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• 
para o em'cere e ali espprnr, (.""", ... [ 1'.- A Cnthedral é de estylo 8ltis. Tel'lninad<l esse trahalho ;í'PNO 
ＧＢｮｾＬ＠ 1.', "\ r."".n"A':', '1ue o SupPI'ior ti,·o. tomou ｊ･ｬｊＨｬｖｾｨ＠ ou tI'() IJUnhad<l ､ｾ＠
TrIbunal de Justiça tomo conbeei. 2·.-As suas proporções são mOnu. barro 11Iai. fino, (:<lme<'Ou 11 ""r.lh,' 
mento lIos termos da appellação, O que mentaos. f<irma , arredondanrlo.lI;o n. rurvos 

Faz tndns as openl\,õ('S bnnl·urias. 
ｮ｣ｰｯｾｬｴｯｳ＠ ('1Il (,OJltl ＨｾｯｲｬＧＨＬｬｬｴ･＠

pn:,!:l ｲｾ＠ tlwlhores ｬｮｾ｡Ｎ＠

｡･ｬｾｬｰｲ･＠ demora dois, t"<'a , e ás vezes 3·.-Está situada na praça ccntral suavisfin,lo. lhe as "rc,ta.,impriln indn: 
mal8 mezes!... da cidadp. lhe, cmfilll, uma gra!;a no\'" .. \ ollh"d:1 

F. o patrono lIe sua fausa - rábula 4'.- Vae concorrer para a com me· ' a oura, oollo':ou-a ao sol, Como a pri. 
ou ｡､ｶｯｾｾ､ｯ＠ - parece ignoror que o moroção do centenario da Indepen- meira. Al'Ontereu, pon'ln '1IlC o bal'rO I solutal'lsslmo remédio do providencial dencia Nacional. em que lIIodeloro fi )1ulllol', era lIIaiA 

Antes de recolherdes as 
vossas ecunomias pedi in
formações á 

j 
",,/mIH (''''''1118 tem duns bem dcCinidns Comparemos estas quatro r azões com (Iucttl, ｊｮｦｬｩｾ＠ hrando, nlHiA dpfiríldo (I" 
appllcoçôes: 3 liberdad e pessôal do o preceito constitucional: do que o do IInmPllI. E como o ('alol' I ind iv iduo c a liberdade de Ｑ Ｐ｣ｯｉｬＱＰｾｩｩｯＮ＠ . Arti/(o 11.- E' vedado aos Estados do sol fosse violento Ile mais para "1'. 

01'3, se a ｃｯ｡ｳｴｩ ｴｵ ｩｾ￣ｯ＠ mantem a ins- como á União: - ramica tão mClindrosa, ° barro ao 
tituição do jur.\", as flecisiicR deste teem .................. . ............. secrar, estalou, partindo.se! ' 
força de J<,i. E, ｳ･ｮ､ｾ＠ ｾｳＸｩｬｊｬＬ＠ ｣ｬｬｮ ｾ ｯ＠ .'>' Paragrapho 2·.-Estabelpcer,,"'''''''' _ Raehou?, _ i."dagou, cur;osa, 
lima scntenç[\ absolutoI'w, por JllIllorw f<iot/ar ou embaraçar o exerCICIO de l\Ime. Castro Sobrcua. 
de votos não pôde, de modo al/(um, cu ltos' religiosos. _ Haehou! _ confirmou o mo/(i8-
determinar fi continuação da reclustlo Paragrapho 7.'- Nenhum culto ou trado. . . 

Succursal de Lag'una 

É VANTAJOSO ... 
do occusado. e/(reja gosará da SUBVENÇÃO OFFI- Carla ｳｾｬｉｨｯｲ｡＠ ｲｾｲｶｯｵＭＢ･Ｌ＠ me'lltatIva, 

