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do nORS C ''', a ando nessa caRa 

I por ｾｉＧｉｾＧｃ＠ ｾＱｴｧＭｾ･ｾｾｉｾ＠ NftCioIl3I,saliento'u, 
" . . s ,IPI> ,lUsos de seus coll 

glc,IR,HS "liquidados rcvoltantes 'IS V'IOC' 
11('138 ('rueis ( Uo . ., t ｾ＠

militar T'esulr:e lem t dtAI lei tio sorteio 
cJado o a sua complexl' 

Faz ｴＨＩｬｬＺｬｾ＠ :I" ｯｰ･ｲＺｬｾｩｩ･Ｂ＠ bancarias. II A'., ,c 
Deposito" elll conta <'""rcnte ｰｲｮｴｩｾｾ･｣ｾｾ｡ｯ＠ de semelhante lei é im. 

paga ｡ｾ＠ lIIelhorrs 1""a. I gl'c' s ｾＬｬｴｖ･Ｌ＠ acerescetn o illnstre coj}. 
SIS a porq uo o . . 

Antes de recoiherdes as I como u,,; lI1undo ｬＺｬｯｬｳ｡Ｘｳｯｊｬ｡ｬｚｾ＠ grande 
• • • . I ( e um mund 

vossas eCOnOntHlS pedi In' ｾ･ｭ＠ ylflS de COll1l1lunicaeões para o S" O • á Intcrlor e estA . I ' , _u formaço es 1 '. d, !\lnl a, eConomicamente 

I l esorgamzado. Os le 'isla I · ..' 
Succursal de La.guna le,,:os fiz.cl'Um ｴＢｾＬ｡＠ le7 dr ＨＱｾｾｔｾｬ｡ｾｬ､ｾｾｾ＠

elulopeus, 1'01110 SI a lei do sorteio mi. 

I :(:tr [;v".>3r de Ser exe' t I 
,... ............ ｟ｾＭＮＮＮ｟＠ ... ........--.....-..... ｰＺｉ［ｾ＠ l'éC lI"t'IClo ele' t', II'U IH a em UIIl 

• • , • CS 1 ai HS de felTo e 

U'm mundo do IllISBflHS ＢＧｾ＠ 1,1' o ｌｾｏｖ･ｬＧｮｯ＠ pu,lesse ｡･｣ｵｾｬｩｲ＠p. q llptnllwntc ('Oln tod:"lS tlS clepczas 
<In, VIOg-e'ls dos 80I'te:'rlos até á ｳ￩ｾ･＠

....::., ＨｭＬｾＨｉ＠ dC'\'rm ｰ ｲｾｳｴ ＺＮｬｲ＠ seus serviços! 

01 nA U - i'i l) no liO P'''? o sorteado não tem (SUBSIDI .) (' KA M ｅｾ＠ TUDO mei" •. II e t ＱＧＢｮｾｊｙ＾ｲｴ･Ｌ＠ nem o govel'l1o 
PiIlLOSOPHICO-SOCIAL) lhe ria I'M!1'30S par" ellJprehendel' 

A ｔ･ｲｲｾＬ＠ porque é um 
plaaeta úos menos 0\'0' 
lucíonados, é, por ｩｾｳｯ＠

mesmo, uma morada de 
cspiri I os il!feriores. 

0.\1 TolH, 

v 
DIREITOS E DrXERES 

Ｂｒ･ｾＺ､ｩ｡＠ (Im um s:tio retirado e oc
rullo d, j"tado de S. Paulo, nm rapaz 
de 24 annos de idade. E,'u casado com 
lima ｬｉｬｯｾ｡＠ honestissima e assás labo· 
rlOsa. Y. C., inicines de SC'u nome, era 
I,io ｩｮｴ･ＱＱｩｾ･ｮｴ･＠ quanto actl\'o, p traba
lhava assiduamente no intuito dc fazer 
｡ｃｬｊｵｩｳｩｾ￣ｯ＠ dos meios 'lue garantisscm 
um futuro que lhe não insp;l'asse preoc· 
cupações ou apprehensões pelo dia d'a· 
manhã, 

Contl'ahintlo casamento fez-se lavra· 
dor, a conselho de sua esposa, que era 
filha de laborioso colono allemão. 

V. C. comprara um exceUente lote 
de terra onde edificara unia casinha, a 
custa de algumas economias e até' de 
privações. 

Todo entregue aos labores do campo, 
fôra, em eerto dia, surprehendido com 
um aviso que o contrariara devéras: 
havia silo sorteado para o serviço mi, 
litar, justamente em occasião mlLi cri · 
tica, pois, além de estar sem recursos 
pecuniarios, sua esposa ia ser mãi bre. 
vemente! 

De ｾｵ｡＠ residencia á pequpna locali. 
dade ond&-deveria tomar o trem que o 
conduziria á estação da primeira cio 
dade,media uma distancia de 18 léguas, 
penoso percurso para ser feito a pé e 
sem dinheiro! Cumpria, porém, obede· 
cer á intimação do aviso. 

Mas sua esposa, como poderia passar 
sem dinheiro, em vesperas de ser mãe 
e longe das pessõas que lhe pudessem 
valer em situação tão critiea, em mo. 
mentes de af[Jição? 

ｾｈｉｉＺＧｬ＠ ｬｏ ｬ ｾ ｾ｡ｯ＠ \TI:1g('lll, d(' modo que o in
ｬｉＧｾＺｾ＠ ｮｴｴｬＮｬＮｾｉＮｪｬｬｬｯ＠ pr.ln ini 111;) lei vê-se na 
t Ht(' l 'o;lt lngeat"H ue deixar emmi
ｉｬＨｴＺｬｬｾ＠ S l }) "(' ,sua cabeça :lS penas sc
Ve'''''" da Irl, ou de p", til' vecendo 
d ry.\· ｕｬｾ＠ c ｣ﾷＨｾ ［ＩｴｬＢ＠ ｬＺｬｾ＠ dI" ＱＱｾ ｲｔ ｕｾｓ＠ sem I'C
('\11:0:-1 , :lh,ud011:Ill':O o lar"' á miseria e 
á t lj})"!" 

- NJ, descrerei - continu-ou A. 
:11. - as lIIil difficuldades que o indi. 
ｾｯｳｯ＠ ÇO"'I':spto te\'e de superar, com 
lIl"!-,dltO; r;:,forços, para chegar á pri· 
me,,'a ･ｳｴ｡ｾ＠ 10 da estrada de ferro. 

SofIreu os tormentos da fOllJe e as 
agl'uras da fadiga. 

Com grande difficuldade conseguiu 
uma ｰ｡ｳｾ｡ｧ･ｬＬｾ＠ no carro de segunda 
classe ate á Cidade donde dever;a to· 
mar o vapor que o conduzisse ao seu 
definitivo destino. 

Arcou com novas e grandes djJficnl, 
dades para ehegar a esse destino. 

Ahi chegando faminto, sujo sem 
alento, al'renpendido de não ｨ｡ｾ･ｲ＠ se, 
guido os conselhos de sua esposa, tão 
judiciosos que lhe pareciam agora, 
apresentou·se ás competentes autori· 
daeles militares. 

Designado para servir em um ba· 
talhão de infanteria aquartelado no 
interior de um Estado central, para lá 
seguiu o inditoso moço, fazendo novos 
sacrifícios que importaram em uma 
alteração de saúde que lhe ia custando 
a vida! 

Tendo servido todo o tempo deter· 
minado pela lei, nas fileiras do nosso 
glorioso exercito - segunda lima ex· 
pressão patriotica, consagrada pelo 
uso - despedi,am.n'o do serviço mi, 
litar, deixando-o com poucos recursos 
para sen regresso á casa. 

Supperando novos mil e um obsta· 
culos, logrou chegar ao lar domestico, 
fatigadissimo, doente e quase esfarra· 
dado. 

