
aplin 
AÇÕES 
Ｂｨ｡ｰｾ ｾ＠

- Flori 

DEPURAHYO no UII 

ARTIFICW 
ARES 

.todio Belsa,1 
! pessoal ｨｮ｢ｩｬｩｬ｡ｾ＠

de fogos de 
otechr.ica em 
que attende 
qualquer 
, para attender 

'ar nO tempo 
\a mbialltes, 
que não faz 

materias 
ce dos pequenos 

tar pedras. Pai 
estopim para 

- --
JA & elA 
nta propria 

ｾￃｏ＠

. 2I 
ｾｉｴＢＬ＠ ｾＮ＠
• 1.: ZA.E ..... 

nde escala. 
LI e CLACDI!-

& Co m p. LmL 

CalhariA' 

SAi'. 

ｾＢ＠［［ｾ＠ ｾｾ＠
ｾｾ＠ SEMANA RIO INDEPENDENTE 

Bainha. * * * ｾｾ＠
Director: Lucas 

.... LWLWO R_li Lag ... _a ＨｾＡｩｨＮＢＮ｡＠ .., ....... ___ ｾ＠
* ｾｩｦ＠

Secretario: Horminio Faisca • 

- ---------8',23 de mIlal.o de .920 II-T L-....... 97 É VANTAJOSO... Imais Ul'l.;rllte para Santa C'ltharin . 
ｰＢｬｾ｡＠ O pait illteil'o. < , a o ｾｾｾｾｯ＠ fica Laguna, !lu ... então ... que namento do curso norturno o 

. l' altando 11m escoadouro frallco e 1'8- ､｡ｬＧｩｯｾ｣ｾｾｾｾｮｾｾｬｴｾｩｬｏ＠ ｉｏｴ･ｲｾｳ･ｳ＠ socun- tcmento dirigido por T. ｩｲｾ＠ ｾｧｲ･ｾｾｾ［＠
pldo (Jara O n05.0 carvão clam está roHocou os i I azer desejOS de !Iuem uma vngn de e'cripturario e:ll ill1 r: 
ｾｾｉｉｾｉｾｾ＠ ｾｉＧｯｯ｣ｵｲ･＠ uma ｓｏｬｵｾｩｩＧｯＮ＠ ral)ida que plano inferior ｾｬｾｾｲｩｾｾｴｾｓｲｾｱＬｾＺｲｾｾｲｯ｡ｬｾｮ＠ ･ｊｾ＠ ti ｡ｴｾｴ･＠ ｲ･ｰｬｬｲｴｩｾ￣ｯ＠ publica de ｬＧｯｲｴＢｾ｜｟＠

Envi:u'd(lS ｙｏｾｾｏ＠ C'lldt .... ('ço, cdfldr 
ｰｲｯ ｦｩＮ［ｾ＠ .. ltl. ri i in\,;\o _f' dat? n:·ta li ci?, :i 
ｃ｡ｴ ｾｮｊ＠ /'0"1<11. II.i7 - .). I'u:tlo, JUll
t:1I1I1o ｬｾｕｏｏ＠ e ell\'cloPPl: ｳＮｾＡｊ｡､ｯ＠ para 
que ｲ･｣･｢｡ｬＧｾ＠ fi dt'SCl'IP\',âi) do vosso 
enradel', pl'ineipiles dcft'lt )S, cor('s o 
vestual'itlS pn'fel' jvl' is, aJl;m de rcco;n
ｴｬｬｃｮｴｬ ｬｬｾＧｴｬｌＧｴｩ＠ qUl' vos scrãlJ uteis nu 
('xistcnó:l. 

, ' ." perar em beneficIo das fo 'U Parece- . .., es. egre. 
ｾｗｮｏｉＡｬｩｲ｡ｓ＠ do paiz. Ora. de todos ç o: darladeira ｮｏｾｬ｡ｾｵ･ｴ＠ ｾｳｴ｡＠ ｵｬｴｬｬｾ｡＠ e a ver- . ｉｬｉｳ｣ｲ･ｶｾｲ｡ｭ｟ＮｾＬ＠ para o Con('urso 
ｾ｣ｭ ･ ､ｬｯｳ＠ que se _procuram ministrar, cOusas... riste vahdade das OitO candidatos, meJusivamcnte T. fI: 
l? momenlo, a,tao melindroso -eRSO o ,........... e seu alumno G., o filho do general 

tI,lI(,O, o que 1)0 Impõe pejo b· . I 'I ................................... , L. A. 
I · - - ." JeVI( a( e ELIXIR DE N N 

( .1 ･ｸ･｣ ｵｾ｡ｯＮ＠ é o porto de Laguna OGUEIRA as ｾ･ ｳ ｰ･ｲｮｳ＠ dos exames seis candi. 
ｰ ｯ ｲｾｬｉ ･＠ dentro de um anno desele ｱｵｾ＠ do Pharmaceutico Chimico João d tos

l 
re:Jraram seus re(IUerimento. de 

- - . os trabalhos de ｭ･ｬｨｯｲ｡ｭｾｮｴｯｳ＠ sejam Silva Silveira. _ Milhares d I a mc usao. f,cando a professor T. H. e 
........................................................... ｾＭＮＮ＠ • ........... entl'egues numa rOlllpanhia o carvão ............... ___ ............... ｾ＠ e cura( os. seu aJumno G. esperando o dia dcai-

R IOd d poderá sahir em grande escála ao U gnado para o ｣･ｲｴ｡ｭｾｮＮ＠
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eu 1 a e o o • so ｱｾｯ＠ o Pl'?longamento da < Ｇｔｨ･ｙ･ｾｾ＠ . . d T. lI .• quo conhecia a ｣ｯｭＮｰｾｴｲｮ｣ｩ｡＠
C/ms//lJa ate o Estreito e a dra a" e um dos candidatos que dlSlstiram 

S,í mesmo a muita pacieneia e disci- <.los. canacs do norte e sul de ｆｬｯｧ［ｩｾｉｾｾｾ＠ m mundo de mISBflas do prOPoslto de concorrerem ás pro,-as 
plina poderiam fazer com que nos con- I.ohs. consumirão pelo menos quatro ｾ＠ Ｚｮｾ｡ｧｯ ｟ ｵ＠ deste. a rausa a que determi: 
servem ca lado_, ante a reahdade incon- longos annos. Logo. os melhoramentos (SUBSIDIOS PARA UM ESTUDO la a /:/Insollta retirada. 
testavel dos fnctos. da nossa. barra não sã" de menos im- - que eu, COIl1 os ､･ｾ｡ｩｳ＠ preten-

Como já th-emos occnsião de dizer. portanCla. como disse o dr. Presiden. PHILOSOPHICO-SOCIAL) ｾ･ｾｴ ･ｾ＠ que ｢ｾｴ ･ｾｮｯＢ＠ em retirada, anda-
achamo-nos em tão melindrosa situação. te da Republica. O que em primeIro ｾ＠ ｩｾ＠ aVisar 08 .... 
que medir/a nenhuma podemos tomar, lugar se Impõe pela ne ,essidade é o A Terra por ue é um _ ue ｾｾｰｾｭｳｯ＠ - Interrompeu T. U. 
seu{ uma madura reflexão, medindo as nosso porto; salvo si. acima dos 'in te- planeta ､ｾｳ＠ ｭｾｮｯｳ＠ evo- ｡ｴｩｬｾ＠ I ces procederam com des. 
consequencias resultantes de um pas- r.esses da nação estão os interesses par- lucionados é por isso O· I ' . 
so em falso. ti cu lares. Que o sr. dr. Epitacio ｱｵ｣ｩｲｾ＠ mesmo ｵｾ｡＠ 'morada de . ou 10 sorrindo-se com corto ar de 
ｾｉ･ｳｭｯ＠ a$sim. certas cousas ha. que fazer_de. PlorianopOlis um porto de ･ｳｰｩｲｩｴｾｳ＠ inferiores. thrlUlÊPho, ｲ･ｴｲｾｾｯｕＺｄ＠

nosfél'em cmlugartão sensi vel, que carvao e cousa muitojusta. masdesco_ O a t . - u me ･ｸｾ＠ ICO. entre ｯｾ Ｎ ｱｵ･＠ sa 
não podemos deixar de lançar nosso ｮｨ･｣･ｾＧ＠ qu.e a bana de Laguna figura u oro ｭｾ［ｾ･ｬ･ｲ｡ｭ＠ ｾｾｬｴ＠ 0Aconcurso figura o 
grito de desespero. em pr,melfo lugar no rol das necessi- I ｾｯ＠ ｧ･ｾ･ｊ＠ a : '" _ 

Deu·se isso qnnnrlo lemo', ha dias. dades ｮ｡ ｣ ｩｯｾｬ｡･ｳＬ＠ é querer demonstrar ve;ariov?0<;fs ｲ･ｾｃｬ｡ｭ＠ um tao fraco ad. 
UIO telegramllHl publicad.) na Republi· que outros mtoresses que não os da O CONCURSO. A ANTIGUIDADE '. u ｲｭｃＱｾ｡ｬｭｮｴ･Ｌ＠ que tens 
ca de Florianopolis. em que. o corres- ｮ ｡ｾ￣ｯ Ｌ＠ falam mais alto neste momento E A LIVRE ESCOLHA 0lel'rcaursona_cOomdeP eto ta' scoGla Brasi-

' f . O" . p. 'd t d . , ' . Vias emer o . que.e pondente dava conta da con erencJa ｉｾ＠ .,ue o SI. leSI en e a Repubhca Augusto C t t bIt sente fraquissimo não ｰｯ､･ｾ､＠ d 
do sr. dI'. ｬｉ ｾｲ｣ｩｬｩｯ＠ Luz. ('001 o sr. dI'. fOI 11IaqueaJo na sua boa fé. gráos successooms e es a !! eceu res modo algum exhibir provas dO. s e E 'tn

' p. . P , '.1 • n·
1 R C - IV para o mgresso e o . • e ua 

pl .CIO ess·Ja. re",uC.H ua epu- .. remos, porem. que? sr. dI'. H er- accesso nas funcções publicas: o COn- competenrm em .português, franc,'., 
｢ｩｊｾ｡Ｎ＠ . _. . CIIIO Luz ｾｯｭｯ＠ bo.m patrlCt" mostran- curso. a antiguidade e a livre escolha. desenho. geometrlco e escripturação 

:'\eise ｴ･ｬｾｧｲ｡ｕＱｭＳ＠ lem-,e os segum · tI? ao SI'. dI'. ｐｲ･ｳＬ､･ｮｴｾ＠ da Repubhca . O notabilissimo jurisconsulto ba- mercanlil. 
tcs tOplCOi. o •• , .' • o" telegT?mmas recel,ndos. do nosso luano. Nabuco de Araujo, accrescenta _ No dia do combale. porém, eUe 

• O UI'. H ｲ･ｬｾＱｏ＠ Luz, (, vClnador commerClO e da lI1umclpahdade, lhe áqueUa divisão do celebre fundado torna-se-ha forte como um leão e vc . 
desse Estado, f?, ｨｾｮｴ･ＡｮＬ＠ ｾ･ｾ｣｟｢ ｬ＼Ｎｬｯｾ＠ no tenha fOI to ver, que a abert!!ra d.a bar- do positivismo a seguinte explanação ｾ＠ cer-nos-ha facilmente, retrucou ｯｾＭ
qattete, pelo di. Epltac", ressoa. 1 re- ra da Laguna e ｾｉｭ｡＠ cousa ｬｾ｡､ｊＳｶ･ｬＬ＠ e "Sem concurrencia. não será possi- terlecutor de T. n. 
sHlentc da Repubhca, com qnem co n- que, ao contrarIO do ｱｵｾ＠ d,ssera em vel impor as restricções e provanças _ Como? 
lereu 'IOU longamente. >!us 15 ás 17 sua.men;;agem, as necessidades secun- de um noviciado; sem noviciado a an- _ Ja te disse que o G. é filho do ge-
horas. " . dOl'tassao o prolongamento da Thereza tiguidade se tornará um perigo. e sem neral L. A.! conta com nul protecções. 

S. Ex. ne"n ｣ｯｮｲｾｲ｣ｮｬＧＮ｡＠ tratou do Clm,!ltna e ｾ＠ dragagem das bahtas ｾ･＠ antiguidade o accesso se tornará uma logo ... mais nada. como diria o philo-
prolongamento.da EstralIa tle Ferro D. Florl:lnopohs. attendendo a urgenc2a dependencia. uma eventualidade". logo candido Figueirêdo. 
ｔｨ･ｲｾｺ｡＠ Chl"shnn ao porto tle Flor,a- que ha ｾｵｭ＠ porto para a exportaçao Com effeito. O concurso corresponde _ Entã.o o concurso não tem a 
nopoils e para o planAlto. demandando <.lo carvao. a um noviciado na profissão a anti- força mag'lca de afastar as nullidade$? 
o ｶ｡ｬｬｾ＠ do R:o ＱＡｲｾｬｧｬｬ｡ＧｹＮ＠ Não falá mos. ainda. nas enOI'mes guidade ministra O ｣ｲｩｴ･ｲｩｾ＠ seguro _ E' I!IeSmO por ser magica essa 
. Apos a ･ｸｰｮｳ ｬ ｾ｡ｯ＠ feita ｰｾｬｯ＠ Dl'. H er- r1 espezas para o prolongamento da Es- (Jal'a a promoção. unindo ã pratica o Corça. pOIS opera por artes <.Ie berli

elilo Luz, em traços gel'nes, rlesse pla- trada de FOi 70 D. Thereza Christina saber e removendo o inconveniente de- ques e berloques; mas no caso de que 
nOlcrro-" iario, de cuja ｣ＢＧＺｃＨＧｵｾＬｪｏ＠ de- até o Estreito e acarretamento ､｡ｾ＠ gradante de nova prova e a livre eseo- se trata não ha magica: ha a triste rea
pende, em ｾｲｮｮｲｬ･＠ 'p

artP 
<) pngrnnrleci- despezas com Ó transporle de carvão lha visa principalmenté a homogenei. lidado das coisas. Não te illudas. pois. 