Mas não ha nenbum paiz que se CIAL, nem terá relações de dependen. sobr.e a sua rha'ena, tomando em ",. 
considere civ il izado, que desacatp tanto ria ou ALLIANÇA Com o governo da lenclO, o seu de chá ... En"iardrs vosso cndereço, edaclc 

profissã.', filiação e data natalicia, d 
CrÚ.l'a }),J!l/af, 1/:!1 - ....... /'tI/tio, jun
tnmlo 1,,000 e cnveloppe selJado para 
que recebacs fi ､･ｳ｣ｲｩｰｾ￣ｯ＠ do vosso 
caracter, pl'incipaes defeitos, cores, e 
vcstuarios prC'feriveis, além de l'<'COI!l 
IUcndn<:õps que vos serã0 utcis n:1 
r.:..:istcncin. 

a letra de sua ｣ｯｮｳｴｩｴｵｩｾ￣ｯ＠ co'no o União ou o dos Estados>. Hn,"rnTo m: CAlII'''' . 
Br si!. A Constituição Politica do Estado 

R lsta citarmo., dentre mil cxelll - de S. Paulo, secçiio n, capo I art. 31, A melhor caneta-tinteiro é a "Ideal" 
pios o seguinte facto occorrido ha determh!a: Ao ｴｾｬｬｬ｡ｲ＠ posse .do carg.o 
pouco em S. Paulo: proferlrao o preSIdente e o. vlce-presl

Con/(i<lo pelas exi"cncias clericaes, dente o seguinte comprom,sso : 

( 1 - O) 
.......... ..,......." ................... .................................... ,.... " ... ,.......... 

() s r. Altino Arantes, presidente do Es- . PROMETTO ｃｕｍｐｾｉｾ＠ _ E FA. 
tado de S. Paulo, presenteou a ｩｧｲｾｪ｡＠ ZER CUMPRIR a Constlt1llçaO F e.de
romana co m a /(orda pl'ebenda de ｲｾｩＮ＠ ral c a deste Estado, obsesvar as ICl s e 
ｩｪｏｏＺｏｏｏｾｏｏｏ＠ pora as ouras da cathe- despmpenhal' co m patl"lotlsmo e LEAL-
<lral ! DADE as [uncções do meu cargo •. 

UIlllllundo [lSlllisBrias 
O cl'itOI';O,O org-am de publicidade (('ollfilllÍn). 

O Estado de S. Paulo , assim com- Heitor Gomes de Miranda. 
menta o facto escandaloso: (Paraná, maio de 1.9m). 

0.0 ••• ••••••••••• • •• 

ｾ＠

(SUBSlOlOS ｐａｾａ＠ UM ｅｾｔｕｄＡＩ＠
PHILOSOPHICO'SOCIAL) 

A Terra, porque é um 
planeta dos ｭｾｮｯ ｳ＠ evo· 
IlIcionados, é, por iss o 
mesmo, lima morada de 
espiritos inferiores. 

O Anon. 

VI 
A JUSTIÇA DOS HO)1ENS 

o SI'. Dl'. Altino Arantes dirão é 
catholico. " 

Embora; S. Ex. tem absoluto di
reito rle ser catho lico, mahometano ou 
budhista, sem que alguem o deva cen. 
surar por isso. O que, porém, S. Exa. 
de modo algum podia fazer era ·tr '
pudiar sobre a constituiçãl' do paiz, 
com a aggrfivante de ser um go
vernador juramentado. 

Como individuo, o sr. Altino podia 
assistir á mf!;sa . em Santa Ephigenia, 
quando bem qmzesse, ou confessar á 
vontade aos frades de S. Bento; como 

. . . _ presidente do Estado, S. Ex., não po-
Em seu arhgo 72 § 31 a Conshtlllçao dia fazer-se representar em cerimonias 

da União ".H:L" .\ ｉｾｓｔｬ＠ ru( \() DO JClty. cultuaes de qualquer egreja e muito 
Isso quer dIzer - como bem o com- menos lançar mão abusiva dos di