Sua esposa - que j á era mãe -
soffrera mil privações e estava enferma 

tuição j:t".rante,.e só os deveres m'eados Prcvolcrrndo.sp drsse pl'N'rd"nlr 
por ･ｳｾｾ＠ IIIIPO!i!çã? da lei. D. Elhm l\1ndeirn, prOMlfOll, lia dias, (; 

ｃｏｉｬｾＱｉＱｕｏ＠ a ｾｵｶ ｬ ｲﾷｭｯ＠ com a mesma Sr. Dr. (}cllIininl.() da Fnuwn ('h/'fn de 
ｾｩｴｴｾｮ＼ＮＡ｡ｯ＠ e mlllto grato sel'ei no sact1- poli(Oia, e pl:'diu-1I1P a ｶｩｾｪｉｈｉｊＨＧｪＧ｡＠ ｾｉ｡＠ SUa 

CIO que lhe p.eço: . Cflsn de rCHid('nc'ia ('(Hltr:. IjlHH'SCjl ..... l' 
- Um ｦｵｮ｣｣ｬｏｮ｡ｾＧｬｯ＠ estadual, qUf?'. visitas Ｘｵｾｰ｣ｬｴ｡ｳＮ＠ Possuia lllnaR iui

ｾｾ｣ｲＨＬＨＬＡｵＬ＠ flUl'flll,te ('lnCO annos, as. ｦｕｬｾＭ ｬ＠ !lligllQ ｾ･ｲｲｩｶＨＧｩｳＬ＠ c:lpnzl's dr todas UH 
ｾｲｬ･ｾ＠ de ｾ･ｵ＠ ｃｾｬｧｏ＠ COm zelo, dedlcaçao lndlgllldad('H, r, pOJ' ｩｾＺＭｩｯＬ＠ p('dw: 
e .l ntelhgenC l 8 pouco vulgar, contl'i- - Eu quero qtH' o gmuoda COIlHillta 
bUIU, no ､ｾ｣ｵｲｳｯ＠ desse te1l?Po, por força unicamrntr a cntl';aJ:J do InPII mnrido

o ､ｾ＠ ｵＮｉｉｬＺｾ＠ lei, Com seu COlltlJ1gente pecu· Qunlqucr outra pC8: ia tJf;\,c SeI" eVj-
ｾｬ｡ｲｬＳｦＱＰＬ＠ para uma institui,'ão que tuda. . 
ｊｵ ｬ ｾ｡ｬＱｬ＠ muito pia e de reaes vantagens. A partir (]rHf.la ｴｮＨＧｾｭｮ＠ t:-trdf\ ｰｮｾｾＨｊｬＱ＠
Refero·me a esse abuso praticado em a cnsa de D. ｅＱｩｾ｡＠ ｾ｛ｈｵ･ｩｲｵ｡＠ ."1' vi. 
nomo da dcusa ｊｵｳｴｩｾ｡＠ que se deno· gia,la pelo j:tuardn civil IIUIII('I'O 71 .. o . I' , , 
tnlJ1a mon ep1o ... , qual, teso esoJcJIlue, ('OIllI'ÇOU:1 ｰ｡ｓｓＨｾＬＢｬｲ＠

A ｰｯｲ｣･ｮｴ｡ｾ･ｭ＠ deduzi,la dos venci· dc um lado para outr", lia cal"ada ri" 
mento mensaps desse Ｈｵｮ｣ｾｩｯｮｮｲｩｯＬ＠ prcdio: A's 2 horns ria nwnhã, 'nc':l bada 
para aos coCt'es do tal mantrplO, eleva· a partuln de 11 POkPf" ('111 CHga de um 
va,se a 20:000, tendo·se descontado, amigo, rJidg-in.<e o ｰｲｮｴｾＳｳｯｲ＠ Altin" 
ｾｾｾｩｳＬ＠ no fim dos cinco annos, 1.200.000 ｬ｜ｉ｡､ｾｩｲ｡＠ para aR ＬｨｽＨＮｾｵ［ＺＺｉｓ＠ 10 '!'Ir, 'll1:'ndo, 
'e's ｾｉｯｳ＠ ordenados desse empregado a dOIS metros do porliio, n gual'<['\ o 
pubhco. deteve: 

Exonerando.se, e desejando receber - Não pode cntrar! _ di 
esse capital eOm os respectivos juros - Eu! - geml'u O d""'l'ae:ldn. 
vencidos, visto não mais querer contri- - Sim, senhor. Aqui s,í""p'),'IC' elltl'ar 
buir para semelhante in.lil,';!llo, sabe o o marido da dona <la ca.". 
meu amigo quanto lhe entregaram? - Mas ... eu sou o marido! 
Pl'ovavelmente pensará que, contados Espantado, o ｾｵ｡ｲ､ｮ＠ re<'uoII ,lo., 
os juros da lei, tivesse elle recebido, passos e, fitando.o, exeJllnou : 
pelo menos, 1.500.000 réis! Pois só rece- - O senhor, tambem? 
beu 830.000 reis! Como? perguntar·se, E como o professor o cnearasse, in. 
ha admirado. Eu explico a coisa: dignado: 

Residindo esse funceionario, longe - Eu pergunto, porqlle... já en. 
da capital do Estado deu procul'ação a traram dois mari,Uls! O sCllh"r é ( 
um runifJo para receber esse dinheiro. terceiro! 

As despezas dos sellos, requerimen· No interior da "'sa honestl. D. r:' .. d" 
tos e outras exigencias da lei ｡､､ｩ｣ｩｯｾ＠ dormia, calma, o SOlIlno rle ＺＭＬｕｾ＠ irJ
nados á porcentagem cobrada prlo nocencia ... 
procuradoreleval"am-se auma parcella JJl"fIIEHTI) [Ir. ｃＮ｜ｾＢＬ＠ 'S 

ｲ･ｳｰ･ｩｴ｡ｶ･ｾＡ＠ . Bellas gravatas' _ ｃＢｾＢ＠ Fl'rra.i COllclusao logtca: '''_..::... ____ ' ____ _ 

.Quem deve ao ｅｳｾ｡､ｯ＠ e não ｳｾｉ､｡＠ o A FEST.\ D.\S V.\LS.\S 
peblto em tempo, e const.rangtdo a . , '.. .' . 
pagar o imposto e a respectiva multa e [In nlllRIfO ((llJllfrllltll.''iI 

é, ;is vezes, sobrecarregado com as Realisou·se no dia 2i do corrente rm 
excessivas despezas da execução. Curityba, a - Festa das ""I<as-

Quando, porém, é o Estado o deve· p romovida pelo Conserva(orio do Pa. 
dor, o credor vê·se na contingencia de raná, tendo entre os concorrentes ob. 
despender algumas dezenas ou centenas tido a primei, a mells ',o honrosa, O mu. 
de mil réis para a cobrança, de modo sicista lagunenseAntonio Serapiiio dos 
que a Fasenda nunca é lesada, mas o Santos, musieo de primeira ｣ｬ｡ｾｳ･＠ do 
Estado prejudica a bolsa dos que teem, , 130, batalhão de caçadores, estaCIOnado 
com elle transações de certa ordem, na cidade de Joinyille. 
como a patria exige sacrificios enor· Transcrevemos ,lo nosso cnllei!a 
mes de seus filhos, e quando os soco "Diario da Tarde ", tle Curttyba,. a. 
corre, em grande calamidade, quase referenQias fpitãs á Ｂ｡ｬｾ｡＠ "Illusocô 
sempre chegam tarde os recursos, ou perdidas ", apresentada a'1uel1a gran. 
não dão para contemplar a todos os diosa festa, pelo nosso conterraneo . 
necessitados! " .... 

A Nação gasta ｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡ｶ･Ｎｩｳ＠ som· 
mas com banquetes dlplomatlCos, re· . ... .......... . 
pre; entações ｯｦｦｩ｣ｩ｡･ｾ Ｌ＠ recepções, festas Erguido o panno, ás horas 20, 4!, tcp 
a datas commemoratlvas, et?, etc, e en· inicio o espectaculo com a ･ｸ｣ｬＧｵｾＺｬｏＬ＠ p0.r 
tretanto a classe desprotegtda da for· uma orchestra composta de ｱｴＧｾｲ｣ｮｴ｡＠ f, . 
tun a e abandonada aos azares, aos ca- " uras da valsa" IIlllsi'lrR perdiclns ", de 
prichos da sorte, estrebucba nas garras Antonio Serapião dos S?ntos, ｴｏｾｬ＠ a 1" 
da misoria ! menção honrosa. Anton:o Seraptno dos 

Em que mundo vivemos!! Santos, ex.musico da handa da Força 
Heitor Gomes de Miranda. Militar do ｅｳｴｾ､ｯＬ＠ faz parte ｡ｬＧｴｵ｡ｾ Ｎ＠

mente do con]uncto nntSlcal do ＱｾＮ＠
(Par'anã, ",nio de 1.920). batalhão de caçadores, em Joil1\'ille. 