m.)utodo-F_stado, flcou.o.chtado pelo em "ia ferrea. que são muito mais ele- dade necessaria para o bom funciona, meu caro T. H. 
Sr. Pre?,dente da R'puhl! .. " _ q'!e ･ｾ ｴ｡＠ vadas que as dos fretes maritimos. mento de todos os organs do appa- _ Mas acho absurda a idéa de se 
obra seja executada, ｱｮｾ［ｬｴＧｪ＠ a pr' mell'a Calheiros da Graça <.Iisse; • A estrada relho. julgar possivel o phenomeno do disci-
part<o no seu governo. rle ferro Thereza Christina. unica que E' opinião do precitado Nabuco de pulo derrotar o mestre em provas de 
ａＮ ､ｲ｡ｧ｡ＨＨ･ｮｾ＠ de to,.lo o Ｂ ｾ［｝ｾｉ＠ nas <.luas vai das minas de Tubarão ao littoral, Araujo que o CO<crnso TEM A GRA<DE "A<- compfttencia para o exerci cio de 

bahl3S spra feita! a1ml ､ｾ＠ ｾ｡ｲ＠ accesso será. sem duvida, aquella que irá pres- TAG"" DE ARREDAR os IJlC,\PAZES ou IOCOM- um ｾ｡ｲｧｯ＠ que depende de cert<!s .co
aos grandes ｮｾｶｬｯｳ＠ ｃＱｾｖＩｶｲｯｳＮ＠ tar esse ｳ･ｲｶｩｾｯ［＠ porém ella que tem "ETE.n;s.. _ nhec.'mentos de_que o a1umno so pode 

O dI'. EpltaplO Pcs.';a declarou ao séde na Laguna para onde trafega dia- A sabedoma popular. porem, con- ter hgeu'as noçoes. 
Governador de Sna!1 Catharina ser riamente equc'por um ramal vai até a trapõe. a esse preceito o seguinte bro- _ Mesmo que se levantem de suas 
seu proposit" ; fazer F lorianopolis um enseada 'do Imbituba e>.i<rirá forçosa- cardo: <QUEM TP.M I'ADIUJIHO ""o MORRE sepulturas os sete sabios da Grécia. G. 
ｾｏｬｴｯ＠ de carvão, assim como Santos e menteoprolongnmento desse ramal ou "01110 ' . a todos vencerá ｮ･ｾｳ･＠ certamen .sup-

·0. • a construcção de um outro até Mas .. . . .... .... . ... . .......... ... " . pond!l ｱｵｾ＠ esses ph,losophos se tJves-
O Sr. PreSidente da Republica pro- siambú. por uma extensão superior a Na turma dos alumnos que em ＱｾＹＲ＠ sem IIlSCl'lpto_ em tempo. Olha. meu 

mettcu atnda attender á execução do eincoenta kilometros. completaram o cur!,o de preparatorIos bom T. H .• nao te lembras da ultima 
Frol

o
ngame:lIo ria Estrada de Ferro «Será mais uma obra nova a fazer na . Esc_ola Brasllell'? • em !,orto Ale- ｦ｡ｲｾ｡＠ represr:ntada em todos os thea-

Santa Cat?nrma .. ao Rio Sul e faUou para iniciar·se a eXI!0rtação. gre. ent.ao um dos ｭｭｾ＠ concCl?,ados es- tros das sessoes eleltoraes do Estado? 
ao dr. HerclllO Luz com muito in teres- «Em quanto irá Importar o prolon- ｴｾ｢ＡＡｬ･｣ｬｬｮ･ｮｴｯｳ＠ de enSlIlO ｰｲｵＺｴｬｃｾ｡ｲＮ＠ dl- ｾ￣ｏ＠ leste em .todos os organs alheIOS 
ｾ＠ Ｘｯ｢ｾ･＠ a barra da Laguna e o pOltO gamento desse ramal ou a construcção ｲＧｧｊｾｯ＠ pelo provect.o educaC/omsta Ig- as .luctas ｰＺＱｾｴｊ､｡ｮ｡ｳ＠ o ｾ･ｳｵｬｴ｡､ｯ＠ dessa N IlaJahy, QUE ｅｾｉｂｏｒａ＠ DE ME- de outro? naclo ｾｉ＿ｮｴ｡ｮ｡Ｎ＠ fl.guravam o a'!to,r baixa ｣ｾｭ･､ｊＳ＠ a ､･ｮｯｭｾｮ｡ｭ＠ por escar
a OS I:'IPORTANCIA. precisam ser < Segundo opinião insuspeita essa desta serIe de escl'lptos e um ｳｾｵ＠ Inh: neo pleito eleitoral? ｎｾｯ＠ te recordas 
ｄｾｴ･ｮ､Ａ ｉｉｯｳＬ＠ cunforme reconhece essa I despeza não poderá ser inferior a dez mo e bo.m. ｾｯｮｴ･ｲｲ｡ｮ･ｯ＠ que deslgnarCl que o dr. R. G;. candIdato do povo 

·CCSsldade na ｾｉ･ｮｳ｡ｧ･ｭ＠ que apre- mil contos de réis. com as mlClaes de seu nome e seu co- obteve quase 3 10 dos votos ｡ｰｵｲ｡､ｯｾＬ＠
seotou ao Congresso Nacional. < Tornar-se-á assim uma estrada de gnome.: T. H.. . ao passo que o coronel T. O., ca'Ld1-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... construcção cara e que trará. como Eu f,z-me.l0rnal:sta e ｧｵｾｲ､ｾＭｨｶｲｯｳＮ＠ datp do governo, apenas teye pouco 
"... .................... uma de suas consequencias, o encare- e T. H. dedicou-se ao magJstelro ｾ｡ＺＭ mais de 2'5 desses votos, e eptret!lJlto 
.•. .•. . • ..••. . .•.............. » cimento do preço do combustivel. ticular. leCIOnando em casas de ｦ｡ｾｬｬｉｨ｡＠ os poderes competentes. depOiS de apu
Diz -. t condi ões O preço que elle 10- e em um curso uocturno que abrIra á rados e depurados esses votos no cry . 

blica ,entao. o sr. PreSidente da Repu- Nes Ｎｾｳ＠ bte ｴｾｬｶ･Ｇｺ＠ torne problematica frequencia dos adultos. sol immundo de certa comnussão. não 
de ｌｾ＠ que os ＡＢ｣ｬｾｯｲ｡ｭ･ｮｴｯｳ＠ da .bana grma ｾ｣･ｩｴｾ＠ .1;.0 no mercado. » Com os primeiros tres ai um nos que ｾ･｣ｯｮｨ･｣･ｲ｡ｭ＠ eleito. o menos v?tado, 
têm o guna, nao t"m a ,mportanCla que a su.a a o ç a ora os nossos preza- se matricularam nesse curso começou IIlvertendo os papeis dos candidatos 
IinaatprOlongameato da Thereza Chris- ｄｉｔ｡ＮｾＭｮ＠ s. ｵｾＱ＠ ｾ＠ 'caminho que o sr. a frenquentar as aulas de português. com a facilidade com que eu o tu 
babiaSe(llstJ:ell>. ｾ＠ dragagem nas ｾｯｳ＠ ｰｾＱ＠ side:l;ti da ｒｾｰｮ｢ｬｩ｣｡＠ deveda fran;ês, ｡ｲｩｾｨｭ･ｴｩ｣｡Ｎ＠ ､ｾｳ･ｮｨＬ＿＠ linear e viramos para o avesso as ｭＡｬｊｬｧｾｳ＠ de 
mento e 10flanopohs e o prolonga- r. e isfazer os interesses esc1'1pturaçao mercantil, o loven G .• um casaco? Meu caro T. H., nao ha 
lha,' da Estrada de Ferro Santa Ca- tomar, I

Para
. sat filho di/ecto do general honorario de melhor conselheiro, mestre mai. excel-c:,'1 ao RIO Sul ! ｧ･ｲ｡･ｾ＠ (O ｰｲｵｾｾ＠ como S E se mani- exercito L. A .• figura do passado muito lente, que a esperiencia. porq!!e suas 

querp ｑｱｵ･ｭｾｳ＠ de parte toda e qual- f AsslIn. lore do em ｳ･ｧｾｮ､ｾ＠ linha os em destaque pela magica inrJuencia lições não mais serão ･ｳｱｵ･｣ｬ､｡ｾＬ＠ e 
ｃｩｯｯ｡［･ｶｴ･ｮｾｯ＠ e procuremos,conscien- ･ｳｾｾｵＬ＠ co ｯｾ｡ｮ＠ da nossa barra parece que sua acção social e política exercia tJazem-nos desenganos que nos poem 

. en e. ver qual é a necessidade I mo oram..en?s b o ､ｾ＠ nosso'carvão no espirito public('. de sobreavi!;o para todos os ｳｵ｣｣･ｾＮｯＢ＠
N. R-:--:" o · . que se nao ･ｭｰｨｲＧ｣ｾｭ･ｵｴ･＠ não ｳ｡｢ｾ＠ Cerca de um mês depois de fnnccio- da vida. T. H., o mundo enl que "IYP-"ublmbado é DOSSO. OU que geogra 

Acervo: Biblioteca PúbLica de SC
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_ ｾ＠ •. < Ｎｾ＠ ..•. _ ...... ｾ＠ .• ｾ｟］＼Ｎ＠ __ • . ... _ •.. __ Ｎ｟ｾＮ｟Ｎｾ＠ Ｎｍ｟ｾＧ＠ \'= --'-- . b' tenho sofírido vcis cOllfórmc conta o ,Fray ｾＱ＠. . \ '. \. ond _ E' aqul, meu em, .. t t I t' . (r, och 'f 

m''" m" '''"' ro """ w "' ＢＢＮｾＢＢ＠ T ,',,,.,, do .. 'O"" C O ".. ". ., ' " .,,,. ,.,,,",,, I 0,,,<.1. ' 
" 1"1,, ,,,,,,. li. T "'" 6 m o"do d. N ", ,Id.d', d. .J ｯＬｯｾｯＬ＠ R'.o G""d' ｭＬｾ＠ ｉｾ［ＧＢ＠ d .pO', oom """"" d, ＧＢＧｾ＠ 00 , I"" 01,,,,,. 001", ＧＧＢＺｾＧ＠
JII'soria,;'! ... \'0 C IIllO se zombou da IdO Sul, descobrIu Ulll rcmedlO (nuo se t uatrointimoldo futurO de[lln- se ｡ｮｮｵｮｾ｜Ｓ＠ no ｐｬ ｾ ｲｬ｡ｭ･ｮｴｾ＠ a d' o 
"""''''' '" ",010< """ ｉＧｾＢ＠ ,1 ... ".1 ,,'" ,,"," " , ,OI. IN "" ""o" I",,' ,'" ｾｾ＠ ";,,, lllão T ＢＢｾＢ＠ ",,,I" .ão d •• 1'0. ,'o j "lo ''',,=", :"" 
"I ",,11 ,,,]]', '"'' ""'" " 00,,,.1d .d'" d''''''''- o, o -,o. ",,"" o ",Im "00" Não "lo' W, '" "00"";' .. ｾＬＧ＠ ,," ,m" "." ".d,l" 'o. ,'" ",.1''', "I'. 'o." ,,,,. ｾＮ＠ ｲｭｾ＠ .. ' Ｌｾ＠ "o q o, o dI,]O '", 00. ml,d" 10m'" m ,,,,,d,, ,;.""-" 
"ymb\)li,a a bella ｩｮＬ［ｴ［ｴｵｩｾ￣ｯ＠ da Liber- suas causas. Chama-sc, ｃｸｱｴｮｓｉｾ｡ｭ･ｮ＠ e, \ o ｳ･ｲｾＧｬｩ､｡､ｾ＠ commovedora. Em terrivel ? e mal 
,la'.I,', li(ualdaue e Fraternidade _ Monada universal essa maravllba, que umro onto orém oenfen

no 
,hctou: -- -----

form,),') ｬ･ｭｬｬｾ｡＠ na theoda, mas. revol- o.sr. Natividade ･ｮｾｰｲ･ｧ｡＠ ､･ｳ､ｾ＠ ＱｾＱＸ Ｌ＠ ce':... ｾｵ･ｲｯＧ＠ ｾｵ･＠ ｰｾｳｾ｡､ｯｳ＠ St tO' annos, PILU LAS DE SAUDE. - T ｾ＠
'" '" '" ＢＬＢｾ＠ N" "" ""= "". d".m 'o. 00. ",,,. ",",o,"'' ｾ＠ , o. ｾＬｾ＠ ;, ,. ､ｾＬｏＬＬＬｲｯｊｾＬＧ＠ ",,,m" "',,,o,,"" ,lo "O ｾｾ＠
, .. ,,,'ro 'M 'od "O ｉｾＬｉＢ＠ _ ,,"",,,Id,d., Não OI"" .11' '''''''' m "." .... "" ,:. ｾ＠ • '00 o' lod ｾ［Ｂ Ｂ＠ ""1",,,,- li ", o", mol .. ti," do "'oho ' "" ', . ｉｾＢ＠ o,", 'm""'" ,'" '". _., doml,," .Im,'" d •• ,,'O "o m'''' "n', ,..W ＢＧＧＧｾ＠ .' - lod ,,,,o o ",," lão '" 
pela ambi,:ão que en!J;cdra o odio a seus que inconveniente, pelo mcnOS ｾ｡ｲ｡＠ os - 10 qu 'a enn'

l 
dese'o

so 
de es: 

,e,nelhantcs' ora não havendo essa cariocas que têm uo desapparecllncnto suspendendo p J" " - J 
vi"I",le ･ｶＢｮＧｾ｣ｬｫｾ＠ não poderão existir ｧｲ｡､｡ｴｩｾｯ＠ da população. o meio unico clarecer essa app ｴｾｾ ￇ ｾｾ､ｏＧ＠
as 01 11 os outra", igual,lade e liberdade de ver resolvida a cnse das babl- E 'k enfermf' ､ｾ＠ I e' 

HAVERÁ OLHOS AZUES ｾ＠

Usa-se habitualmente, como verda 
deira a expressão, -olhos azues ｭｾ＠
na realidade, .só a empregamos el'; seno 
tido convenCIOnaI. 

'l"e ＬｉＬＧｾＧＩｲｲ･ｭ＠ naturalmento da pri- tações. . E-' , m vare. as . ･､｡ｃｱｾ･ｲｾｾｾ｣｡ｬＭｯ＠ aba-
melra.... O sr. Natividade empr.ega o ｳ･ｾ＠ /11 '1' procure!, aIO " I • Ia 'Era 

He:tor Gomes de Miranda, exlremis,. ｱｵｾｵ､ｯ＠ os medICos, sentmdo ｮＮｮｾｯＭｯ＠ t co:;, 'Ona ｯｲｶｰＬＺ ｴｾｾｾｮ･｡ｶ｡＠ ｾ＠
P 

. " " na CO!lSelenCla o remorso dasexccsslvas ｰｯｲｾｭＬ＠ ar e. c 

O certo é que essa côr Só é enCOn. 
trada, realmente! nos olhos, raríssimas 
vezes, embora Já se tenha querido 
provar que a. supposta Côr azul não 
passa de um clIlzento claro levemente 
azulado. 