menta o illustrado ｾｬｩｮｩｳｴｲｯ＠ do _ Supre- nheiros publicos para auxiliar, sob 
mo TrIbunal da JustIça, dI'. Joao Bar· qualquer pretexto, a subsistencia de 
balho - que nulla e insubsistente será uma religião, simplesmente porque é 
a lei estadual que contrariando áql 'elle a que S. Exa. professa. 
preceito, determine a obrigatoriedade Como individuo catholico, O Sr. AI . 
dos promotores publicas appellar das tino Arantes podia offerecer mesmo 
decisões dos jurys mesmo que cllas toda a sua fortuna particular em be. 
8"jmn rrmlro,'jflS ás prorni dos aufos. liA nefi cio da aua egreja; como governo, 
Constituição mantem o juryentre as S. Ex. não podia consagrar a esse fim 
garantias inllividuaes - continúa o um só vintem. 
dr. Barbalho - para resalvar um di· No relatorio da Commissão Execu· 
reito dos cidadãos, habitantes do tiva consta que S. Ex. fez, em oito 
Brasi l, que podem ser julgados por amlos para as obras da Cathedral, a 
ｾｭ＠ tribunal de jurados que devem ser offerta de 700S000, que corresponde a 
tirados d'entre outros cidadãos com a importancia de 86$500, por anno, ou 
precisa capacidade legal. Por esse seja a bagatella de 7$300, por mez ... 
theor - conclue o Ministro do Supre- S. Ex. tinha'o direito de multiplicar 
mo Tribunal Federal - o povo toma essa offerta por 10, por 100, por 1.000, 
parte na distribuição da Justiça, e é mas não o fez. O Sr. Altino está rico, 
isso muito conforme com a indole do como o demonstrou Ivan Subiroff, e 
governo democratico!" I é o maio perfeito catholiro do Estado 

Entretanto, o art. 130. da Lei no; 986 de São ｐ｡ｵｬｯｾ＠ Pois aos .seus olbos a 
de 4 de Set. de 1913, ainda em vigor, Catbedaal nao vale mais do que .. 
que refórma diversas disposições da 7$300 por mez. . 
Organisação Judiciaria de Santa Ca· Coagido, entretanto, pelas eXlgen· 
tburina, torna necessaria para o pro· cias clericaes, S. Ex. presenteou á 
ｭｯｾｯＢ＠ pUblico,a appellado do tribunal Egreja Romana com a gorda prebenda 
do Jury da sentença absolutória ! de 500:000$000. 

Essa arbitrariedade, além de ser Ha sómente u!,la .attenuante par.a 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
do Pharmaceutico Chimico João da 
Si lva Silveira. - Milhares de curados. 

DOS JORNAES 

SEXO FRAGIL. . 
A' meSa do chá, no magnifico na

lacete do contra·almirante IIartmaim 
em Copacabana, discutia-se feminismo' 
citando as victorias da Mulber ･ｬｾ＠
todos os ramos da actividade e lIe co. 
nbecimento humanos, quando Mme. 
Cnstro Sobreira observou, mordendo 
co m os seus lindos dentes meúdos' 
uma torradinha dourada: ' 

- E ainda nos chamam o "sexo 
fragil "! ... 

Os commentarios cruzavam-se, tu. 
multuosos, voando como abelhas de 
ouro sobre as flores da mesa, quando 
Mme.Souza Moraes interpellouo desem
bargador Menezes, curvando·se, como 
uma graude rosa dourada, sobre a taça 
fumegante: . 

- E' verdade, desembargador ; por 
que é que denominam as mulbores 
H sexo fragil"? 

O iIIustre magistrado approximou da 
linda senhora, que ficava do lado op
posto da mesa, o seu fino busto ･ｬｾ＠
gante, e, riscando com um a colherinha 
de prata o linho impeccavel da toalha, 
começou a contar: 

- No principio do mundo, como 
Vossa Exellencia sabe, não havia no 
Par'lizo nem homens, nem mulheres. 
Enthusiasmado, porém, com asua obra, 
isto é, com as aguas, com a terra, com 
as plantas, com os animaes que tirara 
do nada, achou Jehovah, na sua pro· 
funda, sabedoria,que tudo aquillo devia 
ter um dono, um rei, um soberano in· 
contrastavel, que o substituisse no go· 
verno do Eden e no mando supremo 
das coisas. Pensou, então, no Homem 