........ OU .. ... A peça é brilhante e desae o como<:o 
E LIXIR DE NOG UEIR A 

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

Essa idéa atormentava o espirito do 
pobre moço ... mas o dever de patriota 
｣ｨ｡ｾ｡ｶ｡Ｍｯ＠ a um cumprimento penoso, 
porem sagrado, como pensava V. C.! .,' 

Sua esposa, porém, revolta se contra 
Uma tão iniqua quanto cruel disposição 
de lei, e disse para o marido: 

e desesperada, não podendo, até então, 
se conformar com a ausencia de seu 
marido! 

Intimada, a pobre senhora, ｰｾｲ｡＠ 1-
pagar os impostos em que ｳ･ｾ＠ marido DOS J O RN AES 
fôra tributado, como proprlet3l'I.o, e 

arrebata o espectador, Repas,"da doe 
um sentimentalismo intenso nas pn· 
meira e segunda ｰｮｲｴ･ｾＬ＠ a "9:ls3 te1!l na 
tercpira parte um brIlhantBmn mef· 
favel. Bella e mayiosa nos seus ac· 
eordes H I11ucões ｰ･ｲ､ｩｴｬｮｾＢ＠ l"rvela. o 
ｰｲｯ､ｵｾｴｯ＠ de talento ,cintillantp. 

- A patria nunca fará, por ti, ne· 
nhum sacrifiCio, nem mesmo te será 
gr rata a este gesto que por ella queres 
azer! ... 
BeijandO'a esposa e com os olhos 

ｔｾｲｰ｡､ｯｳ＠ de lagrimas V. C. partiu, 
'Clxando sua mulher em pranto e 
at ,!,aldlçoando os autores da lei do SOl" 
CiO militar! ! 

E tinha razão a pobre moça, pois a 
ｲｾ＿ｐｦｬ｡＠ Camara dos Deputados qua, 
' 11ooU de iniqua, revoltante e estupida 
a el do Sorteio militar. 

não podendO solver esse ,cOf!1f!romlsso, 
a divida ia ser cobrada ]udlClalmente, 
e foi dias depois do regresso do pobre 
moço! . . 

E assi m por não poder a mfeltZ se· 
nhora pagar 20$000 réis .em tempo, 
ｯ｢ｲｩｧｮｲ｡ｭ ｾ ｮＧ｡＠ a pagar oüo ou dez 
vezes mais contadas as despezas da 
cobrança executiva! ... " . . . 

Al;'ora uma outra historla vel'ldlca, 
contllluon A. M., para chegar ao meu 
fim q ue é provar, ｣ｾｭ＠ da"os ｳｯＡＨｾｲｾｳＬ＠
que a patria nãO ｲ･ｴｲｾ｢ｵ･＠ .os sacrl!lcloS 
que a lei impõe ｡ｾ＠ c!dadacr,1sto e, qu.e 
não existem os dI reItos que a Const!o 

A suavida(!e e a doçura do. seu' 

Q GUARDA accordes; Q ｳ･ｮｴｩｭ･ｮｴ｡ｬｩｾｾＱｏ＠ dns Ｌｵ｡ｾ＠
Quando o SI' Dl'. AuriJino Leal notas; conduzem o. espmto 1'1 ara l OS 

,'. I aneia divagações no pmz pncanta, o < ｡ｾ＠

ｾ ｨ ｾｾｦｩｾｩｾ＠ ｾｾｾｨ＠ ＱＱｾＺｾｩｾｾｾｾｾｾ･ｾ＠ Ｚｾｾｾｾｾｾ＠ I ｦｲｳｾｾｾ［｡ｾﾷ＼ｴｾｓｩｾＬｾｧｴｦｾＱｉＳｴｾｓ＠ Ａｾｾ｛ＺｮｾｵｾｾＺＡ［＠
consegUIu que .. b' 0nora e fugidia 
um ｾｵｾｲ､｡＠ civil,. Cl:]a ｬｬｬ｣ｾｭ＠ d ･ｮｾｾ＠ s Com acompa;li;;mento de banllolills 
conslstta em . f!rolllbu a en ra a e a valsa te"e uma execus;;o impecca"eI 
quaesquPI' VISItantes. A ､｡ｬｾｬＢｴＧ＠ q Us despertando \'ibrantes palmas da J" '" 
assim se prevemra eontra os 111 ruso. ' . 
pretendia, com isso, evitar a compa.nh1a tencla. 
do esposo, do qual se ｡｣ｨ｡ｶｾ＠ .d.'vor·

1 ciada por evidente incompattblhdade 
de gentos, 

I ｰｮ ＮＺ ＨＧｩ ｾ ｯ ｵ＠
duas ｾ｣ ｊＧ｡ Ａ｣ｳ＠ 1 Os 

chegar;lUl. Ct:da um tOlHe I seu, olhos ,';nzclltos e lindod, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o De-ver 
Ｍｾ Ｎ＠ - ｾｾ＠ - -- ＮＭＬｾｾ＠ -..., -'" ｾ＠ --=- = 

de .Enrico Cnrus
o

, roubando joias nO I bas os mulheres erom esposas leg

acS Agradecendo a visita, fazemos votos 
pelo prof;(resso, ｳ･ｭｰｾ･＠ crescente, !Ia 
sympathlca corporaçao, _. - ,_ .. ｾＮ＠ ---_:.- ＭＭｾＭ-

PELO MUNDO valor de meio milhão ue dollnrs. de L. Xa primeira somana ueste mez, A primeira mulher e a sua filha vi-
Portugal exportou mercadorias no vem boje em paris e a segunda aeha
"alor de dois e meio milhões ue es- se em Genebra. Qualquer das esposas 
cudos. poderia intentar uma ｡｣ｾ￣ｯ＠ de di-

Cigarros ral,,"'" 200 réis O maço no 
Hotel Brasil ' 

Em revista 
J 

Wilson \'otou a ｭｯｾ￣ｯ＠ de paz appro· 
vnda pelo ｃｯｮｧｲ･ｾｳｯ＠ Americano ... 

_ Um tele!(ramma de ;\l adrid, infor- vorcio, mas ambas recusaram fazel-o. 
mou que a IIespanha :vae fazer um Todas as pessoas ;mplicadns nessa 
grande emprestimo á Argentina. extraorulnaria tragedia da vicia hu-
._._._._._._._._._._._._. mana arhaJll-'P satisfeit1s e felizes em 

F aIlecimentos 

Falleeu, ha dias, em Florianopolis 
o sr. Gustavo Ezequiel, nosso conter: 
rJneo. 

_OSenadonorte.americano re)eltou 
fi meusagem presidencial que solicitava 
a approvaç:io dU11l mnnd to sobre a 

ｌｏｾｬｂｒｉｇｕｅｉｒａＬ＠ para extincção muito boa amizade. 

dos vermes (lombri"3s). Vende-se ' nesta ciJatle. o ChOcolate em pacotes, casa Teixeira. 
A' familia do extincto, nossos pesa· 

mes. 

Armenia. . 
_ As tropas de Grabiel D' Annnn.zl? 

têm tomado varias localidades ao \1H' 

migo. • 
_ O ministro da fazenda allemao 

acho phant1.stico5 e impossiveis os 
dados da imprensa estrangeira sobre a 
provavel indemnis1çiio allemã. 

ＭＭｾ＠ ......."...." - - ｾ＠

O QUE OS ESTADOS DEVEM 
A' UNIÃO 

Locaes 

Grande sortimento de calçados re· 
cebeu fi CaRa Fcrrari. ' 

Diversões & Sports 

Cinema Central. - Será exhibido 
hoje em dU3s sessões o bcllo fihn. 
intitulado _ Os gregos já occuparam toda a 

região occidental da Thl·acia. 
_ Os ferro·viarios belgas ameaçam 

a "réve geral para primeiro de Julho. 
':..Diz-se em Paris que só a força ar· 

mada imporáá Turquia, o cumprimen
to do Tratado. 

