, palha e papeis para cigarros, cachimbos, tecidos' de 
algodão, punho'l, colloriah"" corrent". para cachorros e animacs bovinos, 
ditas pora poços, pitc)es, olurnbas, ('tc, etc, Saccos de popel c de algoullo, 
ortigo para ･ｾ｣ｲｩｰｴｯｲｩｯＬ＠ papcl de embrulho, barbantcs, aniagcns, ｬｯｵｾ｡ｳ＠ esmal-
tadas, ｰｬ｡ｾ｡ｳ＠ dc metal c ｾｳｭ｡ｬｴ｡､ｮＮＬ＠ pencumaticos, c camaras dc ar parn_ , I 1lIt. 
nutomovCls, matcnal clcctnc!), pé. de lerro pura bUl1cos de Jardim, fogc'lcs eco-I AgrutcslloH vaporrs da firma I,'. Matarazzo .\: c"mp, , 
lIomicos marca Progre,< .. o, ｾｲ｣ｬｬｬ｡ＮＬ＠ portôcs, chopas para fogôes de tijolos po- I C Lharipa 

CAFÉ E SABÃO 

lIIadól8 I'nra ｣｡ｬｾｯ､ｯＧＬ＠ l'IlIIlI;\'-t', /'/lI'lIix, mtil(os ｰｨｯｴＬＬｾｲ｡ｰｨｩ｣ｯｳＬ＠ c"digos ｴ･ｬｾｷ｛｜Ｍ 'I _aS,una -- Estado de Santa a 7# 
phlcos Borj!es, ", IIlc,lhorc., ｾｾ＠ ... ｾｾｾ Ｎ＠ ___ __ ｾ［［Ｎ［［Ｎ［［ＮＮ［Ｎ［［ＮＮ［Ｎ［［ＮｾＮ［Ｎ＠ ___ ｾｾ ＺＺ＠

UIl/CO vendedor do Ｌｾ｢ｯｮ｣ｴｾ＠ "Sonitol", o melhor entre os ｭ ｣ ｬｨ ｯ ｲ ･ｾＬ＠ IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA 'PATRIA" DE FERNANDO BAINHA. 

Director : 
.,-
.. ｾｏｮ＠

---É VANTAJ 
-

ｅｮｾ｡ｲｊｲｳ＠ vosso er 
ｾＬｉｩｩｩ｡￣ｯ＠ e u, 
/iIl<t Pus/II/, UJ7-: 

11000 e eaveloPI 
Mel a ue.cri 

jrtdtr, prin6paea de _os preferiveis, ( 
ｾｩ＠ 'Iue vos S 
_"a. 

Realida( 
ｾ＠ mt<mo a muita pa 

plíDI !I"1eriam lazer COI 
lII'em calados, ante a r 
lIIIYel dos factos, 

COIOO já tivemos 
lÍIIII<HIosem tão 
... oredida nenhuma 
111 uma madura reflE 
ｾｵ･ｬｬｬＧｩ｡ｳ＠ resultanq 

li! faI3o, 
lIIIIro '>sim, certas 

atirem em lugar tão 
li> podemos deixar 
giIo Je desespero, 

II!u-!e i,," quan,lo 
ateJtgramma publi 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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