( arana, abfll de /9_0.) . . cobrança de visitas, declaram o cliente esfnar. - X. X. (Conlmua.) ,officialmente prompto para OS setes ］ ｣ ｾ ｯ ｾ ｲ］ ｴ ＺＢＧ ･ Ｍ ｳ Ｍ ､ Ｍ ･ Ｍ ｣ Ｍ ｡ Ｍ ｳ Ｍ ･ Ｍ ｭ Ｍ ｩ Ｍ ｲ Ｍ ｡Ｍ･ Ｍ ｦ Ｍ ｬ Ｍ ｡ｬ Ｍ ｬ･ Ｍ ｉ ｾ ｬ｡ Ｍｾ Ｈ Ｍ ｴ･ Ｍ ｲＭ
planos. Nesse momento do al'agar das 103 e calças)-arti"o fino-no Paraizo. 
luzes, a Monada universal ltltervem, I " -ＮＮＭＮＮＭＭｾ｟ Ｎ＠ -

r.<nI!lRIG U 8IRA para a ･ｸｴｩｮ｣ｾ￣ｯ＠
dos ｙｬＧｲｭｾＬ＠ (lombrigas). Ventle-"c 
ｮ ｣ｾｴ｡＠ .... : ladc. 

gratuitamente, e priva do bonrado ga- GRUTAS NOTAVEIS DO MUNDO 
nbo funerarlO o padre, O coveIro, a 
Santa Casa, as garages, os floristas, os E DO... BRASIL 

Apezar de serem indis 'utivelmente 
lindos, os olbos azues não devem ser 
invejados, pois, segundo esW provado 
os allimaes, com taes olhos, são ｭ｡ｾ＠
011 menos snrdos; esse facto foi verifi· 
cado entre os gatos, entre os cavallos 
e entre al guns animaes selvagens. E é 
bom não esquecer 'lue, entre esses ani· 
maes selva!J;ens, figura o macaco, do 
qual todos decedemos, mesmo as en· 
cantadoras creaturas de olhos azues, 

ViDA ETERNA .. , 
fabricantes de corôas e o commercio Entre as grutas notaveis já desco-
de ｲｾ＾ｵｰ｡ｳ＠ pretas.. bertas, em varias regiões dI terra, con-

Nao supponham os le;tores que esta- vem citar: a do . Mammouth" no Ken
ｾｮｯｳ＠ ｦ｡ｮｴｾｳｩ｡ｯ､ｯＮ＠ Valemo·nos de. duas tucky, (Estados Unidos), que pos

s
u!l 

lIlformaçoes successlVOS do D/OflO Po- avenidas subterraneas e ('ujo compn
{Jular, orgão ｾ･＠ absoluto credito .da mentoé de3 50 kilometros; a do Dragão, 
ｬｬｮｰｲ･Ｎｮｾ｡＠ paohsta, para dar ao pub.hco na i1ba Mayorca, (perto da Hespanha), 
a notICIa sensaclenal de que eXlste, que tem 110 seu lllterior uma gl ande 
realmente, em Jaguarão, o sr. Armond caverna' de sete metros ､ｾ＠ altura. Uma 
N.atividade e com elle o remedio prodi. das mais celebres, é a de . Adelsberg ', 
glOs.o. . na Carnjola, em plena região do Karst; 

XENODINA 

.\ nova ('1'a, em que entrou a ｨｵｮｾ｡ﾭ
n1,13(1<\ após 3 maior d.as guerras, ｰｯｾﾭ
nns em ｰｲ･ｳ｣ｮｾ｡＠ de dIversas ｮ･ ｾ･ｳｾ ｬﾭ
d:l<les .Ie earatCI" complexo e vartadls
ｾￜｬｬｬＧＩＮ＠ Uma deHas está, por assim dizer, 
･ｸｰｲ･ｾｳ｡＠ no ardente desejo de não 
morrer ou, quauIlo menos, de p1'olon
g-:lr o ＱｬＱｮｩｾ＠ possivel a vida. 

Parcce que ha nisso uma preoccupa· 
ç'o ､ｾ＠ represa lia contra as attribuições 
ｬＱｬｦＢｯｮｲ［ｳＬｾ｡ｙ･ｩｳ＠ da morte, que se exce
deram lamentavelmente nOS campos 
da crll'nificina recemfinda. 

ＮａｬｉＱ､ｾ＠ mms e ｭ･ｬｨｯｾ＠ (melhor para essa gruta tem, entre outras, a sala do 
ｮＮｯｾＬ＠ pelO r para os merhcos): O SI'. ｎｾＭ Calvario . com mais do 200 metros de 
ｴｩｖｬ､ｾ､ ･＠ deve .estar n? . RIO ｾｲｴＧｬ＠ malO largura; . Adelsberg. está situada ex a
proxlmo, depOIS de VIsItar Sao Paulo. ctamente, na região que a Austria en

tregou á Yugo·Slavia. 
Na Inglaterra ba as celebres caver-

Elixir depurativo do sangue, com· 
posto de Velame, Caroba, Salsaparrilba 
e sassafraz. 

CASAMENTOS CARISSIMOS 

A hnm"ni,la está profundamente 
compenetraI la da necessidade de viver 
mUlto ou, em ultimo caso, de morrer 
p:1'rcinvmiosamente. na proporção de 
UIH:1 bem re6peitavel e bem gozada 

lOJ1!2;cvitlade. 

(EXT). 

Sardinha em Barril; k" 3$500, casa 
Teixeira. 

nas de • Yorksbire ' , muito apreciadas I' . pelos curiosos e viajantes. Na cldade de ｾｵ｡ｲ｡ｴｬｬｬｧｵ･ｴＺｬＬ＠ um ､Ｌｾ＠
Na Austria são muito conbecidas centros ｭｾｬｓ＠ a,!Jantados do norte do 

as grutas de ｾ ｊ･ｨｯｬ｡ｮＮ＠ e . Abercrom. ｾ ｳ ｴ ｡､ｯ＠ de. S. Paulo, observa·se a cu· 
bia . ; na Belgica devemos citar a cc' nosa pratlca de ser o noivo ｯ｢ｲｩｾｮ､ｯ＠
lebre gsuta de Hanlan . . Bramr - a pagar do SPU propno bolso, ｴ ｯ､ｾｳ＠ B 
viau. e os celebres poços' de • Padi- despezas <Ie .rm-ros e auto moveis, ieits 
rac. . pelos conv,,]ados. A,'ontcre, pori.", DOS]ORNAES 

Do Imparcial: 

'\c,;te sentido, alguns homens de 
sCleneia, de reputação mundial, quei. 
mmn, de ha muito, as pestanas em es
tu, los porfiosos e profundos.cnjo objec
t,,'o é descobrir, Cf)l1l o auxilio da me
dirina, um succedaneo efficaz do ･ｬｩｾ［ｲ＠
ria ｬｯ ｮｾ｡＠ vida, que não seja uma pa- IN EXTREMIS. . 
nac"a da breve morte, ou descobrir, . ｑｵｾｮ､ｯ＠ eu conheCI o commendador 
com o auxilio da ci rurgia, u 'n recurso VICtonno ｐ･ｲ･ｬｲｾＬ＠ era elle :unda ｲ｡ｰｾﾷ＠
operatorio que cbegue ao mesmo re- zola dos seus vlllte ou Vlllte. e dOIS 
sullado. a,unos. Magro, alto de uma ｰ｡ｬｬＱ､ｾｺ＠ ro· 

No. Brasil são bellissimas, embora que .quasl to,las. as [amilias guoralin· 
quasl desconbecidas as grutas do g:uetaenses, preferem qemprc ｱｵｾＧｵＢ＠
Ｎ ｍ｡ｱｵｩｮ￩ ｾＬ＠ perto de 'Cordsburgo,(Es. ftlh.as sc ｣｡ｳｾｬＬＡ＠ n,a lh,lica da .\pp: ' 
tado de Mmas Geraes) e a caverna do \ reC1da , 'l. ue ,hsta all!uns bons kd" 
DIabo, em Matto GrossO, a poucos ki. me.tros ､ｾ＠ Cld adc,resultando desse!"IO 
ｬｯｭ･ｾｲｯｳ＠ de Cuyabá. A gruta do ']\la- serem ｧｾｲ｡ ｬ ｭ･ｮｴ･＠ cUrJ.sunoS tod()i ; 
qume-, deve ser consi.jel':ldn como cnS31uen os.. . 
uma das maiores e li lias do mundo' _Os pobres nOIVO' (rm.a Ａ｡ｭ･ｵｬＢｷｬｾ＠

)!ptchniko!f conc'beu a famosa theo- mantica poucos homens captivavam 
rin rIo;; fa!J;ocitos,realisave l por meio de tanto á primeira vista. Seus olhos 
ｩｮｾＬｴ￣ｯ＠ de um coalho bulgaro, que se negros e ternos, quanclo os volvla doce
cnc,mtra por toda parte, e que é tão ｭｾｾｴ･＠ para alguem, tlOham tamanho 
hukaro como o vinho Collares é de feltlço, tamanho encanto, que a gente 
C"lIar... sentia desejo de pegar·lhe as mãos 

sua ･ｸｰｬｾｲ｡￣ｯ＠ completa ainda não foi I sao oh. ｾ｡ｴｬ｜ｬｳ＠ a pnp;nr at" o cn, .>e·n 
felta, e so é conhec' la uma pe'luena qne va,> ",a vrl.lcrnn,ln S<1",,"n, "r"mp·· 
parte rias suas avenillas. O rir. Pc']ro I nbando O Ｌ＾ｯｲｴｾｊｏＬ＠ com O bom hUlllo

rd
! 

O.lyutb,? culcula em 6 kilometros a I todas "s sogras. . . 
dlstancla que vae ,Ia entrada dessa I Em alb'l.llnaS ,?utras c](I",les ,lo lU' 

Por isso mesmo, ｾｬ･ｴ ｣ ｨｬｬｩｫｯ｛ｦＬ＠ que finas e 10ngaR, e beijai-as commovida
pre,lizia o prolongamento centenario mente, como as de um santo ou de uma 
da vida humnnfl, morreu o anuO passa- senhora. Vivia constantemente entre as 
rio aos 70, sem duvida porque a theoria damas, discutindo modas e eonfeccio· 
da fop;acitose se resentiu da circums· nando bordados. E de tal maneira se 
tanei, impeditiva da guerra em que es- affez :ls companhias femininas, que a 
tiveram cnvolvidas a Bulgaria e a sua sua voz adquiri0 uma tonalidade 
""alhada. meiga, fina, suave, difficilmente notada 

gruta atéá grandiosa sala das ,Amen- ter1O:, ,lo ｾｲｯｰｲｴｏ＠ Estado de S. ｲＬＱｵｬｾ＠
doas ., ｣ｴｾ｡＠ altura é desconhecida, m as I o no.lVO, alem de perder com o eL" 
a ･ｾｴ･ｮ［［｡ｯ＠ total da gruta de Cords- I,:ento ｾｮｮ＠ ｬｾ｢･ｲ､｡､･＠ de rnp"z ｳｯＧＢｲｾ＠
bUlgo e avaliada em centenas de ki- a.mda , e obrlp;ado a pagar os C", ". 
lometros. ' padre, r snrhristão, dnr uma resl" I, ' 

Na região do Riheiro d o. I ,yuape I convida,lo.s e um presente para c
l 

Estado de S. Paulo, ha iltllllmer';;s' Co: um rl"s padrinhos! ｶ･ｲｮｾｳ＠ mteressantis.,imas e que são Mas por que, então., tantos ca"",,e:;' 
q,:,asl desconbecida >; ' no interior do I tos se clieetnllm em São PaulO! 
Plauby ba uma grut ; fantastica den.l E' l:ot''1ue, depois, quem png:' o 
tro da qual os babitantes da região 1 pato . c mC>;lllO o. pae da pequena. 

Surl.:iram agora outros ｾＱ･ｴ｣ｨｮｩｫｯｦｦ＠ entre as das senboras mais carinhosas. 
e outros ｲｬｊｕｴＨＩｲ･ｾ＠ Fausto, mas , rlesta Essa inclinação do com mendador 
VPZ, ｾｯ＠ rlomi'.'io cortante, pel'furante e Pedreira não obstou, entretanto, que 
pla cttlco da ｲｉｲｵｲｾ ｬ｡Ｎ＠ elle accumulasse Ulua fortuna respei-

Pm rll'urgii\o ｦｲｭｹｾ･ｺＡ＠ levando Ｎ ｵｾ＠ ｴｾｶ ･ ｬＮ＠ Possuindo muitos amigos, ｰｲｩｮｾ＠
pnueo 101ll(e a, "ll'henrtas da pertc," Clpalmente entre os solterões do seu 
p!lXrrtativa rio rir. Alexis Carrel, af- tempo, não era raro ver·se entre elles 
fmn;1 que arlaptando ao homem velho um que o deixava como berdeiro uni
eert:1 gl:1!l,lula Ile animal h'racional, versal, em homenagem ãs suas vil'tu
rom') o <"am.c'iro ou '! bode - ｾｭ｡＠ vez des. publicas e particulares. Um ban
que esse anlOlal seJo novo e tnclemne quclro americano deixou-lhe de uma 
cle ｉｾｳ￼･ｳ＠ - o homelO, ｾ ｬ｡ｮ｣ｊｬｬｬ｡､ｯ＠ de feita, cincoenta mil dollars e u'm outro 
nnvo, ｲｲｾｦＩＨＺ｡Ｎ＠ ｾｈ ｬｮｾｬｬＧｲｴ ｶｦＧ ｬｭ･ｮｴ･ＬＮ＠ Bem que foi seu companheiro de quarto ･ｾ＠
c1C\llorn. To.' n v,etor!a (Ia etrrna juven· um hotel de Caxambú uma dezena de 
tu:lr rllnU'a n volhlce, C'O IO o seu cor· predios valiosos, que 'lhe davam na 
te.!o cI,' ｣Ｑ｣ＢＧｲ･ｰｬｴｾｲＱ･Ｌ＠ rabello.s brancos e média, dois contos e quinhentos 'por 
m,,,I<I lUolle (se" que ha 'llIolo duro). mez. Na sorte e nos habitos elle fo' 

ｳｴ＿ｬｴｾｭ＠ foguetes 'lue não chegam a at- - -

､ ｭＶ｢Ｇｾｉﾷｉｾｳｾｾｲｾ｡ｦｩＮｐ･･ｾｾｾＺ［［Ｌ＠ nesse genero Vl'nho branco1 
Hotel 

e e ezas natUl'at's pos . 1 " 