Maternidade 
Nosso anniversgdo. -.A'S ｰ･ｳｳｯ｡ｾ＠

ue noS enviarnm ｦ･ｨ｣ｾｴＢｯ･ｳＮｰ･ｬ｡＠ pas 
Segundo uma emenda do ､･ｰｵｴ｡､ｾ＠ iagem do segundo anll1ve.rsarlo de nos' . ' 

Alvaro Baptista, apresentada ao pro S3 folba nossOS agradec1lnentos. I da afamada fabl'1ca Ocean-fllm. 
jerto da receita, quer o representante ｾ＠ , - -. 
gaúcho que a União cobre dos Estados Pannos para mesa, Reposteiro e 

-=- =- """ 

Correspondencias 
_ Não ha esperanças do rebaixa· 

o que lhes deu emprestado em melhores Toalhas - no Paraizo. 

mento dos preços do papel para a 1111' 

prensa. 

dias. . o - - d Essa ｣ｭ･ｲｾ､｡＠ determma que'd g.' Retreta - Hoje, á tarde:1 ban a mu· rCR n'Y BA Sal:>, 24 dr Maio tlr ＱＮＹｾＧｩＩＮ＠

-Fundou.se em New-York um club 
vemo provldenclC para a IH]ul açao . aI Carlos Gomes> fará uma esplen- . I . . . 
gradual das dividas ｾＵＧｳ＠ ｳｾ＿ｵￍｬ､ｬｬ･ｳ＠ E,,: ｾＧ［ｾ｡＠ • retreta uo jardim ('"Ihei)'os ria -I Ｌ ｾｰｳＮｉｾｾｾ ｯｾｾｮｾｾｾｾ［ＧＨｾＺＺｩｾｯｳｦｾｾｾ ｪｾｾｾｾ＠

ｬｵ ｳｯ Ｍ｢ｲ ｡ｳｩｬ･ｾｲｯＬ＠ que teve, logo nO inicio, 
quatrocentos socios brasileiros e por· 
tuguezes. . . 

tados pura com a Umao, flxan 0. o ｾ｡＠ /'1. ( 3{ es, ,1 . 1-' . . 
t d 'uro legal edaamortlzaçao, ,T,afa. outra vez, uma s·) lenlnH "de rehglOSR 

gamen o O) . • , lia de Curltybm,os . E o propno 

_ Têm ha\'ldo na Allemanha, senSl' 
veis demonstrações pela volta do antigo 
regimen. 

qUÊ ｡･｣ｯＺ｡ｳｾ･Ｎ＠ Massa de tomates Ital,"na, ｵ ｾ＠ ｾｾＰ＠ ｜ｾｲｾｴ･Ｂ ･ｵ＠ essc' pio commcntimcnto 
ￊ｡ｮｨｾｾｮ＠ 18.051:318$614; PernambucO, !Iote l fira," r' lIn um ;eranico de :.laio, ｾ｣＠ ext l·aor· 

9.898:820$021 ; Paraná, 4.227:500$000 ; d lIaria belleza. E com nlzao, ]lOTelue, 
_ Foi preso em Paris, num salão 

de dança, um príncipe a1lemão. 
Santa Catharina, 4.227:500$000; ｾｾｲ Ｎ＠ Novos coIlegas U;IWS das ｨｧｾｲ｡ｾ＠ IIlalS s)'mpatllll·as. da 

'pe, 1.676:968$930; Piauhy, r eIs " . ., s"eietladccuntyoanense, era o ｦ･ｳｴｾｬｬｯＮ＠
_ Huerta assumiu a presidencia pro

visoria da republica do Mexico. 
-No primeirotrimestredo annocor· 

rente, a Halia importou 3.300.000:000 
de liras e exportou 1.005.000.000. 

ｾＹＺＰＳＲＤＸＲＷ［＠ Goyaz, 500:000$000.; Para- _" A ｓ･ｬＱＱ｡ｮｾ＠ e um penor]lc0 clc ar.- Q 10m não .conhcce o ｮｯ｢ｲｾＬ＿＠ pnClheo 
byba, 556:000$000; S. Paulo, Libras 2. çao soc\3l, quc. ｡ｰｰ｡ｲｾ｣･ｵ＠ a 10 do Cal ' Alt :no Fal'13s, o homem d!stmcto, que 
727. 504.10.4. _ . ' rente, em Flol'1arlOp,ol's. . tn.ta grandes epequen?s, rIC'·se pobm, 

_ Foi lançado ao mar, em Tokio o 
novo courat:ado japonez li Mutsu J " 

deslocando 33.800 tonelad as. 
-O governo portuguez vai enviar 

umR missão economica ao BraslJ. 

O Sr. Alvaro nao CUIdou dos abor· Seu program ma c: Botalharem pI.?1 prct1s e brancoS, naClOnaes ｣ＬｬｉＺ｡ｮｧｾｬ Ｎ＠
recimentos quecauSarlU, ｮｾｭ＠ das ano ria gra!1deza e prosperlClade da tella ros, com a mesma bondade, ｾＮＮ｣ｵｊ｡＠ Illao 
tipathias 'que Ibe porlel'lam adVIr, ｣｡ ｴ｢｡ｬＧｬｾｬ ･ｮｓ･［＠ ､ ･ｦ･ｮ ､ ｾｲ＠ os fr,acos c os sempre está aberta para l11hlgar a nr· 
mesmo porque em seu Estado, ｾ＠ RIO oppl'1lmdos, e pugnar em prol ､ｾｈ＠ no- ccessidade d03 dcshenlallos da fortua,'. 
Grande do Sul, ,dá-se. o, contrano: ao brrs e elevadas causas, que dIgam:, E quanto vallu a ｰｯｰ ｵｬｾｲｩ､｡､｣＠ lIrsse 
ｾｮｶ￩ｳ＠ de dever a U01ao e dclla credor bem estar do povo. . ' homem verificúmos 110 <1," da lestn.Ja· 
em quantia superior talvez a 1.000 A' nossa co-irmã, .os nosSOS cum I r - ; mais ｃｾ ｲｩｴ ｹ｢｡ｮｯｳ＠ yiu uma [esta igual. 

_ Monrenegro fez um appetlo aos 
Alliados ｣ｯｮｴｾ｡＠ as \·jolenciasdosyugos· 
slavos. 

_ Os financeiros e economistas bel
gas estão muito interessados pela via· 
gem do Rei Alberto ao Brasil. 

contos. " mentos e votos de VIda longa. \ De distancias enormes, rle toclosos mu· 
E sua emenda na ｶ･ｲ､｡､ｾ＠ e mou!" ni cipios \'isinhos,affluiram a esta le,ta 

zadora. Os Estados na dlstl'lbUlçao Ternos de brins brancos e elp cores, elementos bons que confIados na 110,' 
C?r.stitucional da ｡ｲｲ･｣｡､｡ｩｩｯ､･ｲ･ＡＱ､｡ｾ＠ artigo bem confeccionado-no Para izo. pitalidade ｰｲｯｶ ｾ ｲ｢ｩ｡ ｬ＠ do illustre feste:· 
hcaram ,'001 a melhor SOlte, e ｮｾｾ＠ e ro procuram a villa do Cuntybanos, 
justo quP venham ｢ｵｳ ｾ｡ ｲ＠ da Umao o C. P .C, é o titulo de um mensario co;n o fim d e satisfazer os seus sentI' 

-. A ｾｴ｡ｮ､｡ｲｴ＠ Oil fornece setenta por 
cento dopetroleo utilizadoactualmente 
em toda a França. 

que I.hes falte p,ara satIsfazer seus eles- dos estudantes do Curso Pratico de mentos religi osos, E o bom festeiro in· 
ｰｾｲ､ｬ ｣ｬｯｳＬ＠ sem ao menoS pagar o que Commercio, em Florianopolis. ca nsavel distribuia amabilidades, con· 
dao. aos prestamIstas que lhes fornecem I Traz um bello programm a, todo ro- quistando o roração de todos, e ｭｾＧ＠_ Chegaram ao Rio muitos vapores 

da Argentina, conduzindo tri go para 
Europa. 

capllaes. . ' ,po, todo florido, p.roprio da mocidade I tranelo claramente que éo bomem mais 
(Do Bole/ml Mundra, ｴｾＧｵ ､ｩ ｯｳ｡ｱ ｵ ･＠ ､･ｳｾＩ｡＠ progredir. . popular dp ｃｵｲｩｴｹ｢｡ｮｯｾＮ＠ . . '. . . I NOSSOS ｃｾ ｬｭｰｦＱｬｮ･ｮｴｯｳＬ＠ almc)ando- j 13astadizerque os Imloeshvcram uma -A Italia quedirmar em separado, 

um accordo com a Allemanha, 
-O sr. Mucio Teixeira, conhecido 

Barão d' Ergonte, prophetisa a volta 
do ex·Kaiser á Allemanha e o assassi · 
nato do Kronprinz. 