ORIGINAL PROEZA DE Dl 
AUDACIOSO GATUXO 

Na cadeia da cidade de Tres Cora . 
ções,no sul de i\linas, cumpria a pena 
de tres annos de prisão, por crime de 
｛ｾｬＧｾｏｬ＠ ｾ＠ sentenciado ｊｯＬＮｳｾ＠ ｒｾＱＱＱＰＤＬｶｵｊｧｯ＠
.. Ze Rosca -, Esse tal Zc Rosca., como 
todos os presos que se dão ao agrada
vel passa-tempo de cumprir lonl!as 
sentenças na cadeia de Trea ｃｯｲ｡ｾｵ･ｳ Ｌ＠
gosava de rcgalias especiaes e inélli
tas; e assim, todas 3S noites, ás 10 he. 
ras mais ou menos, tinha ｰ･ｲｲｮｩｾｳ￣ｯ＠
para abandonar o seu triste e humido 
cubiculo, dar uma ,voltinha , pela cio 
dade, ｣ｯｮｶｾｲｳ｡ｲ＠ com a sua noiva-uma 
linda mulata-com a obrigação, porém, 
de voltar antes do amanhecer. 

Certa noite, ao sabir para o scu pas
seio habitual, o audacioso sentenciado 
resolveu roubar alguma coisa, para 
niio perder a pratica do seu vclho of. 
ficio com a vida monotona e inutil da 
cadeia: aproveitando a auscnria do 
tenente Artbur Tavares, fhefe de po
licia, que bavia ido a Passa Quatro, 
entrou o incorrigivel Zé Rôsca. na 
sala do proprio Forum c roubou cal. 
mamente todos os objectos que podia 
levar, Deixou, apenas, num rasgo de 
religião e candade, a imagem tristp 
de um Cbristo, no seu singelo oralorio, 
no meio da sala. 

Para sahir com o furto, devia -Zé 
Rosca, passar pelo edifieio da cndeia, 
pois a sala do Forum fica directamente 
ligada á prisão; não teve o tratante o 
menor receio de praticar mai. essa 
façanha, e atravessou a prisão Icvando 
ás costas, e vergado ao peso da cargn, 
os objectos que havia roubado do Fo
rum! 

Esse farto de ser praticado um 
furto por um s8ntenciado, indignou o 
povo de Tres Corações; o tenente Ta. 
vares, afim de evitar peiores conse
quencias, agiu com fi maior activi.rladt"'t 
conseguindo apprehender os. obJectos 
roubados e prender o propno ... pre,o. 

O .. Zé RÔSC3» foi, afinal, eX:lcto. 
mente como a pescada: antes de scr 
já era ... 

Massa de ｴｯｭ｡ｴ･ｳｾｾｾｾ［ｾｾｾｾｾ＠
OS PLANOS SINISTROS DOS 

COMMUNISTAS attelltoria aos princi pios da nossa Carta S. Ex. - poder·se-Ia dIzer .que o ｰｲｾｳｬＮ＠
Fundamental é uma revoltante injus· dente de S. Paulo, como ｦｾ･ｬ＠ catholico 
tlça que dá 'uma medida segura do é incompativ.el com as leIS. da Hepu· 
nos.so desacato aos principios consti· bli ca e, domlllado por ｾ･ｬｯ＠ do con· 
tUClOnaes. E' por isso que o Brasil $l fissionario pela ｰｲｾｰｯｴ･ｮｃｬ｡＠ ?O clero, 
conSIderado como um paiz anarchico, agiu com 11 pl'lvaçao dos sentldos e da 
COmo uma China Americana! conscip.ncia moral: . _ 
. Em Santa Catharina o réo q ue não O presidente perjuro ensaIou razoes 

e na Mulher, e, tomando um punhado Um telegramma enviado de Berlim 
de barro grosseiro, começou a amas· pelo correspollllente da "Exrhnn/(e 
sal-o com as mãos poderosas. Modelado Telegraph Compan)' ", informa com 
O Homem, ergueu-o nas mãos, e pôl·o a maior 1limplicidnde, que o depu· 
ao sol, para seccar. tado conservadorvon GraeIe partiripon 

ｾ＠ absolvido por unanirr:idade de votos, para justificar a sua dadlva aos pa· 
e, pela força de uma lei anticonstitu-, dres. 
cl{'nal e iniqua, comppellido a voltar Vejamol-as: 

- E a Mulher ? - interrompeu, in· ao ministro da Defesa Nacional, que os 
quieta e risonha, II1me. Candido Prado. I communistas estão discutinllo,. nas 