Ｌ｜ｰＨＧｬｾｾｬｬＧ＠ de ｡ｾｰｦＧｲ｡ｮｈＧｬＧｬｴ･＠ ('ontcRtado, o mesmo, o precursor do almófad's 1, 

Rahl{) [rnnr.eZ,IIlVclItor desse processo indigena que devia ter quar tI mo 
Ir • t·..· J . . .' ,en a an

I ｾ＠ dlXf'.r I,t lCJuvenesce( ora, conhnua nOs mais tarde um papel tão 9a1' t 
nO ［ｉＢｾ･ｬ＠ Ia fama, a proceder ás .uas na historia da ｮｾｳｳ｡＠ ovolução soCi,er e 
rxp', .. :r!"·,a,, "om ｾ｡ｺｯ｡ｶ･ｬ＠ desespero Um destes dias eu lui sur ｯｾﾷ＠
､ｾＩｾ＠ ｮｖｕＱＨＩｾ＠ e rapnn?s, que não trm dido com urna nodeia ､ｏｬｯｲｯｳ｡［ｾ＠ ｣ｯ･ｾＺ＠
gl3l1duln"l par.n nf'goc'IO. mendador Pedreira estava 

ｾＡ｡Ｇｬ＠ ° nr"", I, ｱｬｬｾ＠ não perde ° habito e queria redigir com O ｉｾＺｲ｡ｴ＠ ｭｾｲｲ･ｲＬ＠
rle lazrr "OI'; que rilRnto dclle a Europa nho e de outros ｾｭｩｧｯｳ＠ as eU ･ｓ､ｾｭｵﾭ
.e oluvo, lIao "Od13 supportnr os pro-\ sicões testa montarias ' 'C ｵｾｳ＠ ISpO
.L;.,::cs do (Iollx(\rto rrmo\,otivo Bem af- ｰｾｬ｡｣･ｴＨＧ＠ de I unemo' b ｾｲｾｬ＠ ao seu 
f,.o"I:II . ., <:om nm ｭｩｬ｡ｾｬＧ･＠ do engenho \ vento fresco (fo ｯ･･｡ｾｯ＠ a eJado pel? 
n;\('1 11\;1\ milito ｭｮｩｾ＠ df'[joitivo e {leci. erfectivampnto na 8 a' e o ｣ｾ｣ｯｮｴｲ･ｬＬ＠
SI\'O, poi'l qll(lo nrio C'ogita apc'naa de de casal em ｱｾｯ＠ ､ｯｲｾｩ｡ｧｲ｡ｮ＠ ,0 cama 
pC(.llnngar n vida humnna por um ou o seu ｣｡ｾｬｩｳ￣ｯ､･ｬＧ｣ｮＨ ｬｮ＠ Boltelfo,.com 
dOl8 sr"III"" Illa" prolongaI-a inrle!ini- quarenta RllllOS de . j'OS seus UltlOtOS 
!lV:lIIH'lIf,', hal..-nnc1o li morte todas a8 - Que c' isso VYlt( a.. n .'1 '1' I' I I '1 . ' ,IC orlllO, - bra,le' 
PO,q,1 11 I( ,1/ €',!i I 0. {'('I. ar, com fi sua reantntando-o. l, 

ra. vilbosa.s, que ｮ￣ｾ＠ ｓ￣ｾｕｾｩｾｾｾｓＺｓ＠ ma- Brasl 
､ｾＺＺＺＺＺ･ｴ､ｬｏｓ＠ de . Speleologia. ,m:s ｾｾｾ＠ DA COLONIA . 
de 'l·llgurar, sem receio, nos contos ｾ＠ ｾＭ

«11 \ e uma uOltes- ! 

Massa de tom trio","" 00 Banlllm bnsllllns 10 iIltI 
--===--_--..::.:.::..:[ ＺＮＮＺＮＺ･ｓＺＺｈｾｯｴｾ･ｬ＠ ｾｂｲｾ｡ｳｩｬ＠ ｾｲＵ･ａｬｉｮｯ＠
CONSEQUENCIAS FATAES APRESENTADAS COMO ｔｏｾｌ｜ｐ｜ｓ＠

DO FEMINISMO AO NOSSO EXERCITO NA BA' 

Curiosas declarações foram f . T A LHA DE rrUSAINGO 
por uma sonhora E!"tb seItas, "1" ､ｾｰｯｩｳ＠ de passar Ｇ､ｾ［＠ ｾ＠ , ollars! que, Em entrev ista quO ｣ｯ ｵ ｾ ･､･ｵ＠ BOr Vi' 
dla, voltou ã ｉｮｧｬ｡ｴｃｊＬｾｮｯｳ＠ na Fllllan- parcial" do Rio de ｊ ｡ ｊｬｾＬｲｏＬ＠ o ､ｾＮＮＬ＠
crever, então, o gráo ad' a e pôde ､･ｾＭ mWldo de M,randa Jorda?, de ｲ･ｾｵ･ＢＬＧ＠
mamo nnquelle paiz. 13l1tn<lo do feml- da sua ｶｾ｡ＡＡＺ･ｭ＠ de ｍ ｏｾ ｬｴ ･ｶ ｬ､ Ｎｾ ･Ｚ＠ ＸＬＱＢｾ＠

Na FlOlundia, confor Ayrcs, dlsso a'lucllo ｊ ｯｲｬｬ｡ ｨｓｉｾ＠ . 
Echth Sollera as m Ih me ,Ieclarou gado quo existem no Museu 

d t 
' , u eres ｴｾｭ＠ (I' . . I . os e vo o o são ele' . trelto Argentino varias MIl( elr 

Illento; e as ｭｵｬｨｾｬＮＢ｣ｬｳ＠ para o Parla- bras ileiras que são ･ｸ ｨｩ｢ｩ､ｾｳ＠
á politiea !tbando ,es quo sc entregam eom ｩｬｬ､ ｩＢ｡ｾ￣ｯ＠ de tcrem ＸＱ､ｾ＠
suas obrig'ações ｮ｡ｾＺ［ｾＧ［＠ riar, os [ilhos, pelo exer('ito argenti no na ＧＢｾＺｩｴ［ＬＺ＠ ｾｩ＠
se!,s deveres e s6 pensa' eseonhecem ｣｡ｮｾ｡Ｂ｡＠ contra o nosso ｅｾ･､ｩｾｬＨｪｾ＠
ｲｾｬｴｯｳ＠ .. Seu possa-tem ｾ＠ m em. seus ｾｉｩＭ batalha de ltusaingO. ｆＮＮ ｾｉｉ ｉＺ＠ IC",pl 
dIscutIr em pubJ"lco p. I predllecto o o diz o dr Mirf\ndn Jord

llo 
. ｾＬＬｾ＠

vari d , CU\( ando do .. '. Tl'1 J1<'1' .J , a os problemas . s mUlS flln ameqqulllhar o ras
l

, 'a; ",' 
pro res.olver. ' que Jull\am sem- cl.aele historil'n " qUO nS ｢ｮｮ Ｇ［ ｦＬｾＺ＠ ｾｲＢＢ＠

Inutll será UCCI'cs,'ont- . . r"laq f()ram 0IH'onl
rll

"n" P, 1i"III" 
das atacadas do fomin .'ll qno_ as ｣ ｲｬｬｾ＠ tinos, em ('nixas feclta""S,,h ｩｴｵＧｾＢ＠

18mo sno terrI- tirada do nOSRO ExerCIto CUI 
fOI ' " "y",l>ol"'a P lIl!'vltnvel, a existen- Ello apalpou o ligado conge r .1 
r'J:I ria hUmJOldade. e gemeu, chorando : s lonauo 

., 
--

PU' 
11· 
li! 
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e t 

o 
I 
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IE SAUDE, _ r 
ｾ･ｲ｡＼ｬｯｲ＠ do Sallg

U Itias de Srnhorts. 

OLHOS ａｚｴ［ｅｾ＠

tualmente, rOmo I 

ssão, <olhos azuea" 
j a e 111 pregamos e, 
nal. 

lercm ｩｮ､ｩｳＬＧｵｴｩｶｾＱｉ＾ﾭ
)S azues não dele" 
Is, segundo eSll p"",", 
)m taes olhos, Ｇ￠Ｂｾ＠
los; esse facto foi " 
gatos, entre os 

s flnimacs selvage.,_. 
crer que, entre ｾＢｩ＠
ns, figura o mal' 
.cedemos, mesmo li 
eatmas de olhos 'IU!I 

ｭｾｏｄｉｎ ａ＠

le Guaratinguetá, ｕｾ＠
adiantados do non 
Paulo, observa'lI' 
de ser o noivo ob 

E'Il proprio bolso, t, 
,arros e automol'H 
ｾ｡､ｯｳＬ＠ ａｃｩｬｬｬｴｾｦ･Ｌ＠

ri as as fami lias gu 
preferem sempre :: 
em na Basmca da 
dista ｡ｬｾｵｮｳ＠ boru 

adc,resultando dt5S 
neute c81'i.simos I 

noivos (coisa Iam' 
os a pagar ｮｴｾ＠ n c: 
ｶ｣ｾ･ｲｮｮ､ｄ＠ ｳｯｾｲ｡Ｌ＠

tteJo, com o ｢ｯｭｨｾ＠
p.'a::;. 
nas outras cidade; 
toprio Estado ue ｾ＠ r 
m de perder com 
iberdade de rapaz 
igado a pagar o' " 
hristão, dar uma fi 
e um presente pu! 
'rinhos! 
ｾ＠ ue, então, tantos 
, ]am em São 
LI', depois, quem 
Imo o pae da pc.ju!L1/o 

ｾｾＡｾｬ＠
ｾ＠

IS brasllelm H 
ArscllIll 

ITADAS COMO 
180 EXERCITO J! 
HA DE ｉｔｕｓｾ＠
I 't ｾ ｖｉｓ＠ a que 
p. Rio de ,laDOU" .oj 

IMiranda J ,. 
gem de Montel'la""· , •. ..M.I 

se 

o Dever ,_ 
srl"lo C liso t)ue cll:1S t,,"hllm sido to-I A 1'01 ONI \ CON;;t \ A 1'[1" 'I ' -----, • _> 

- lfl,hs elll " ')lI1b"te. " I, "H A COm as do m,nistel"io frnn c,cz da frota ｋＺＧ･ｲｲｾＬ＠ nl!routc 11 gIlOITII, a .\lI r'1II3I1hn 
li () l'IItl'CV .tado t"rmina C"zcndo' 11m A nova gllNra ela 1'010llill contra 11 lIIerrslltc, Por 80rte o Brasl lnpoderou_ ""O pode lIn[lorta ,' Ｌｾ ｬ ｬＡｮ､ｬｉｏ＠ I,,'ra a "'n-
ppl'ilo ao govel'l1o fcd"I',,1 qllo faça , Ｑｾｉｉ ｓＢｉ｡Ｂ＠ ,leselH"Hleaeln eln seg"edo Irll 8e ｾ･＠ 230,000 tonelad,," de vapores al- nufaetu,'n rl e nlf:"dao polvo!'" ; "011""_ ｾ｣ｳｳｮｲ＠ rssn ･ｸ ｨｩ｢ｩ ｾ￣ｯ＠ grotesco. vlllte di as, Prolnrtte PI'OPorÇÔI'S g ignll- lemHcs, que se encontrnval11 nos Reus qllPnl<'lOrntl' fo, d"",'ol"'I!'",,, fal))'l-
' t ':8""8" A g UI' I'l'U Ultme todas os inte,,- portos quando se derlal'Ou o estnelo '!e endo ,este ma,'avilh,,"o 8uh,ti tlllo de 
O"Glros l'ork, em c:llxi"hns do 100, ｾｉｬＬ･ｳＮＧ＠ ｉｉｉｾ･ｌ ＧｃｾＢ｡ｮ ､ｯ＠ cRpel'inlmellto nos gUC"L'O entro. alie ｾ＠ a Allemanha, lIJal B rnllrlelra e l 'clllll oRe, A ""I><I" "I'ia r". 

o , 1011'1 Braúl, IIlllllstenns "" gllerl'll c ri o extrrio,' da tarde o Braa,l asslgnou o celebre ac· reco algodao r "P':"8"IIta t,,,los 0" as-
JI III glatel'ra, rlev ido no c1lrne ter r oliti('o ｣ｾｲ ､ｯ＠ Wtl tiOll·Uoyd O,oorge, que a pretos rio, alW,dao, Att '"gi ll """ tal 

ｉｾＢ＠ I FI' r e Illlhtnl' do cOllfli (, to lj rança se rerU8011 a ｩｬＮｳｾﾷｵｧｬｬｮｬＧＮ＠ pfl'sonVo1VlJllPll to, que ()H ｒｎ ｉ ｾ＠ fabri-
D' A ,;;poca, (e 'orl11 no).>o 'S: OS militaristas estão interessados lia O estado aHual dos vapores do quO ｲ｡ｮｴ｣ｾ＠ del'iaram ."rl' Remel lr" ',,t,'. ao 

FALSOS PADRE>; ca me"nha, Pl'inCil'ulmClIt e porqlle o Ri- 80 apoderou o Brazi l prídc ser resu- alg(!rll1o . verdade,ro, r, ta",I",," 'lHe, 
' ", ｬｕｉｬ ｾ ｡ ｯＬ＠ sob O ponto de vistn IIl1litnr, li mido co rno se se!{ue: "O Brasil, pelo sc fol'_ rn,slU!"Hdo . """" I"" 1"""'/1 do 

O ｲ･ｰＬ･ｾ･ｮｴ｡Ａ Ｇｴ ｣＠ Ｈｨｰ ｬ ｾｭＡｬ ｴ ｬｬ＿＠ .da Re mIlito semelhante á que prevale('i" no fneto de ter assi!{nado o acordo Wilso n- all(od"o e ,Ia, .1'",11' sr" f'OII\'i'rtlllo 
publrc:I AllllclI ,a, ,n.o BI ,Isd, ｾｉｉｲＧＡｻｉｕ＠ ,ao I ,'omcço da guerra mundial, qURlldo a L1 0yd George, acceitou a ､ｩ ｳ ｴｲｩ｢ｵｩ ｾ￣ｯ＠ elll urn te('1(10 'lIIpel:""'a,,,'L , 
SI', di'. Thyrso Mm tll!S, Tl.."legado Ge, ai, cstupenda e bern trcnarla maehinn de da ex.fl'Ota mercan te allernã "prli.rata" AI,,'lllls dos P"IIl"'p"". III 'h'stl'lll"R 
a segulllte ｣ｯｭ ｬｭ ＱｬＱ Ｇ ｣ｵｾ｡ＨＬＺ＠ gu('rra nllcmã atacou os alliados ue pelas peruas marítimas durante a ､･｣ｬ｡ｲｾＱｉＩ＠ '1"0. tal (:01110 sr d''''''IIl'ol-