Lrnho. para vestidos, artIgo ChlC - lhe lo..ga eXlstenCla. affluencia nunca vista, e queoproducw 
no ParalZO. - - ＭｾＬ＠ ｾ＠ . 1 desses leilões, foi de oito ｣ ｯｮｴｯｳ｡ｰｲｯｾ Ｇ＠

Tambem declara que baverá grande 
guerra nos paizes de origens britannic:ls 
e que os Judeus ainda desta \'ez conti
nuarão sem Patria c escorraçados virão 
para o Brasil e para as Republicas Ar
gentina e do Chile. -

O CHA S.\LAD.\ é o rei dos chás I madamente ! O "enerando padre Mam· 
_____ ｾ＠ _ ｾ＠ rado concorreu porlerosameute, para o 

....",..-,,,....,,,,..,...-===--:=:-::::--,=-=-=-..,,,..._ bri I h a n tismo da referi ri a [esta. As mIssas 
CASADOLEGAUIENTECQ;\! DUAS ｊｬｍｾｬｉｬｩｈ＠ e novenas, foram celebradas. ｣Ａ＾ｭｲｯ ｾ＠

MULHERES SEM SER ｂｉｇａｾＡｏ＠ ｉｾ＠ , maior solemnitlade, e a procls
sa

l
o 

'ar 
. tr • . " uma cousa verdadeiramentegran< ｬ ｏｾﾷ＠ . 

F<'i ,; w,w.gr a IrO'8 - U b da de musica muito correeta, ma no ( I f· t to 
constituida de cavalheÍl'osde mO ra ) 

ror ensano de um rsytthlalra 

_ No periodo de 25 de MarçO até 25 
de Abril, a Argentina importou do Bra· 
sil 21.570 barricas, 21.150 ｳ｡｣｣ｯｾＬ＠ 148 
amarrados, 150 rolos de herva·matte, 
17.140 SaCCOS de arroz, 3.970 ｾ｡｣ｲ｡ｳ＠ de 
café,4.803 .accas de cacáe, 106.028 ca
chos de bananas, 600 sarcos de farinha 
de mandioca, 341'332 peças rir pinho, 
4. 207 fardos de rumo, 43 caixiie. de 
cigarros, 7.500rai xas de tecidos de al
godão e outros productos. 

Devirlo a um la'nentavel engano de 
um psyC'hintra, lltl'\ rico commercinnte 
da cidade de nenebra,chamacJo M.M. L. 
viu.sc na extraordincria situação de 
ser legalmente casado com duas mu
lheres, sem ser, no entanto, bigamo. 

lIa rerca de 18 annos atraz, a es· 
posa do sr. L., deu signaes ev identes 
de alienação mental, sendo por IstO 
recothirla a U111 asylo. O neurologista 
rio estabelecimento, rlepois de exami · 
nar ｾＡｭ･Ｎ＠ L., declarou·a , louca incura
ve\ e deu ao marido um attestado, 
me<liante o qual elle poderia ｰ ｡ｾｳ｡ ｲ＠ a 
Ｘ･ｾｵｮ､｡ｳ＠ llupcias, pois as leis sui Asas 
concedem o divorcio, no cnso de um 
dOR nubentes ficar ｩｲｲ ･ｭｾ､ ｩ｡ｶ ･ ｬｬＱＱ･ｮｴ ･＠

lou ro. 

No mesmo periodo o Brasil importou 
da Argentin a : trigo 379.961 sarros, t rio 
go a granel ｓＮＰｾＳＮＹＷＳ＠ sacros, farinha de 
trigo 237. 404 saccos, vinhos 47 caixas, 
arame de ferro e aço 2.731, amarra
dos, [ructas 8.200 volumcs, r evada 
2.247 saecos, lã 5.2m far<los alfafa 
2.522 farrlos, azeite de li nhar;a 1:40:' raio 
xas, 1.571 barris de azcite de Oliva 
555 caixas de queijo, sal 2.ROO sarcas .; 
varios outros artigos. 

- Vulgarizam-se pm Berlim 8(;r109 
boatos de conccntração de [orr:as mf)
narrhicns para tentar a implantação 
do velho regimen. 

- O exercito norte-nnwriC"rmo em 
tempo de paz, passou a ser de 2!J7.000 
homens. 

- Portugal reclamou como ,"rlemni· 
sação da Atlemanha, um milhão e 9t \ 
mil contos de réi s, ouro. 

O Sr. L., alguns annos dopois do di· 
vorrio, rOl com a sua filha moral' em 
Pari.,onele se casou , tondo do novo 
en lace doiA [ilbos. 

Neste interim, foi mudado o medico 
do ARyl0, onde se achava a primeira 
esposa de L., considerada louca e o 
Aru ＡｩｬＱｃＨＧ･ｾｒｯｲＬ＠ ('omo é de rORtumc. exn. 
minou ('ada doente rtlidac)oRnrnentC'. 
O rcsultndo foi quo Mme. ｉｾＬ＠ neSse 
novo examr foi ('f)llsiclrrada normal 
pelo quo lho deram a libcrrlado ron; 
Rurprcza niio P{"llwna do seu ｮｾ｡ｲｩ､ ｯ＠
e .Ie sua Ｘ･ｾｮ､｡＠ mulher. 

Hospedes & viajantes I abrilhantou a festa. Não houvd ｵｾｾ［Ｎ＠_ _ I desavença. Os dois ofhclaes o \. 
Por moiivo de molestia regressou I mento de Segurança, os srs. capmi I .. Ó 

do Florianopolis, ondo ･ｳ ｴ｡ｾ｡＠ cursando tonio Marques de Sousa e tenentr ･ｾｾ＠
a ｅｳ｣ｯｬｾ＠ Nsrmal, a distincta senho, garantiram a ordem com ｾｭ＠ ze o e 
r1l1ha Dorah Grandemagne. dicação, dignos de encomlOS

. ritl'bn· 
,:;:;-;;-;--;---:=--:-______ ES5a fpsta mostl'ou-nos que Cu . da 

ｦｬｒｏｾＡｅｌｉａＮ＠ - Poderoso anti-catar- nos entrou no regimom ､ｾ＠ ordem, rc' 
rhal contra tosses, bronchites etc. paz e dn progresso; que nao ｲｮｾＧｾ＠ P c . h ens 19nOl antes 

dom1llam esses om. b IIn terra, 
Veio á nossa redação trazer suas 

rlespedidas, por ter de regressar para 
o Rio de Janeiro, em companhia de 
sua exma. famil ia. o sr. Thomaz da 
Sih'u Leal. 

Tinta Sardinha - caSA Teixeira. 

Esteve entre nós O nosso conterra
neo Francisco ｆｩ ｾ ｵ ･ｩｲ･ ､ｯＬ＠ quintan. 
nisto do Gymnasio Catharinellse. 

Prí .Ie anoz Larly, legitimo, _ Ex
<, luRivamcntc no Puraizo. 

ｒｲ ｾｲ･ｳｳｯｵ＠ de FlorianopOliR o sr. Al
varo Carneiro, di gno escriptural'io da 
Mesa de Rendas Fcderaes, destnridade. 

Ｘｲｲｯｧｮｮｴ ･ＹＬ ｱｵ･､･Ｙｓｾ＠ fira e C 
｜ ｔ ｲ｡｜ＧｾＧ＠

queriam (azer um rlutlomborlecs ,-enta' 
O tempo que esses homens a, 'scoço 

t - d suas botas no pc ram o acao e . ｾ＠ ' fi lcn('c AO 
dos seus desaffectos , ), per ·s \'oIL,· 

Passado' esse tempo nunca Ulal. ..,.i· 
. ' 1 e)' nr novog ". rá e I11nguel1l ､｣｜ Ｇ ｾ＠ ( es relido. 

Ihetas, porque se ra .tempO ｾ･＠ nnnoPro
Foi sortearia I'est ｾ ｉ＠ r? p.ara o ｌ･ｭｯｾＮ＠

ximo futuro o s rr A1'Islldes 
( () ('(JfI'fi'ipO/l/ll'llf

r ) 

, ---
I)ILUUS OLIVEIR.\ ｆｉｌｾＡｾＧ［＠

Purgativo brando e seguro 
fertar orgarn algum. 

PARA SÃOJOÃO 
I \'"por \(, 

Arabnm de fp('cbcl' ]1r o . nrâ ｾｾ＠
ｾ＠ lindo sortimento do calçado P 

ｾ＠ ｾ＠ . . ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ Ｍｾ＠ . ｾ＠ ｾ＠

Chambres - no P",·aizo. "' . ...... ........ 

_ Lpninf', ､ｩｾｦＧｬｉｲＡｩｦｬｮ､ｯＬ＠ rm Hto
ckoltno, dprlul'ou ponqidrl'Slr ＬｬＨｬ ＡｯｬｰｾｰＨＧﾭ

rnuorn a ｾｩｴｵ｡ＨＧ￣ｯ＠ ria HURRin. 

Dppois de um prOce'50 amigaval, foi 
dedarado li PAtado lega l do I1l11b,," ns 
｡ｾ＠ (lM{lOROR. E!daA com<",?:lI'lIlll fi ViVN' 
em muit() boa hal'lOonin, drr' lal'ando o 
mnrido Buetrnt"I·,," e nos filhos. 

Vl
'cl'i - ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ Ｎ ｾ＠ .\ nhoras '11 (1 " as '1' T I bniícz & FI 1 • l ' Ig uC' I · . . .1 nl\ 9" 

Tivcmos o grato prazer de receber 
a visita da correrta .'orpornçüo mus i. 
l'ul. tmorrí Pof,.;u, {«(": .l flgl1RrUllR, que 
veio abrilhantar a festividlldede Sauto 
Antonio, 

Rna 0u8ta\'0 Rll'llflll 

COMP SOUZA CRUZ _ lIa lotrande falta do t.rigo na Ita· 
lia e na França. 

_ 08 ladrões assaltaram a residencia 
O Tribunal docidiu quo, em vista de 

não haver culpa de npl1hum Inflo, am. 
ｃｩｧｮｲ ｲ ｯｾ＠ destn fahrirn ｬＧｲｃｃｾｲ｡ＧＢ＠

Mi guel Ibaiicl, & FilhO 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O 
De-ve r .0 _ "Y'''''''= u_-=------ ｾＬ ＬＮ＠ ;c:;::---==e::::=:-__ .. _ 

ESTRADA DE FERRO OES- I r y.,UXIR' INH A M Sol icita (las 
8 

ｆｅｾｔ｜＠ pio; ｾＮ｜ＨＩ＠ .TO \0 
Trr;i lo!!l\1' ｮｾ＠ din 21 dIH'orrt'nte mpz 
rl'"U11!l1 (i ｨＩｲｬｮｾｏ＠ PI'(Io('tll'sorHão ,Jo:1o 

Fllptist ｡ＬｬＧＨＩｮｾｴＺＡ＠ IH 1.0 (Il' :lno\' (' nas, 1l\ iSSIl 

(':l1I
t
:\l1:1 {' prOl'I ::IS;\O qtH' pC'l'l'orrcl'á as 

TE DE MINAS, Df: l1t\i 'I 
.. ti ｾＺｬｬ＠ (;!!tu IM.';!! (til ｾＺ＠ M'ljht!J 

• 

runs do ｾＮＧｯｾｴｬｬＱｬＱＰＮ＠ . 
PctlC',.-st' o (,tlntP:1ft"t'l ｾｬｬｻＧｮｴｯ＠ da Pia 

11n
ioo 

,j'" ｆｩｬｨｾ ｒ＠ d,' \In,'''" ｾ＠ daH Il'lnãs 
dR pi"inn Pl'ovHll\lI('1l\ (' dr' ｴｯ｣ｬｯｾ＠ Os de· 
\'otoS q:lrtl n<'ompnnhal' a PI'Ill'is!;ão. 

ｃｾｴｴｊｰｮｲ･ｬＧ ･ＡＧ＠ em l\lu"" os netos dn 
ｲＨＧｾｴ Ｚｴ＠ a)tlllda ＨＧＨＯｲｬｦｉｾ＠ (,r ＢｉｉＧｾＮ＠

A ('mlmss.\o. 

c.\XCHO ｾｙｐ｟ｉＡｬｌＱｔｉｃｏ＠
E B[TJ!O!:S 

O ｾｲＮ＠ ｾＢＮ＠ Tenente 
('hront"cio Ca larall
ｧｬｾ＠ Fillhl, de8turado 
na \'il1a ､ｾ＠ Pedl"O 
\'"Ih o , lIio Crant1e 
do NnrÍl', declara ('111 

"ll!'l:t ､ｾ＠ 16 de A!(os
lo d0 1!1l3, que se 
('tl1'OU de" cancro 
")' phi I't ,,'0 e bubões" 
com" Elixi1' de No
gtll' r:l ti, do ｐｨｾｉＧｭＬ＠

Ch til .• lojo da Hih'n 

.\ \'1:-;0 

.\ ＨＧ｡ｾＳ＠ de Guilhl'l'l1W S :\::crnicvski 
｡｜ Ｇｩｾｾ＠ nos dono::; d\)s ＱＧｉｾＺｮＺ［ｩｯＺＭ［＠ pura os 
pl'Ol'lU'31' durante n ｰｲｲｬｾＧｬ＠ cit' G meZf\:-i 
no rontl':!rio pe-rde-I'ã,) dln':to. ' 

Lnguna, 1 :1-11-1 010, 
Ol/illI ! J'I/I' S',';n'lIin/'fi/;; 

Alcindo Caldeira Pranco 
Funreioll!ll"io lia E. F. O. M. curndo 
ｾ＠ eflm ELIXIR DE INIIAME ::-rí 

Corri mente de ouvido curado pelo 
Elixir de Inhame 

... O vosso maravilhoso . Elixir de 
Inll"1IIe Gou lart . é um medicamento 
virtuoso para enCOll tJnodos de ouvidos, 
curou uma minhn menina ele 10 nnnos 
de idacle apenas com 3 h'nscos, ficando 
radicalmente cul'ada desta moles tia 
que se manifestava por um corrimento 
de pits con tinuamente pelo ouvido. 

Nucleo .J",lo Pinheiro, 24 de SeteI11-
bro de 1916. 

.ti 11 I(m io DillS Sob)'inho. 
(Vulgo1Autonio Queto ). 

"cnde-se uma machina em perfeito 
estado, para fabricar gnzoza, com todos 
os pertences. 

Lag., 13-6-920. 
Ouillthmr Skientien'ski. 

L'unbo de porco, no Hotel Brasil. 

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 
" A U.JT ER f.a AC IONAL " 

AUTOmS.m.\ E FlSCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL 

Ｔ｛［ＮｩＦＮｾｔ＠ A .. Ali. TJElWTJE lW. 9 
ｾ＠ .. 