Ｂ ｉ ｉｉｉｯｲｬｬＱｾ､ｯ＠ deque ｡ ｬ ｧ ｵｮ ｾ＠ chaluells I todo sem preparo, guerra. Depois de acurados estudos, veu fl1I1dustrra d', a"sur.:'r de lJctrr. 
e ｴｵｲ｣ｯｾＬ＠ I1Itltulando-s,' pad res arrne- 03 polacos rOlltam Com sCA"llrança prova·se que o Brasil 86 tern direito a raba nn Allenlf!nha, dopo,s da guena 
nios, ｰ｣ｲｾｯｲｲ･ｬｬＱ＠ ｯｳｧｲｾｮ､Ｌｾｓ＠ ｅｳｴ｡､ｯｾ＠ rio I COm V'('torias estrOlldosas, rn,," admit. 12,000 toneladas de vapol'es segundo a de _ 1810" ｡ＢｾＡｲｮ＠ o ' algo:la"-',r''' lz 
Bras,), C dlu,hndo:l boa [e dns rllnl1ha8 tc·se flUO o poder ,'e,'upel'ativo das r1ist,'ibuição, esta ､ｾｓｬＮｩｮＢ､ｯ＠ a um r"I'IIIIda\'('1 rI"!l
brnsOleirns (, d0S lIegoCl!:ntrR, pedem c vastas h,mlas de russos srl'lí cventual. Torlavia, o Brazil p6de ficar com envolvllnrlltn" como um prtrd"d" da 
tiraul grandes esmolas: _ 1 ",cntc o fflctor decisivo. O ministerio tlldos os vapores de que se apoderou, ｩＨｵ･ｬＧｲｾ＠ lnulI,hal, tornalldo a, Alle,,,a-

Otficial11lcnte vos cOI, ,_n ,uII'co: da guerra drclarn que a eIfi,'acia do caso esteja uisposto a pagaI' o valor nha ｲＬＨＧｾＬ＠ evelltualll!ente, D,z.sr 'I'!" 
1°,) - actualrnento !l"O ha "rllhulII I systclI1<1 soviet está passal1uo pela SlI- desses vapores, em dinheiro, á com- o subst,tuto podera tnrnbeln Sf'rVlr 

sacerdote arlllenio de ｶｾｲ､｡ ､ ･＠ no prema experiencin , Esta não é umn mi ssão de reparações alliadn, São 500 para ｣ｯｮｴｲＢ｢ｾ ｬ ｡ｮＧＺＧｊｲ＠ 11 ",'tual os"as
Brasil e quP os laes sU I'postus n50 são I guelTa ｾ･ ｭ ･ ｬｬｲ ｡ ｮｴ ｣＠ ás bnta llras que os milhões de francos queo Brasil, ､ｾｶ･ｲｩ｡＠ sez < do algo,.I",? em torlo ,o ｮｬＱｲｮｾＮｉＢＬ＠
orlll0nlos; bolshev lk, têm tido contrn os seus paga r ã Europa para ter o d,relto de e t.i1ve? ,pcllllltta que, mu'los ｴｲｬｬＮｾＮＬ＠

2', ) - Os patriarchêS ol"menios ca- I propriOij irl11 ãos, em mu itas Crentes se- Cicar COIII esses vapores, segundo esse hO,l e derllcarlas ao cultivo do all:n,I1I0 
thollCOS e gregoriano't aVlsaram·rne I p:lnHJflS. accOl'do. sejam empregadas em ｯｵｨＧｮｾ＠ cultu. 
ele que nenhum s3cerd ,te foi !l1cum. Se ｯｾ＠ vermelhos aturarem esta cam. A ｆｲｮｮｾ｡＠ tem que fazer o mesmo, ras" 
bido de anl(ar,ar para uS ol'phaos no pnuha, d iz'se que está garnntida n Sua Embora não tenha assignado o aecordo D,z·se que, as ･ｭｰＺ･ｺｾｳ＠ nUI;ont, nos 
Brasil, ncm por elles :))'oprios, nem permancncia e, ,, Mosl'ou, Se forem W,lson.Lloyd George já se co mpro. ｾｳｴ｡､ｯｳ＠ UllIfrlobs" ･ｳｴｾＱｊ＠ d3?f"" OI exl-!'r. I 

. - a le ' j.-,s' . I . - 't d I I' ( , I rlencUlS na a ｊＧｉＬＮ｡ｾﾷ｡ｯ＠ e .a "(lr ｡ｮ ｾ＠pe as Ｓｓｳｯ｣ｷｾｯ･ｳ＠ rn I." " ven('I( os, a ｯｰｰｯｳＬｾ｡ｯ＠ m,x a os po a· Inelteu a pagar a ( If erença pe o valor e 'Setz mas os allem.e' rJerl"r;m ue 
Ｚｬｾ＠ - Os taes embu<tr'ros,_ ｱｾ･＠ ｣ｯｾＬ＠ tropas do ,?alti co, ukranianos ,e da tonelagem que vai conserva!" ｾｭ＠ I 'Du 'onis não ｣､ｾｾｾ＠ Ｇ ｕￍＡＭ［Ｇｾ＠ ｡ｩｾｾ､｡＠

estaI operando aqUI dps ' le 191a,lIao C!'I!ne1\lanos fara com que.'"or1'3 derl- excesso, da tonelagem ｾ＠ 9ue tem dlre,to ｾｾＧｯ､ｵｩｬｲ＠ um produrto sfti'fntorio. 
enviaram um vlntem se'luer para os n1 ttvamente o governo sov let, segundo pelas suas perdas marltlmas durante a ' 
orphãos armenioR, se declnra, guerra, , 

Peço·vos torneis publica a minha in· Os politieos se interessam pclas ta- Impossi bilitado o Brasil de pagar tal t f . ESTR.\., 
ｦｯｲｭｦｬｾＧ￣ｯ＠ pela ｩｭｰｾ･ｬＱｳＢ＠ P., por intcr- clicas empregadas por Moseou num ｱｵｾｮｴｩ｡＠ em dinheiro á vista, a França ｾｳｾ＠ ｄｲｲｾｲｬ＠ ｆｉｾｊＮＮ＿Ｚ［＠
medio das Delegac,as Pohc,acs e em· momento em que parece que o reco· esta disposta a comprar os vapores U U lJ U . " 
pregueis os meios de reprpss,iO pre- nhcrimento economi co do governo so- que arreudou ao Brasil. lIa muito LEQUER 
vistos do Codigo Penal contra seme- viet talvez fo sse dado por algum as ou tempo trabalha-se para resolver essa MEIAS SABONETES, PO' nE AR
lhantes chantagistas", I todas as potencias do lI1undo, ｱｵｾｳｴ￣ｯＬ＠ porintermedio da diplomacia ROZ, C'lIAPÉOS DE IlO}IEXl:l E DE -----.......... --..-....-- ........---. ............... 

PÓ de arroz Lady, Ic:.rit imo, - Ex
clusivamente no Paraizo. 

Um diplomata britannico quo acaba pOIS consta que durante a recente con· SENHORAS ETC 
rle r egresseI' de San Remo e ｱｵｾ＠ esteve fe!'e!,c13, ｾｭ＠ Londres, entre o ,sub. , ' . 
intimamente ao par dos movllnentos m,mstro B'gnon, da França, e SII' J. 
de Lloyd Georgc durante a conferencia, p, Maclay, minstro da navegação bri _ 
､ｩｾｳ｣＠ com muita franqueza que a orfen· tannica foi approvada a autorisação 
siva polnca foi lima perfeita surpresa dos ｾｬｉｩ｡ｾｯｳ＠ perrnittindo a renovação 
para os britannicos, Diz ell" que a of- nrov,sona do contracto da França 
fensiva não era antee ipada em Londres para o arrendamento dos vapores ao 

A SITUAÇÃO ｉｎｔｅｒｾＧ｜ｃｉｏｎＮ ｜ ｌ＠

e que os polacos ･ｳｴｾｯ＠ agindo. por ini- BI·asil. . 
riativa propria e terao que aCCltar toda -Os soberanos belgas vão de B111-

xellas a Londres em aeroplanos, a responsabilidade do resultado even-

A ｣ｯｮＨ･ｲ･ｮ ｣ ｩｾ＠ de San Remo teve, I ｴｵｾＮ＠ eneral Pilsudski está hoje ope-
entI " outras, e ｬｉｮｭｾ､＠ ,atamente, uma ｲ｡ｮ､ｾ＠ numa frente de 250 milhas do 
gran le ,<antagem: dlss,pc,u as nuvens .' P - t t" o 1"-0 DllillSt"I', Segun-1- , d < ｾ＠ que pertur '110 l'lpe a ｾ＠ c CH ｬｾｬｉｬｯ＠ . .,as e ameaça. 0.1' ,.1, , - do um communicado official recebido 
bava1l1 o bom entendllnento das poten· I .. t 'o da " uerra britannico 
cias leaders e acalTet avulII para a labo· pe o 1I11,n;\:;I'\ura ｲ［ｭｭｮｮ､｡ｮｴｾ＠ ukra. 
riosa digestão ria paz mur:dialnov.1S e o.genela eenel:a'l 'Vran:"el 'comman. 

' d' [f ' Id "d nrano, e o g , '" _, ' 
temerosa. I ' cu "es, . d te das ｦｯｲｾｵｳ＠ anti.bolshevlkl no 

A ｆＬＧ｡ｮｾ｡＠ e a ｉｮｧｬＢｴｾｮ｡Ｌ＠ not01lamen- ｳｾｦ＠ do Russia, esperam poder juntar-
te respntlu"s por mot,vo da attttude da as forças polacas creando 

' - t" do Ruhr e por se com " pl'lJ,!clrH, na ques ao J assim um exercito mixto de maiS 
motivo rIa attltude da segunda na ques· I mil h-o de homens numa ex. 
t'lo da ,Turqu ia, sahiram de San Remo ｾ･ｾｉｾｾｾ＠ desde aa fronteira ｰｾｬ ｡｣｡＠ até o 
rCCO"CJ lI ad:1s, ou, pelo mell')S, bem ｾｮＭ Ne ro 
tendidas, sendo justo ,consigna r a VIC- ｭｾｲ･ｲ￣ｯ＠ g pl:ecisos varios mezes para 
tona que, nesse partwular, alcançou a , bolsheviki possam tr?zer to
habilidadetenaz?<? Sr_ ｍ ［ ｬｉ ｣ｲｾ ｮ､＠ sobr? ､ｾＺ＠ o:s suas ｦｯｲｾ｡ｳ＠ para entrar em 
a sUlgular ｾﾷ･ｲｳ｡ｴｬｬｲ､｡､･＠ pohtlCa do SI. ｡｣ｾ￣ｯ＠ contra os polacos; mas, se 
Lloyd GeOlge. 'o Iseguire111 este resultado, a Rus-

Parece que a França cO'lseguIU na c, I odeaá oppor 2,000.000 de ho-
｣ｯｾｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡＠ da Riviera todos os seus ＺＺＧｾｮｴ＠ bem trenados aos ataques do,s 
ob]ectlvos, _ olacos Os diplomatas e as autor,-

Cedendoum pOl1.co,apenas,na ｱｵ･ｳｴｾｯ＠ ｾ｡､･ｳ＠ ｾ､ｭｩｴｴ･ｲｮ＠ que um conflicto des
allemã, e um pouco ｴｯｾ｢･ｭ＠ ｮ｡ｱｵ･ｳｾ｡ｯ＠ ta natureza neste momento terá um 
turca, a Fra nça conscgulu ve,r garantIda terrivel e((eito economico na Europa, 
e suqtentada pela coaferenc13 a sua po· ' I combalida pelos effC1tos ､ｾ＠
siçãona Siria,onde,aliás, assuas flrmas ｾＱＱＱＨ＠ ｾ･＠ O'uerra 
estão seriamente ameaçadas pelo par- gran b " 

tid? da ind ependencia. nacional, e bem =--C-h-a-p-e-u-s--:d-e-s-;Ó";"I ,-=p:-:a:::r=a-'hho:l::n:e:;;,í:s-e;;-;;s-';:e
ass,m obteve a garantia de excellente h' a Casa Ferrari. 
situação no desmembramento geral do ｮ］ｯＺＮＺｬＺＺＮ｡ＺＺＺｳＬｾｮ］Ｍ］Ｍ ____ _ 
imperio ottomano. 

Por outro lado, não lhe foi forçada a 
mão na questão do reatament? de ｾ･ﾭ
lações economicas com a Russla sovle-
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tista, caso em que o SI', Lloyd George E . t 
queimou torlos os cartuchos, sendo, m reVlS a 
afinal levado a fechar os olhos ao J 

･ｮ｣ｯｲｾｪ｡ｭ･ｮｴｯ＠ da França á ｐｯｬｾｮＡ｡＠ F' bli ado em Paris U111 relatorio 
para libertar a Ukrania do d0'!1 1111O OI j-u taC a desoladora situação da 
maximalista o que virtualmente IIlva· que sa len " 
ｉｩ､ｾＬ＠ ou ｰｯｳｴｾｲｾ｡＠ o reata mento das red-I ｒｬｬｾｓｉￔＧ＠ jornaes italianos elogiam a 
laçoes eeonomlcas, que o SI', Lloy s do SI' E itacio 
George se propoz defender com calor 1 ｭｾｳｽｾｾｾ･ｳ｣ｯ｢ｾｲｴｴ＠ um vasto systema 
em San Remo, , em bolsheviki na França. 