:\IAIS DE :,nI. AGENCfAS EM TODO O BRASIL 

CURA: 
IMPUREZA.S DO SANGJlh 
MOLESTlAS DA PULE _ 
RHEUMATlStVlO, ASTHMA -- - - - -- -
SYPlilLlS ADQUIRIDA l -== OU ｈｅｒｅｄｬｔａｒｾ＠

f tão 5ôboro:,o c.omo qUõlquer I ;côr d G ｭ ･ｾ ｡＠

, ￚｎｃｏｾｈｒａｏ＠ Ir.; QVAlQUll\ PhARI1ACIA » 
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BOA OCCASIÃO PARA ENRIQUECER 
Relação das cadernctas wntemplacJas no sorteio realisado no dia 20 de Maio . ' 

de 1920, pela ｌｯｴｾｲＧ｡＠ Federal, correspondente aos se unites nume: EMPORIO CÇ>LONIAL, uma casa que abnu suas portas no d,a 18 do cor 
ros : ＱＮＰｾ￭＠ 2.36:) ＱＮｾＺ［Ｓ＠ 5.101 8.578 4.046 2407 3258 e 4 ＱｾＱ＠ ｊ･ｾｴ･Ｎ＠ é um ･ｳｴ｡｢･ｬ･｣ｬｭ･ｾｴｯ＠ que offerece grandes vantagens em todos os arltgos 

I '. ' , J , ,.,' ,. pnnclpalmente em armannho e fasendas. 
, Sl::RIE ' A-C" 890. SORTEIO ａｾｯｲ｡＠ é boa occasião para os commerciantes fazerem seus sortimentos, 

ＱＰ ＺｏｏｏｾＰＰＰ＠ - 1°. PECFLlO - Um predio a Sra. D. Elvira B. Tolentino, ! Garantimos um abatimento de 20 "/0 sobre outra qualquer casa. 
residente em FLORL\NOPOLlS, Estado de Santa Cathadna. I A nossa longa experiencia, as nossas reconhecidas relações, o nosso 

l :ooOSOOO __ 20. PECULIO _ Um terreno a Sra. D. Catharina Funari conhecimento sobre esse ramo de negocio, que nos autorisam a dizer que só 
resillente em DESCALV ADO, E stado de São Paulo. ' compramos artigos vendaveis, e a nossa pequena porcehtagem, são uma garan 

500$000 _ 40. PECULIO _ Um terreno a Sra. D. oandida Rosa da Cunha, I tia para a nossa immensa freguezia, que se estende por todo o sul do Estado. 
resiuente em ,JAGUARÃO, Estado do Rio Grande do Sul. \ Eis o segredo de enriquecer, que é o de comprar barato para vender 

SERIE 
"B" 820 SO RTEIO barato e ter freguezes para sempre. . . P t t "t EMPORIO COLONIAL predio novo das cinco colu-

2 PECU
' 10 U S M ' An l' d S or an o, VISI em o " 1:000$000 _ .". • ｾ＠ - m terreno a nra. mana ge ｉｾ｡＠ e ouza, mnas bem em frente á parada dos trens. 

ｲ･ｾｬｵ･ｮｴ･＠ cm MONUE CRUZEIRO, Estado da,Bahla, ' 
ＱＺＰ ＰＰｾｏｏｏ＠ _ 3".l'ECULTO - Um terreno ao Snr. Alfredo Ferreira Quaresma 

residente em RIO GRADE, Estado do Rio Grande do Sul. 
Ｕｏｏｾｏｏｏ＠ - 4°. PEv ULIO - Caderneta suspensa. 

I .. ｾｏｓＢａｕｌｏ＠

Successores de EliasPaulo & Irmão. 

SERIE "D" 30°. SORTEIO 
_ 10. PECULIO _ Um predio aSma. D. Izabel Nunes, I Bengalas modernas, na Casa Ferrari. 
residente em LAGUNA, Estado de Santa Catharina-. o 

ＭＭＭＧｾ＠

devia BONIFICAÇÕES 

" A-C" - Atlolpho Soares Paula, RIO GRANDE, Rio Grande do Sul 
- Daniel Faraco, FLORL\NOPOLIS, ｓ｡ｮｴｾ＠ Catharina. . 

"B" - :llm'ia ue Andrade SÃO BERNARDO, São Paulo - Antonio 
Francisco tia Silva, GARDA DO CUBATÃO, Santa Catharina - Antonio 
Paulo Silva, TUBARÃO, Santa Catharina. 

"D" _ Volny Cal'valho Ramos, LAGES, Santa Catharina, - e uma 
caderneta suspensa. 

Il9I.-OICT A:rwTI§ § I:!9IO 

. 03 peculios da serie "D" serão liquidados de aecordo com o artigo 
oitavo_do Regulamento. 

Para prospe.ctos e mais informações dirijam-se ã SEDE ou ás AGENCIAS. 
O agente nesta cidade, - ARNALDO CARVALHO. 

CARLOSh'fÜ.mEIDfl ｾ＠ comp. 
. 107, Rua l 0. de Março, 107. - Rio de J a neiro _ _ 

Commlssôes, consignações e conla propria. - Recebem a consIgnação, 
carnes de porco. banha, toucin ho, cereaes, farinha e todos os mais generos do 

paiz. 
DEPOSITARlOS das marcasl Petisqueira e Conquistador, para banha 

--+<>)e:-

Telegrammas: CAVADO Rio. _ Caixa postal 305 - Teleph . Norte, 326 
..." 

ｵａｒｾ ａ＠
Sabão genuinamente puro. 
Sem breu. Sem kaolim. Sem tinta. 
O mais alto expoente da industria saboeira no 
Brasil. 
Custa o mesmo preço do sabão commum. 

I pft:risou ( d uas gcra('õcs 

Incommodos de 
senhoras-"todas as 
doenças do utero
curam-se 'com 

A "'Saude daMulher 
DAUDT .. OIJVElRA - Rio 

ｃＺｕｾ＠
<,n 
-' 

･ｮｳｾｮ ＺＮ｜ ｲ＠ Dft -
, 

CSlOO ' "I : 

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

co 

Bromil 

DAUDT" OUVDRA -Rio 

lCJlIpos chLlgUl'tlPl, ｕｾｾ､｡＠ UOl tome 18t?U:-3 olhos -cinzento:.: c ｈｬ｜ｉＮｬｯｾＭＬ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Dever 

｣Ｚ［ＮＮｾ＠
• - •• ｾ＠ . 

>:1: - . t'-) •• - . >A, as. •• • 
!:'-lei) 
O 

ｾ＠ 8 J ｴｾ＠
<J Õ $Õ ｾ＠
cite, ｾ＠ E es 
ｾＧｓ＠ ,€=c 
CJ':' Ｈｊｾ＠ o s'5 .. ｾｉｾ＠
Cc; ＮｳＱｾ ｇＩ＠
Lo ｾ＠ '" c,.. • .Q 
CJ c:= 4) 
:::.. .t.I 1. ｾ＠
cC,) - CJ :" 
-;= e:: Q 
::E t.lê::l 
ｾ､＠ Ｎｾ＠ C' 

C.l g s:: ｾ＠
'O ｾ］ｾ＠=() ｾ｣ｾ＠
(j'O ｣ＺＺＺＳｾ＠
-:f ］ｾ＠ｾ＠ ... 0 .. _ 
0- o c 
(fJ - O C. e 
ｯｾ＠ Ｎ ｾｅ＠ =: 
ｧＮｾＦｾ［Ｚ ｪＢ ￡＠
ｭＱｾ［ＺＧｾｾｾ＠
O=d __ d 

Ir. CJ á I"": '" o 
Ó ｴＮｉｾ＠ f= . 
ｾｯｾｃ｣ｾｧ＠
.!,:'O ... eof 
ｾ＠ d''''' '" 
"'j; 15r.1 <i I 8 
n ｾｾｾ＠

ti) -'-!..lo.(.) 
,;::! - ,...., ti) • 
-O ........... 0 
". ,,1 ... Z ...... -- ｾ＠ ｾ＠
ｴｉＩｾｾ＠
OUQ,l 
<0"0 

ti) 