Só a questão do Adriatico não ｬｯ ｾｲｯ ｵＬ＠ de ･ｓｾｬｏｮ［ＧＡｰ･ｵ＠ em diversás cidades da 
ainda desta vez, a solução ､･ｳｾｊ｡ｾ｡Ｌ＠ -: rI'o movimento annrehista, 
V.oltou-se ao processo ､ｾＳ＠ npgocwçoes !tahas ｵｾｾ･＠ os navios ex.aIlemães, diz, 
dlrectas entre a9 partes lIltcressadas, e - o 
a estas horas o SI', Scialoja e o SI', o fe ｍ｡ｾｾｩ､･ｮｴ･＠ Pessôa só releva os 
Trumbitch se entregam a huscar um O pr hec'dos do caso e não se re
meio de resolver, emfim, essa cner- ｦｦ｡｣ｴｯｾ＠ c<!n

t 
｡｡ｾｯ＠ futura diz o jornal. 

v t d . ere a SI u , 
an e pen enCla. 'N I h em sua mensa"em que pre. 
Em resumo, a situação ｩｮｴ｣ｲｮ｡･ｾｯｮ｡Ａ＠ 'd' a a,,, tatu quo" actual'das nego

desannuviu-se, melhorou - e nao e I ｊｾＧ＠ '9ue 1s ｾｵ｡ｳ＠ declarações coincidem 
esse tlm pequeno alivio para mundo. C1açoes, 

- Wertber, ministro da Fazenda da 
Allemanha, em discurso pronunciado 
em Dresden, declara que os allemães 
viio a Spa fazer o ultimo appello aos 
alhados, para uma cooperação econo
mica, affirmando que a sorte do 
marco sera igual a do franco. 

- Os ameaicanos estão mobiilsando 
ｦｯｲｾ｡ｳ＠ para proteger seus interesqcs 
abalados com a revolução no Mexico. 

-O Freüleit, de Berlim, annwlCia 
que os alliados projectam sitiar a 
Russia, contando com o auxilio da 
Servia e da Rumania, 

-Está tomando aspecto grave a 
situação operaria na França, 

- A cidade do iUexico cahiu em 
poder dos revoluciona rios. 

-A rumania está fazendo serios 
preparativos militares, 

- O ministro da guerra francez) de' 
claron que o exercito allemão, e de 
644.000 homens, actualmente, 

-Le journal des Debats, volta a 
tratar da questão dos navios alie· 
mães em poder do Brasil, não reco
nhecendo o direito do nosso paiz. Diz 
elle : . 0 Brasil deve renunciar todos 
os direitos de propriedade sobre 
os navios ex·allemãps, os quaes de
verão ser divididos entre a ｆｲ｡ｮｾ｡＠ e 
a Inglaterra. 

-Arevolução mexicana está impres
sionando os circrlos politicos inglezes. 

-Cahiu ｾ＠ miJlisterio Nittt, na Italia, 
-Foi baptisado em Nova York o 

grande navio Huran, de 17,000 tone
ladas, o qual zarpou no proximo sab
bado com destino á America do Sul. 

- A Inglaterra offereceu ao Chile a 
venda de cincoenta submarinos. 

- Emquanto os estadistas e finan
ceiros allemães se preoccupam com o 
estudo dos complexos problemas das 
indemuizações, e appellam para que a 
conferencia de Spa fixe no minimo as 
reparações, devido á pobreza da Alle
manha, os . Iords> do commercio alie· 
mão trabalham activamente para des
envolver a nova industl'Ía . ersatz-al· 
!{odão>, Acreditam alguns chefes ill
dustriaes que este succedaneo do algo
dão poderá, eventualmente, pagar todas 
as dividas da Allemanha e estabilizar, 
finalmente, 8S suas finanças, 

Algodão-ersatz > é um producto da 

Tclcsrammas -:«-
Serviço especial b'O DEVER ----:«-

FPOLIS., 19_ - Neste momento 
está sendo assignado o contracto para 
o estabelecimento de bondes eleetriro" 

FPOLIS" 19, - Acaba ､ｾ＠ ser fun
dado, em S, Francisco um c1ub de re
gatas, que tomou a ､･ｮｯｭｩｮ｡ｾｯ＠ de 
Cruzeiro do Sul, tendo aduptado as 
cores azul e branca, - - _._. 

Linho para vestidos, artigo ch;,'
no Paraizo, 

Diversas 

Enforcou-se porque a esposa não 
lhe deu peixe assado! - Carta pro
cedente do Mirim nUfra o ｳｾｧｵｩｬｬｴ｣Ｚ＠

. João Julio Machado, com 21 "n· 
nos de idade, casado ha 10 mezes, 
com Rosa de tal, residente neRte dis
tricto, no dia 13 deste foi pescar e 
pegou alguns peixes. 

Logo que João chegou com ｯｾ＠ pe:;ra
dos, Rosa tratou de preparaI,," de 
caldeirada para o jantar. Pl,rém, 
naqueIle dia, João estava C"m von
tade de comer peixe ｡ｳｾ｡､ｮ＠ e por 
isso não acceitou, resultanúo uma 
forte discussão entre o casal. 

Rosa )revendo qt1e o trunfo ia ser 
pau previniu·se dum cacete, 

João, desesperado, a pretexto de 
pagar uma conta, sahiu de casa, 

Pela demora de João, Roso sahiu 
a procuraI" e depois de muito tempo 
o encontrou morto dentro de uma 
casa inhabitada. 

João, não tinha premedita,lo o Rui· 
cidio como O seu coIlega Manocl Fir
mia no, de quem nos oecupámos ba 
pouco. 

Firmiano, na v('spel'fi rIo ｾｵｩ｣ｩ､ｩｏｴ＠
preparara uma cordinha ｊＱｉｵｩｾｯ＠ apr,o
priada para aquelle fim, JURO, !ur1(r 
so, para que ninguem desconfiasse, 
dobrou uma linha de p<'SCJ\l' e por 
isso, depois de morto enforrado, ca
hiu quebrando a cabeça sobre um 
pau, 

b • F '''''"'mE i ＱＡＴ･ｮｳＢＧＱｊｩｓＭ､ｊｬｚ･ｬｬｴｾｾＷ＠ t'inlós,. t#.t 
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ｾ＠o De-ver 

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 4: 

L ocai'''-
No\'o ccllaborodúr. A,,"iduo 

Solicita{lus 
----
CURADO COMPLETAMENTE 

COM O USO DE POUCOS 
VIDRO S DE 

,,!! INTER.'; ACIONAL" 
AU1'ORISADA E Fl::;CALIHAD.\ PELO GOVJ-;RNO FEDERAL 

ﾫＺＺａＮｒｔｾ＠ ....... TElWTE l'W. 9 -_ ...... -_._-
leitor Ul) nl ,::";0 h('bdto)lIwdl1l'io. prol1lct
ｴ ｃ｜ｈＱＶｾ［＠ ha tempo, ･ｮｹｩＳｲＭｮＨｬｾ＠ sua roI
laborarão. Com o ｮｲ･Ｚ［ｾｬｬｴｬｬ＠ JHlIl1('l'O d'O 
Dél'er ｩｮｩＨｾｩ ｾ ｬｲｬｬｏ［＠ ú:na ｾ￩ｲｩＬＩ＠ t1r ｮｲｴｩｧｯｾＬ＠
rujos pdrH\iro:-, ;}cHbamü:'. de recp'l?er, 
como ｾｵ｢＠ .. üdios para um ｣ｾｴｵ､ｯ＠ phllo-
sophico-eocial. _ 

Ｎａｾｲ｡､･ｃＧ･ｮｴｬｯ＠ n rollaboru('tlO tio sr. 

ELIXIR DE IN!L\)IE 
)UIS DE ;\IIL AGEXCIAS E)I TODO O BRASIL 

ｒ･ｬｮｾｯ＠ das caclcrnet IS contelllplarlas no s'Jrteio realisauo no dia 22 de Abrli 
de ＱＹｾＰＬ＠ pela uotpria F,'deral, corl'esp" 'ldellte no;; sC;.(11nitcs nUI11 
rOS : 5.977, 4.ül' ", ｇＮＹｾＷＬ＠ 8.716,0.759, fi.63o, n.59lJ, 1.78ti e ＴＮＱｾＱＮ＠ e· 

H l'ltor nomes de 11ir"nola, <lue se re
vela eHl sNlS ｣ｳｾｲｩｰｴｩＩｾＬ＠ um espirih) sn
ｰ･ｲｩｯｲｬｬｬ｣ｮｴｾ＠ lucido, ＨＧｳｰＨＧｲＺｮｬｬｯｾ＠ conti
nue S(\' Ilpl'e 3 dar-nos n prazrr de co11:1-
b(lrnr eOJlr1f Snl lW:-õt:1 g-:g-:l.lltrs :'a obr" 
da itnpr-:...:ilsn, ql1la d'l.;;; 'lHe ｡ｴｴｾｳｴＺｬｭＬ＠ do 
modo Ｑ Ｎ ｾ＠ ｬｾｓ＠ C!o'luentt..'. n progTl'ssO do 
meio ｣ｮｾ＠ que ella ＮＮ［ ｾ＠ ergue ｾｯ｢･ｲ｢｡＠ e 
sobrrand. 

Cho:-nl :...t ... ＨＧｾ＠ ｰＳ ｃ ｏｴｴＧｾＬ＠ ＨＧ｡ｾ｡＠ Teixeira 

'se ser rC\'ot7Jda n melhda iusen
ｾｊｴ＠ 1 ti] ｣ ｾ＠ .... i:Ultl ｣ｨｾ＠ .,'in('orntn por 
cento Robrt' o valor ､ｮｾ Ｎ＠ pns:·w.gells da 
E.Lí1#fl lC Fe' , '0 D. Thereza Chrístina. José Jeronymo de Olive ira , e lpre
compre' )< ' .90 antes dos ci:lco minu- gado do Restaul'ant ThelezujJolis - I 
tos os: ｾ ･ ｬ ｲ ｃＬＨｬｯｳ＠ Js ch"gadn dos I Rua Urngunna, 27 - luo de Janeiro 
t rens. , Tt.!11l esta por fim unico levar a seu 

Diz <> sr. dr, ｍ｡ｲｩｵｲ･ｩｲｾ＠ que os · ｃｏ￼｢･ｾｩｭ･ｮｴｯ＠ que estou completamente I 
agrutes,lointerpretar3m 0< diSPOSiti- 1 curado dasterriveis molesiias syphili
vos do rf"g'u1.amcnto em ｜ＧｩｾｯｲＮ＠ que es- tirfls Que a tempos se apoderaram dc 
tabelece'"! a ,"cnda de passagens ｡ｴｾＬ＠ mim. Use alguns depurativos que vi 
cinco ffii.tlutO.:; antes da p:utida dos l annunCiauo mas ｾ･ｭｰｲ･＠ sem resultado, 
t rens. A c fi.·uh:r p.ndada ús ･ｒｴ｡ｾＧＨＧＵｬＬ＠ elepois me disseram ser o Elixir de 
ＨｬｩＮＮ［ｾ･ＭＺｆ｜ｾ＠ ｾ Ａ ｬｬｴｬ｡＠ o sr. cIr, ｾｉ ｮＬ ｬｵｬＧ･ｩｾ｡Ｌ＠ Inhame Goulart um t. purrête . etn taes 
ｶｩＺＢｬ｡ｙｾ＠ L ":::mente re('ordar ｣ｾｳ･＠ (h8- ' casí,S; de facto comprei ｡ｬｾｵｮｳ＠ vidros 
po"it!\'o, Ｌｾｾｮｴ＠ evitar ° abu,,> rle mui- e u<ei com confi,mça e hoje seu outro 
t a geDto que compra ｰ｡＼Ｇｾｧ･ｮｳ＠ á ul- como vera da photograppia que lhe 
t ima ho1'n. ntrazando, por isso, o ho- offere\,.o. Agora tera V, S, mais um 
rario do' ｴｲ｣ｮｾＮＮ＠ , <lesses que andam por ahi a gritar a 
ｂｒｏｾｉｅｌｉＮ｜Ｎ＠ _ POdCl'M1 anti-ratal'- emeacia ele tão santo me<licalllento. 

rhal conl"a t '''''' ', h"onchites etc. ' D P . 
_ _ ' . r. aula Camara, medico pela 
ｾ｡｣ｳｴ Ｂ Ｇ Ｗ ｡ｯｴ･ｬｾｧｲ｡ｰｬｬｩ｣｡＠ ,lcstacllla,!e, I Faculdade de Medicina do R io 

estao !'clo,los telegralllmas para: Fehs- d J . d'· 
｢ｾｬＧｴｯ＠ t.:: bral, nUl'iio, Cu,to,lio Rodri- . e anetro IZ, 
gue; e l,'ue)', rua Ruulino lIorn, n. 5· Communico-Ihc que receitei o ELI 

Prefiram o CH.\ S" LADA 

A' crsJ)I'l:-;iç?ío dOrseu dono está nesta 
ｲ･､｡｣ｾ［Ｌｯ＠ uma ellaye achada ha poueos 
dias. 

XIR DE INHA1IE, em um cHente que 
soffria, ha mezes, de ulcera pha"ede
nica na perna e ficou o mesmo restabe
lecido. 

BeHo Horizontr, 26-6-916. 
Rua Tupys 334. 

SERI!: «A-C" 88". SORTEIO 

1:000$000 -:- ｾｯＮ＠ PFrULIO -:- Um te rreno a" ,Rr. ,Antonio JosP da Costa 
rl'"dpnt p ClIl POVO :SOVO, Estado rio J,") brande do Sul. ' 

ＱＺＰＰＰｾｏｏｏ＠ :j". l'ECULIO - Um terrcno :10 ciro )ltIton Carvalho "'ViO 
res' lente em I: 'O GRA\,[)E DO SUL, r. do Rio Gmn·(e do Hul.· , 

SER'E .' B« Si ' . SORTEIO 

1:000$000 _ 20. l'ECFLIO - _ Um terre.l" a Snl'a. CI3J'n Ver<'u r" 
ｲ･ｾｩ､･ｬｬｴ･＠ ".n JAC,v'ARAO, Estnuo Rio Grande d ,) Sul. " ', 

ＱＺＰＰＰｾＰＰＰ＠ _ ｾＢＮ＠ PECULIO - Um terreno a Sru·u. D11h; GJ1C'll"', 
residente em SOROCABA, Estad .. de HJ.o Paulo. ,. ", 

ＵＰＰｾＰＰＰ＠ _ 40. P ｾＨｴＢｌｉｏ＠ - 1'01 tprrenn ｾ＠ Sra. D. Ｉｉ ｾｲ ｷ＠ da Gluria \'1' 
residente em FLORIAXOl'OLIS, Eatad" de Santa ｃ ｾ ｴ ｨｲＮ ｲｩｮ｡Ｎ＠ ., 

SERIE .. D" 29". SORTEIO 

1:0JJiO:ln _ 10. PF.CULIO - U:n predlo a Snra. L1ura de Oliveira 
residente em SÃO FR.\:\'CISCO, Estad,) de Santa Calharina. . , 

500.000 _ 40. ｐｾｃｕｌｬｏ＠ - Um terreno ao S, 'r. Antonio COl'1'&a de Sá, re· 
sHJente nO D. FEDERAL, Rio de Janeiro. 

BONIFICAÇÕES 

" A-C" - JOg,', 01.,. Santos, S.\NTOS, São Paulo - 1[ "ria Amr.Ha de 
Souza e Silva, SÃO JOSÉ DOS BOTE LHOS, Miaas - )!aria _btmietta Ro· 
driO'ues, D. FEDERAL, RIO de Janeiro. 

" " B " - Maximiana Martins Costn, RIO GRANDE, Rio Grande do 
Sul _ Benedieta N. de Oliveira Vianna, JAC.\REHY, "l . Paulo - ,Jop-.na 
Azevedo, PELOTAS, Rio Grande dll Sul - Leopoldo Caodido Pire_, FLO
RIANOPOLIS, Santa C ltharina. 

Il9JllPO I:l:T ｾｬｗＧＱｬＧｊ｛ｓ＠ "!i.: JU9l[O 

Os peculios da serie" D" ｾ｣ｲ￣ｯ＠ liquidados ､ ｾ＠ Recordo com o artigo 
oitavo do Regulamento. 

Para prospectos e mai. irÚOl" 13ç,jes dirijam-se á SEDE ou ás AGENCIAS, 
O agente nesta eidad , , - A ' :O<ALDO CARYALHO. 

CfH1LOS ｢ｾａｌｭｅｉｄｒ＠ 8. comr. 
Ternos de brin:-;, brant'os e dr. cores, 

a11igo bem confere10n:Hln-no PUl'nizo, 
---,- -,- -'-'-'-1 107, Rua l°. de Março, 107. - Rio de janeiro . . 

CANCRO SYPHILITICO Commis<ões, cOllsigna,ôes e conto proprl H, - Recebem á COIl Slgndça,) 

D S \v carnes de porco, banha, tuuclllho, ccr'ne: farinh a e totlos os m.l' ｾ ･ｬｬ ･ ｲｯｳ＠ do 
eclara o. r. en-

I 
I'niz. 

H ospedes & viajmltes 

Ｎ｜ｾｨ｡Ｍ .. C', ha ､ｌｬｾＬ＠ nesta cidade. n 
sr. dI'. Crmdidl). LuC'n:i Gafrrf';p, esfor
çado ch.fe dns obrn" do nossa harra. 

Nosso:i f'lIt1lprilllC"lltoR. 

e.eslau ｖｾ･ｬｲ｡＠ Bap- DEPOSITAR10S do. ma't'3< P':h. "<'.' /eira e Conqilíslador, rala b,mha 
ILsta, ｲｾｳｬ､･ｮｴ･＠ ef!! _ . ｾｻ＠ ___ 
Eutre RlOS - Ceara, I TI' CA\' ·O() ( , - T I pm cnrta de 30 de c egrammas.\ n. - n po.ta: 3()" - e C :-; ,,,te, .B l 

Sctmbro de 1913,que 
se curou de cancro 
syphilitico com o 
Ehxir de N0ltueira, 
do Pbarm. v h i m. 
João da Silva Sil

ARMAZEM IDEAL 
Grande e variad ) snrtilTlC'nto d e "eccos e M o lhado, t1 " ees 

veirn. 
Tinta Sardinha, ｣｡ｳｾ＠ Teixeira. I' CP ZF p, A. R. r; do Sul. em calda, de COCI" Cochlil , AbaG1Xi, r eceg o, F igos, 1\\ m meLld:1, 

-O sr. Camillo ｎ｡｜Ｇ｡ｲｲｾ＠ Lins, ｾ＠ I i-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-' ｇｾｩ｡｢｡ｪ｡Ｌ＠ Azeitonas : A7.( ite doce, superi or "SasSll ", Sd rdinhns, 
pa.nha"7 .Ile ;,"a dign1 eon"orte, des,le I Or. Claribalte 6al\lão Le!te ｣ ｯ ｮｬｃＧｾｳ｡､ｯ Ｌ＠ ｖｬｮｨｾ ｬ ｳ＠ di), r o do c d e F.rll ctas, C ' lgn:lc ｅｾ ｴ ｲ ｮ ｮＺ＠
ｾｮｳ＠ lms lue ;c acha ｮ･ｾｴ｡＠ ｾｬｴｬ｡ｾＧＱ＠ ADVOGADO gelro e ,\ dClo?al, CerveJ, !S" C<l' v ltlnha, Br::!Jn il, .. \ntô'ctl.C,l. ｈｾｭ＠

Echarp<s Ile .e.la 1101':'1'31'0. Trata de causas civeis e com- ｢ｾｲｧｾＱＮ＠ L'J t.ça< , Vidro " F apel, PerfUln l rJas , I-err ;.:,:('l l'. ｔ ｉｾ ｴｬｓＬ＠
merciaes, registros d.e firma, O,eo, C, ｾＬｈｲｯｾＬ＠ I' lJ ophow< , Xarque , K(-rüsen c, <::' nbdo, Sal, ｾ＠ afe, 

Chegou a Urussanga,n.colllpnnh.,lo contractos commerClaes na- em grão e mOldo ｆｾｮｮｨ Ｇ＠ d · t ·' " \\ . t , ., , I t' FI c u ｾ Ｂ ｊ｡Ｇ＠
deexlnn.espo:-:;.a,r!t'slln 'VlngemaoRlO tur llisa Ao etc' . F' .' ( ｾ ｟ ｉ＠ l .llg J,. (l n clJ a c ln a d" . r I '" • 

de ,Jaoclro, o sr. dI'. Ｈ［｡ ｾ ｴＬｩＢ＠ de Car- ç,. ｉｏ ｾ＠ de Linho, Agolda J fICUIn, Grav< tá e mll lt<lS o utras nllU, 
vnl :"0, ,"ompNfI'ote rng'rnhriro, ('nrat'- .................. _ ............ .... .... ... . ... , I desas, etc. 
ｲ･ｾｮ Ｚｊ ＨＧＡｉ＠ da constru cl;ii.o da linha ferren 
de C ｦＧ ｟ｾＺ ｪｮｉＡＸＮ＠

Chd prp.t" Ｈｾ ｉｬ＠ lJflf..'otrs, ('asa Tt'ixcira 

A senhorita Una Tasso, Oe Uru8-
sang8, (',!o! tâ nr.s tn ('idar!p, onde "cio 
pn!::lsar al guns ｮｈＧｚｉ Ｉ ｾＮ＠. . 

ｲＮ ｡ ｲｬｬｾ＠ do P"rUJl:l, k(l. :'H,aOO, (':l8a 
Tcix('",l'U 

qn 

rin 

obtendo melhoras, da mole;!i" 
r t't ilve Ifnst adt, .11' 8CtH afrnzrrc.s, 
'\ ;;:01011 ,li C.oIH'i lio, ＢｲＨＩｰｲｩＨＧｴ ｾ ｬｬＧｩｯ＠

lit .da ,lI(aíalaríf/ /;'l, ·cante. 
s de pl'OlIIpto l'"stauelr-

P:1I1110S parn ｉｉＱｐＮＮｳｾｉＬ＠ ｮ ｦｬ ｰｬｽｾｴＨＮＧｩｲｦＩ＠ r 
Tnall1tq - UO PHrai;o. 

ａｾｲＺＯＨｬ｣｣ｩ＠ U/ClltOS 

O sr J\dolphn Campos, de quell1 
ｴｊ･ｬｬｬｰＮ ｾ＠ Ilotil'iu da HlIll prrmfllH'llC'in 
1lC!1tl'" ｴｾｩＮｪ｡ Ｌ ｾＧ｜ Ｌ＠ ddi('od:HlIf'lItf" llO'i ngl'n
dneou por termOl! dado a mel1ciol1ttdu 
Dotil'Ía. 

VENDE-SE - um galoinl'te 
typogrnl'hie.o bem montado, C'llll dois 
prelo,;, um pequeno pnra trabalhos 
avulsos e um grande ue cplinllro 47 X 
61 movido, a vapo1', mão ou pé; com 
tndo o material pret'ÍRo [lfll'a um jornal 
de grande formuto, tl'ndo tombem em 
stl,..k, I.;runde quantidade !lI' papel as
R('tinado, linho, cartonado, ｢ｲｩｾｴｯｬＬ＠ pn
ｰＨｬｬｲＬｦＧｾＬ＠ etc . 

. \ m"ior parte do material com pou
(';0 uso. 

Para ｩｮｦｯｲｲｮｮｾｪＩ･ｾ＠ nCAta I'údürção. 

Chambrl'R no Parnizo. 

AO commRCIO 

Commulliro no ｣ｾＨｊｬｬｬｭｲｬＧ｣ｩｯ＠ <"In ｾ･ｬＧｮｬ＠
'llte pnq'wi, ｮｾｦｩｴｮ＠ data, tcmpol'ol'in_ 
1llf'nto a gprclwin tlo rS('riptOl'io, nesta 
prnça, Iln André Wendhlluson & Comp. 
RO 81'. Alfredo Montonel(l'O. 

ｌｮｾＧＱｬＱＱｬｬＬ＠ 12 do ｾ｛ｮ￭ｯ＠ do 10211 

Antonio Venzon 

PREÇOS SEM COMPETIDORES 
La ...... a - ｅｾｬ［ｮ､ｯ＠ d.e ｓ｡ｦｴｾｄＮ＠ 4(;a.,ha .. lna 

(m baixo do Hotel "Brazi'" __ Caixa roslal 45· 

Antonio Igna cio Machado 

ｇａｒｾａ＠ ｾＺ ｾ ￣ ｾｲ ｾｾｾｾｾｾｭｾＺｾｾＡＮｵｓｾﾷｭ＠ tinta . no 
O ｭ ｾｩｳ＠ a l t o expoe nte da industrb saboelra 
B raS Il. 

---__ Custa o mesmo preço do sabão commum. 
ｾ＠

MANOEL CRUZ 
IN DUSTR I A E COllJJJIERCIO 

mafabrica a vapor de beneficiar arroz, café e fê 
delras. Torrcfacao e moascm do afamado ca 

Tljuquense 
TA'uca. 

ｓ｡｟ｾ｡＠ «::uéha ....... 

I 

ＧＧＧｾＱｉｄｓ＠ J 

ｓｵ｣Ｌ･Ｂｯｲ･ｾ＠ dI! Eliüs, 
-. I 

o - , 
""'\ f.' ｾ＠--ｾ＠ , 

ｾ＠

-
Ｌ ｾｩ｡＠

- '-
ｾＮ＠ C i ?.: ---
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PAULISTA 
NAL" 

GOVERNO }<'I:DER!L 
'TE l"W _ 8 

nno O BRASIL 

rralislIuo no din 22 ｾ ･＠
• hl l('ntc aos ｳ･ｾｬｬｮｩｴ･ｳ＠ n' 
l .fi!lO, l.iHô 04.121. 

IRTEIO 
SI'. Antonio' Jos,' ela r_ 

,j.) (h'ande uo Sul. "'""-
" ｾｉﾷＮ＠ 'lilton CIIT\'lIlho '" 
tio Ri<l Gl'Un·je tio Sul. 
"ElO 

I' li Sm3. Clara YPt 
Hio Grande tio S'II. 

a Sara. Dulro Gil 
" do S;'\o ｐＳｾｬｬＰＮ＠
8ra. D. ｾｬ｡ｦ｜｡＠ tia Glo!'Ílt, 
, rle Santa Cntlll'riuo. ' 

TElO 

a 5nra. L,urn de ｾ＠
) de Santa Catharinl. 
r. Antonio ｃｯｲｲｾ｡＠ de lI6. • 

, de Juneiro. 
s 

.Il9IO 

os 

, á SEDE ou ás 
ALHO. 

R ｾ＠ romp, 
Rio de Janeiro 
. - Recebem á consigIIICtJ 
In e todos os mais genelOll 

pl 305 - Teleph Norte, 

Seccos e Molhado, 

erior Ｂｓ｡ｳｳｯｾＧＬ＠ SJrdlO 
e fructas, Cognac Es 
Brah'l1él , Antarctica 

n1rias, ｦ･ｲｲ｡ｧ･ｮｾＮ＠ TI 
' rosene, Sabão, Sal, 
eiga em lata<;, Breu, 
"Itá e muitas outras 

achado 

puro. 
• Sem tinta . 

• da industria 

CRUZ 
MMERCII 

r arroZ. caff 
do afamadO 

a .. ｾ｡＠

o DeV'er 
5 

ｾ＠

ｾｩｩｾｾＭＧｾｾ＠

CUR A: ''t!:=S: 
ｬｾｹｕｒｅｚａｓ＠ DO SANGJlS, 
ｍ｜Ｉｌｊｾｓｔｉａｓ＠ DA PULE _ 
RH[OMATlSMO, ASTHMA -------
SYP1iIJS ADCUIRlDA l , 

ＭＭＭｾＭＭ-OU HEREDIlI-\RlA-
t' tôo !)oboro:,o c.0mo 9uolquer li côr de rne:;a 

.. ￚｎｃｏｴｾｔｒ ａｲＬ＠ :r:::'QüÁlQIJÉRPHi\flMACII\ » 

Q -=0 >tc( 
: ｾＬ＠
Q ftIII • 
= I&. = 
< Ｍｾ＠
ｾ＠ .31 ｾ＠< 'V:: 

Ｌ ｾ＠ ci 
ｾｏＺＺｃＨｾ＠
QQ '" ｾ＠
］ｑＮＮｉＦＮｾ＠
< -= ::c 1.1 ｾ＠
ｾ＠ 1&1 ｾ＠
lO >< = ::E: a= 
ｾ＠ -
ｾ＠ 1&1 

§ .. 
ｾ＠
ｾ＠

BOA OCC.1S!ÃO PARA ENRIQUECER 
EMPORIO COLO"lIAL, uma C"'" que abriu suas portas no dia 18 do cor

rente é um estabelecimento que orrerece grandes vantagens em todos os artigos, 
principalmente em armari"ho e fasendo;. 

Abora é boa ｯ｣｣［Ｑｾｪ￠ｯ＠ pClra os ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｩｮｬｬｴ･ｾ＠ fazerem seus sortimentos. 
Garantimo; um abatime,lto 'Ie 'lO °,'0 soore outra qualquerjcasa. 

A ｮｯｳ ｾｾ｡＠ longa eX;Jeriencin, as nos"'AS reconhecid-as relações, o nosso 
conhecimento sobre ･ｳｾ･＠ 1":11110 de negocio, que nos autorisam a dizer que só 
compramos artigos vendavds, e a nossa pequem\ porcentagem, são uma gr:ran 
tia para a no"a immens, freguezia, que se estende por todo o sul do Estado. 