< 
f
O:: 
< 
U 

Q .8 
ｾｾ＠
..... 
23 

GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESE.NT AÇÕES 

End. Tel. GUILCHAP 
ｲｾｯｶ･ｭ｢ｲｯＬ＠ no. 11 - Flo';ia"o ' pOh, Praça 15 de 

VENDEDOR DE : Folha de Flandres" Coke C' ", Estanho em Verguinhas "Carne' " 
"Pearso

n
", Chl orato de Potassa, S al-.!l:lallber, Sal ｾｭ｡ｲｧｯＬ＠ ａｬｶ｡ｩ｡Ｇｾｾ＠ ,Creoliol 

Zorcão Ing lez, Soda Causllca, Aml , LIxa para madeira e meta e" A de ZIO(O 
nizado Arame farpado, Cimento inglez "Mitre" e .. Hilton" ｅｾＧ＠ ｾ｡ｭｾ＠ ｧ｡ｬＬｾ＠
"Café, Louça .. Meakins ", Oleos Lubrifi cantes, Whisky Ｂｪｯｨｮｾ｡＠ as Inglezat 
"Dewars.White Label ", CerveJa gtllnnes.a "Cabeça de cacho e \yalker' t 
"Renalllt:' e " Jas Pen n7,ssy e. Vo ", ｖ･ｲｾＬｯｵｴｨ＠ Italiano e ｦｲ｡ｮ｣［ｾｏ＠ " Col:na( 
bitters VlOho do Porto I.agnma Chnst l e outra. marcas Vi h AngOll

url 

tinto ｾ＠ branco, Chanpagne" Viuva Cliquot " e "Boll anger" ｾｨ￡＠ Ｇｾ＠ OI Borde,U! 
lada" e mllitos outros artigos. ' a ndla "Sa· 

Agente Geral para o Eslado de Santa Catharina, das " Interna0' I 
pondence Schools" (Escolas Internacionaes). lona co,,<, 
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ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

01lJ - . 
REPRESENT AÇOES E AGENCIAS 1-= 

r. 
O 
a-

Endereço teIeg: TREVO - Codigos: Ｈ ｒｩ｢ｾｩｲｯ ＾＠ e particulares ｾ］＠
fi Cons. mafra n. ＳｾＮ＠ ｔｾｬｦｰｨｯｮｾ＠ n. 98. Caixa postal n. 12. 

FLO:.cI ..... lWO .. OLI!!!ii i 

I -----

S -
Joinville Lilrguna Itajahy 

R. ､ｾ＠ Príncipe, 47. Caixa. n. 10 R. ｒｾｵｬｩｮｯ＠ Hern, 33. CaiJ:a 31 R. P. Ferreira. 11. ｃ｡ｩｊＺｾ＠ 34 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 

Tecidos de algodão em geral, ca.imiras, mei as e cami.aR c1p meia, fitas 
de seda, perfumari as, productos chimicos, artefaelos de vidr" p de aluminio, 
phosphoros "Brilhante ", saccaria branca e de aniagens, chinellos, papeis em 
!;fr.l, alpiste, xarque, sebo' sal de Môssoró, assucar, calé, bebidas nacionaes e 
,·slrangeiras, champagne, "Vetlve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, ele. 
UNlcO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO Dl:. ｾ ａｎ ｔｩ｜＠ CATHA

RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS. 
rumss e cigarros VEADO, Biscolltos DUCHEN, Chocolates MOINHO DIi 

OURO, A!l:ua Mineral de Caxambú. 

ELISIO -SIMOES 
Representações, commissões, agencias e consignações 

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

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) Caixa postal, 66 

ｆｌｏＢｉｾｬｗｏＢｏｌｉｓ＠

V rndas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 

fiRmE ｄ｛ｐｏｈａｔｉｾｏ＠ DO lum 
ARMAZEM DE SECCOS E MOLHADOS 

- DE-

JOAQUIM ESTEV_lO SOARES 
Neste im portante Armazem montado a capricho, ha sempre variad" ,úr!1' 

mento, em grande stoek, dos generos discriminados abaixo: _ ·,er. 
Xarque do R'o ｇｲｾｮ､･Ｌ＠ a,sucar grosso, sa l gr osso e fll1o, ｳ｡ｾｾｯ＠ de ｾＧＱｎﾭ

sas marcas, oleo de ri C 1110 e oleo de ｾｬｉｬ･ｮ､ＰＲ＼＠ vInagre, soda cau,l lca, pho.P • 
r? tUCl1m superio r, farinha de trigo, ､ｲｯｧ｡ｾ＠ pa;2 foguetes, breu, ｮｬ｣｡Ｎｴｲ￠ｾＱ＠ ｴｬｾｬＳＺ＠
dIversas, foguetes communs, café moido marca P. Fiorenzal/o c ｭｬｬ､ｾＧｽＧｔｾ＠
arllgos de primeira necessidade. Bellos e maj!;nificos fogos de arllfrclOs . ｾ＠
tambem sempre á venda a magnifica cerveja Munich, marca Rxcellenle, danol 
fabrica de Adolfo Czernay de J oillvill e. 

Preços ao alcance de todos. 
LAGUNA - MERCADO - l./UARTO N. 6. 

Quadrinllas. 
Senhores fregllezes : 

Nós vendemos bem barato, I Toda boa freguelia, .. 
Nós vendemos bem pesado! I Que aflui vem nos VI<ltar, 
Pois aqui neste armazem I Achn logo ° que escolher, 
Tudo é bom e desejado! I Acha 10j!;0 o que comprar! 

. Portanto: 
AqUI estamos ás vossas ordens para serv il-os! 

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

oo§§::: 

I M PORTA çÃO E EXPORTAÇÃO 
-: -: §§<:c 

Caixa Postal, n&. 2T .3' 
lICU&. GUST&.'VO ItI.l ....... R .. , I". 

531 café. xarques do Rio Grande e Paraná. azeites. goiabadas massa de 
ｴｯｭ｡ｴ｣ｾＬ＠ abacaxis marca Lerio. de Amorim, Costa & Comp., de Pernamhuco; 
ｴｬｾｬｬ｡＠ mineral Ouro Fino, honecamp, oleoc;;, arame torpado, bebidos finas da 
j!;. ande f"brida Biosehl couros, chinellos, calçados, chapéos de palha e de 
feltro d .. IInport"ntc fabrica Orlrnlr, de São Paulo; ｬｯｮ｡ｾＬ＠ cimento, breu, soda 
couslica, fumo, ccbo, alpiste, alfafa, vidros, bombons e chocolates Falehl. 
vlllho. O/ga e Col/ares , colorau. perfumarias,. pós de arroz marcas Lar/y e 
'V(lI/(I, charutos Pnock, palha e papeIs para cIgarros, cachImbos, Iccidos de 
illgndào, punhos, collarinhos, correntes para cachorros c animaes bovinos . oln 
ditas para poços, pll<'>e., aldraba., etc, elc. Saccos 'de papel e de algodão' .Sál Ｈ｜ｾ＠ ｬ｜ Ａ ｯｾｳｯ｜Ｇ＼ￍＬ＠ !(rosso O 1110illo, em J.(ron,le ｣ｾ･＠ iÜOIl. 

,tll'c, pnro e.criptorio, papel de cmbrulho, harbantes, aniagens, louças esmoi: Farinhas ,Ie tngo das o"rNlilotla. mor'.:"s LILI e eL . 

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELLA 

• ,.-, pl, (a.' de 1n,lal e ＨＧｾｭＢＡｴＢ､ＢＢＬ＠ peneumntiCOR, e cama r". ele or paro C A F É E S A B A O 
111' movei", mntrrinl C:'h:rtrico, p(.s Ul' fC'rro paro bancos de jardim, rngc)eq pco- __, LIllt. 

: 1111('" ",arra ｉＧｦＨＩＮｾＨＨＧＮＧ＠ ;(), 14"'lh:,", porl,)e., chnpas p"ro fogões <1< liJ"I". po. Agentes elos ｶｮｰｯｲｾｳ＠ cio fil'mn F. Mill"rn??o '" Cnmp. 1113 
moda, 1'. '" ｣｡ｬｾ｡､ｯＮＢ＠ "mploslo Pilelli", ｮｲｴｩｾｯｳ＠ pl",logruphicos, COdlgu,. leldgra-I I a!{lIna __ f stado de Santa Calhar _ pllleo, Horge" os melhores. . 

Ullico vendedor do ｾｯ｢ｯ ｮｰｴ ･＠ "Sonitol", o melhor entre o. melhore.. IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA 'PATRIA" DE FERNANDO BAINHA. 

ｾ＠
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