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

Portanto, visitem o EMPORIO COLONIAL, predio novo, das cinco colu_ 
mnas, bem em frente á parada ､ｯｾ＠ trens. 

Ｚ｡Ｚ･ＺｾＦｾｯｳ＠ I-A1ULO 

Successores de EliasPauIo & Irmão. 

ｾＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ＠ Bengalas modernas, na Casa Ferrari. 

nj 11- ,n '1 ｾ＠ r- ... ""\ <r:' ｾ＠ Ｌｉｾ＠ -..- :ri ｾ＠
Ｌｾ＠ .,," t, _ c, __ o ___ _ 

ｉｔ ｾｾＩｾＱＧ＠ .r ｾ＠ _ ｾﾷｯｬｅｩＮＺ＠

O 'I ,. 
ｉ ｸｾ･ｬｬｯ ｲ＠ r ::; ＢＧｬｾ｣Ｚｮ＠

tnrn tosse.col :Juche. 
lTonchite;pa!L .. todas 
ús doenças <!o peito , 

ｂｲｾｾ［Ｚｩｉ＠
ｾ＠ ＮＧＺＢＡＡＧＮＺｾ Ｇ＠ •. ＵｈｩｬｬＦＢＢＢｾ＠ '; ｌｾ＠

Ｎ［ｾｾ＠

ＯｩＺ Ｍｩ ｾﾷ＠ '-?l" L .:' . ,: ｾ＠
'(f;.r '.. . 
. cc..§.: ," ﾷｾￚＧＮ＠ ｾ＠ " 

ATTENÇAo 
A CASA LOPES 

, 
• 

Tem o prazer de leva r ao conhecimento de sua numerosa frc
guezia, que possue actualmente um gra nde sortimento de seccos e 
molhados, cuja tilbella, COI11 os preços respectivos é a seguinte: 

. Assucar branco 1 ｾＸＰＰ＠ rs. o klio ; ossucar grosso 800 e 000 rs . 
o kllo ; café em latinhas de kilo a ＲｾＲＰＰ＠ réis; café l11oido (diveras 
l11 arcas) a 2$200 rs. o kilo ; arroz GOO rs. o I<ilo; feijão novo 300 rs. 
o litro ; batatas 3GO rs. o kilo; filrinha de trigo iI !)()() rs. o kilo; fari
nhil de l11andioca 100 rs .o litro; farinh a de l11ilho 300 rs.o Idlo; xarquc 
do Rio Grande 2$400 rs . o kilo; sabão (diversas marcas) 200 a 220 
rs. o páo ; salal11e 2$400 rs. o kilo ; carne de p'lrco 1$800 rs. o kilo ; 
I< erozene 500 rs . a garrafa; banha Ｑ ｾＷＰＰ＠ rs. o kilo; sagú I$GOO rs. 
o kilo ; alpiste 1 $200 rs . o kilo; manteiga 3)0,;500 rs o kilo. 

Doces e conservas. - Marmelada, Goiabada, Cocada, Aba
cax, Gelléas de (diversas fructas) e Caral11cllos. 

Conservas de tom ates, Collorau, Azeitonns, Pimentas ｭｯｩ､ｾＬ＠
em latinhas de 100 gram'. a f)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 el11 latas e a varejo. 
Cigarros. - VOlanda, Roy? l, Vork, 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. 

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

para dentes, Pentes finos e grossós, 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 dp todes. 

Vende-se o melhor pó de arroz - T"l!'o! 
Visitem a CASA LOPES, é a que mais barato vende as suas 

mercadorias ... 
Não é? 

Pois é! Assi In que é ! 

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

Caixa postal. 85 

Versos da CASA L OPES 

( Para ser cantados com a l11usica da Casa úranca da serra ou 
B em sei que 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. 

I ｾ＠ I EXPOSIÇÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS 'il 
I Monumental sortimento de brins, chitss, zephires, f=es I 

e riscadinhos. -" 
..... Ultima novidade em artigosfinos, como séjam: Molmol, ren'l ｾ＠e I dão, filó de seda, seda lavavel, arminho, pcl/issé, e muitos ::; 
'5 outros artigos chies. -" 

ｾｉ ＭＫ ｃａｓａ＠ BRAZIL-$- I! 
ｾ＠ I Rua Gustavo Richard, nO. 16 - Caixa Postal, nO. 15. t3 
::; LAGUNA. - TELEPHONE, N°. 15. ':siiI 

ｾ＠
,..,.r ｾ＠

•• r :., .- ｾ＠ r 
\'(; v 

=1 ' ｾ＠Q;; Perfumarias extrnngeiras e nacionaes, chapéus de sol e de ..... 

ａＧｓＺＺＺ､ｾ＠ ｓ［｡ｦｴｦｵｬｾｲ＠ Ib ｾＺｾｦｾ ｾ Ｚ ［ Ｚｧ ｾｾ Ｚ ｾｾ ｾｾ Ｇ ［＠ ｾ Ｂ Ｚ ＬＬ ｾ ｭ ［ ［ ｾ ［ ［ＺＬＬ＠ ｾ＠
R

. ｉ ｉ ｾ ｉ＠ Preços os :rn.ais razoaV'eis- &i'o 

Incommodos de 
senhoras-todas as 
doenças do utero -

I , DA ,!)T &; ou' 
-.-.. 

OAUDT A OLIVEIRA - 10 --- -- I ----.-------- ＬｾＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ .. 
, -Rio 
.-
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o Dever 

Guilherme H. Chaplin 
ｾＭＭＮ＠
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AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 
End- TeI- ｣ｃｇＧｕＮｩ ｬ｣ｨ｡ｰｾｾ＠

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Floriano I' 
VENDEDOR DE : PO 18 

so> ｉｊＬｾ＠00° .c,. -
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"'" ;.. v-

tfJ -u.l tn 

;>;:::! - ,.... 
tfJ • 

Folha de F\!lJldres "Col<e C-", Estanho em Verguinhas "Carneir " 
"Pearso

n 
", Chlorato ｾ･＠ P<;>tassu, Sal,.glauber, Sal ｾｭ｡ｲｧｯＬ＠ ａｬｶｵｩ｡､ｾ＠ ,Creolina 

Zarcão Inglez, Soda Caustlca, AllI.I, Lixa para ｭｾ､･ｬｲ｡＠ e metaes, Ar de ZlnCl>, 
nizado, Arame farpado,. Cimento IOglez ': Mltre' e" Hilton", Enxa ｡ｭｾ＠ galv,. 
"Café", Louça" Me"l<lns ", Oleos Lubrlflcantcs, Whi,ky "Johnie dW Inglclaj 
.. Dewars,White Label ", ｃ･ｲｾｪ｡＠ guinnessa "Cabeça de cachorr "alker' e 
"Renault" e "Jas Pennessy e Vo ", Vermouth Italiano e fmncez o , Ccg

na
( 

bitters, Vinho do Porto "l.agrima Christi" e (lutras marcas Vhl' ｾｧｯＧｴｵｲ｡＠
tinto e branco, Chanpagne "Viuva Cliquot" e "Bollanger" ｾｨ￡Ｇ､Ｌｯ ｬ＠ ordeaut 
lada" e muitos outro. artigoS. ' a ndla" Sa· 

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das" Internacio I C 
pondence Schools" (Escolas Internacionaes). na orres· ｾ＠ . 
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 
Represe:ntações e Agencias 

Endereço teleg: TREVO - Codigos: «Ribeiro ' e particulares 

R. Cons. mafra n. 33. Telephone n. 98. Caixa postal n. 12. 
FL01RI ..... lWOPOLIS 

Joinville Laguna Itajahy 
R, do Principo, 47, ｃｾｾ＠ n, 10 R. Raulino Horn, 33. Caixa 31 R, P. Ferreira, 11, ClIixa 34 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 

Tecidos de algodão em geral, casimira" meias e cami"a' OP meia, fitas 
de seda, perfumarias, productos chimicos, artefados de vidrn p oe aluminio, 
phosphoros • Brilhante ", saccaria branca e de aniagens, chinellos, papeis em 
geral, alpiste, xarqlle, sebo' sal de Môssoró, assucar, ca lé, bebidas nacionaes e 
estrangeiras, champagne, ·Veuve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, etc. 
UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO DI:. SANTA CATHA· 

RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS 
Fumss e cigarros VEADO, Biscoutos DUCHEN, Chocolateg MOINHO Dli 

OURO, Agua Mineral de Caxambú. 

-ELISIO SIMOES 
Representações, commissões, 

End. teIeg : SEDRUOL 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) 

agencias e consignações 

Codigos .. Ribeiro" &. "Borg:;es" 

Caixa postal, 66 

FL01RI&lWOPOLIS 

Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 
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Corrimento dOI 011,," 
dos. 

Rheumatismo tm It" 
ra1. 

ｾＮ＠ . • AUocl6n do ｾ
ＺＧＬｮ＠ "I" \1anchasda ptlle. 

... ｾＱ Ｚｾ＠ Ｍ［Ｚｲ｜ｴＭｾ Ｇ＠ '- ｾｾ＠ . ｦｩｾ｡､ｯＮ＠

ｄｯｲｵｮｯｐｴｾ＠

to. 
Tumores IlOl 

ossos. 
ｃＮｮｾｲｯｬ＠ n

nereos. 
Gonorrhlu, 
CarbunculOl. 
Fislulas, 
ｅｾｪｊｩｮｨＮｵＬ＠

RachW,mo, 
Flores bru-

cas, 
Ulceras. 
Tumoret. 
SJrnas. 
Ctyslas. 
EsrrophulU 
Darlhrol, 
BoubaL 
Boubons 

'ri J 

t, ＶｮＮｬｭｾｮ｢Ｌ＠

todas u mo
ltstlas pro
venienlu .. 
Slnlut. 

61ilDE DEPURAtIVO DO ｭｾｾ＠

ARMAZEM DE SECCOS E MOLHADOS 
- DE-

JOAQUIM ESTEVÃO SOARES 
Neste importante Armazem, montado a capricho, ha sempre variado sar 

mento, em grande slock, dos generos di.criminados ab" ix,) : • diver. 
Xarque do RiO ｇＮｲｾｮ､･Ｌ＠ os .... ucar grosso, S3\ grosso c ｦｬｬｬｾ Ｌ＠ ｾ｡ｾｴｾｏ＠ de .. ho. 

sas marcas, oleo de rl Cll10 e oleo de Qmend02', vlllllgre, Ｌｮ ､ ＬＧ ｃ Ｌ ｬｉｉＬｴｬ｣ＢＬＮ ｰｨｏｬｩｾＨ｡［＠
n;>. tucllm superior, farinha de trigo, drogas para ｦＨｬｧｵ ｣ ｴ ･ｾ Ｌ＠ hlT U, ｮｬ｣ｵｴｮＮｬｾＱ＠ ouu,)S 
､ｬｶｾｲｳ｡ ｳＬ＠ ｦｯｧｾ･ｴ＼Ｚｳ＠ ｣ｯｭｭｵｾｾＬ＠ cHfé moido marca .r:.. F Í<nyll.!tlflO e ｭｾｬｉＮｴｾＺＭ［Ｎ ｉ＠ Tem 
artigos de primeira necessidade. Bellos e maglllt, co. lo«os ue arllflclod· O" 
tambem sempre á ｶ･ｮｾ｡＠ a magnifica cerveja Munich, lII arco! H.rct'/lenle, a n 
fabrica de Adolfo Czernay dc Joinville. 

Rreços ao alcance de touo<. 
LAGUNA - MERCADO - l.lUARTO :sl. G. 

Quadrinhas, 
Senhores freguezes : . 

Nós vendemos bem barato, I Toda boa freg lleZla, . . 
Nó.s vendem"s bem pesado! I Que aqui Vl'1ll no' "",tu,r, 

,POIS aquI neste armazcm I Acha 1(1"0 o que escolh", 
Tudo é bom e desejado! I Acha logo o que comprar! 

. Portanto: 
_ ａｾｵｬ＠ estamos ás vos'as ordens para .ervil ·os! 

HUMBERTO ZÃNELLÀ & elA. 
Commissões, Consignações e conta propria. 

c:§II::: 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇ ÃO 
ＺｯｾＺ＠ : 

Caixa Postal, n G, 2I j=-' 
RlUA. GlUSTA."VO UI" ....... 1RD, ｾＮ＠

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELL#l 

.S:\I de ｍｯｾｳｯｲＬ＠ gl'OSS() e moiclo, em ｧｲｮｉｬｉｉ｣ Ｌ ｣ＢＧＺｾｴｬＱｄｌ ｜Ｌ＠
Fannhas cle trigo das a,'rc,litorIas mat','as LILIl cr. 

Sal, café, xarqucs do Rio Grande e Paraná, azcites, goiabadas massa de 
tomates, abacaxis morca Lelio, de Amorim, Costa & Comp., dc Pernambuco; 
agua mineral Ouro Fino, bonecamp, oleos, arame tarpado, bebidas finas da 
I(rande fahrida Rios,"hi couros, chinellos, calçados, chapéos de palha e de 
feltro, da importonte fabrica ｏｲｩ･ｮｬｾＬ＠ de Siio Paulo; lonas, cimento, breu, soda 
cau,tica, fumo, ceho, alpistc, alfafa, vidros, bombons c chocolates Fale'" 
vinhos Olga e Cal/ares, colorau, perfumarias, pós de arroz marcas Lady e 
Naná, charutos Pooek, palha e papcis para cigarros, cachimbos, tccidos de 
algodJo, punhos, cvllarinhos, corrente" para cachorros c animaes bovinos, 
ditas para poços, pitôes, aldrabas, ctc, etc. Saccos de , papel e dc olgodUo, 
artigo para escrlptono, papel de embrulho, barbantcs, anlOl(ens, louços cgmol. 
tadas, placas de motal e esmaltodns, penellmoticos, c comaras de ar para 
automoveis, mutcrial electrico, pés de ferro para boncos de jardim, fogileg eco· \ --. , (' 111) 1,1<'" 

nomicos marca Progr<,s-'o, grelhos, portões, chapas para fogões de tijolos, po. Agentes dos vapores ela r,,'mll F, Mntanlz7.o & o 1· rlna 
madas para calçados, "mpl",to "henix, artigos photogrnphicos, codigus tClegra.! 1 a!{una Estado d" Sa nl a Callla '# 

CAFÉ E SABÃO 

plllcos 80l#(,S, o, melhores. A 
Unico ve ndedor do sabonete "Sanitol", o melhor entre os melhores. IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA 'PATRIA" DE FERNANDO BAINH ' 

k 
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