- Espere, minha senhora... suas reuniões regnlares que se reahzam 
E continuou: em Meeklenburgo, se durante o pro· 

ｾｏｬ＠ • - -I ｰｲＢ｣ｩｾｯｵ＠ de lus duruntc duos gernç,icR I Os télllpos cIlL'garajll. ｴＡｾｴｬ｡＠ UIll t01l1l' 1 seus olhos Ｇ｣ ｩｮｺｾｮｴｯｳ＠ e ｬｩｬｬ､ｯｾＬ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 . O D .evoer ｾＮＭＬＮＭ
Ｌ｟ＧｾＧ＠ ｾ＠ ',' ｾｾＮｾ＠ ｾ Ｎ＠ , , __ 'o _. _' • • D' -. . ' ..' . .' _ . ,., hlll C'" a/ll'''l 111'"1 

"m' m,,,m,'" ,m","""""' ".1 ｾＬＬＧＬ＠ mW'" " ... , oom , ',,,' ". i"!. "J,,'.' ｾ＠ ",," ,,' f ,versoes & SPM" 
Yerao matar ,<,mente os ｢ｵｲｧｵｲｺｾｳＬ＠ ou \ mada quando o pwo quer livrar-se b ｬｬｬ｣｡､･ｾｲＺＺＮ＠ ,... 'n dI' fll' 11 ('(1/' 118 No dia? d 
se tamhrm ,pr"o incluida., entre as dos ｯｬ［ｾ｡ｲ｣ｨ｡ｳ＠ dclapidadorcs dos co- QlIe 1)1 111 ,"(/"'" (8S , I c n i<l:1 o corrente, á tarde lo 
viclÍmas a< mulhcres e a. cr01mça.. frrs publicos. O Estado, por sua vez 01"':'81 . .' ' I [mand" o .duz aS para o seu galpão' ram 

F. m m'"'' 00 ｾＢＢＬＢＢ＠ " '" Ｌｾ＠ """ "", , .. " 00'" """,,1, ＮｾＬ＠ .," 'm" m ,,,,,, ｾ＠ '" ,<" l' 00'''_'' ,rn" d, Cio li N ""lioo ..,. ｾ＠ '""',H''''''' ,,'"' , "',Orn. O," ＬＬＬ｜ｏＬｾ＠ m,ml,1 ＢｾＬ＠ "'" " li,";. m ｾ＠ ,."m".'" ,,,.,,,,,,., 'o; "" """" ,"" ＮｾＢＧ Ｂ＠ IA,,,,,,, '" ,m ''', J ＬＬｾＧｭＮ＠
ha" mais dU\Tkln alguma; "'rI!=\ planos Irlinheiros dos contl'Íbuintcs, sem dar a uso ｾｉｉＧ＠ ,,>,1111 p,ol"/)I(III , ｘｉｾｏ＠ tOl1l arao os nomes de Alri Pro. ｾＢＢＬＬＬＢＧｭＢ［ｏ＠ "', .. , ,,,""''"'' ml,lo" ",,,,,,,, • ,,,m "O" '" _m D'C""" . 'a»ke 
o'; co:nllluaistos dis 'l1t"m "p'na', se seja. -' ompareceu uma rommisoão 
devem ｉｾｴＺ｜ｴｮｲ＠ ou não BR "posas e !ilhos A ｟ ｜｜ｉｾｭ｡ｵｨｮＬ＠ l1lesmo no ｭ ｯｭ･ｾ ｴｯ＠ ｾｭ＠ ｾＧｾ＠ sentnllllo o Club Nautico Lu"ro ;,c

pre

. 
desscs rICOS ｣ｾｭｳ｣ｲ｜ＧｮＬｬｯｲ･ｳ＠ !... que esta em completa ､ ･ｳｯｲｧ｡ｮ ｴｳ ｾ｡ｯＬ＠ ' , 1'0, Aos presentes foi oUereci a", . 

Purece IIlct',\-el qu
r
, em pleno seculo MS dá o exemplo da mais severa Justt . C'IpO dagua, tendo, nessa occ ､ Ｎｾ＠ Um 

XX, exac!amente os ｨｯｭ･ｾｬｳ＠ que pro- ça! pren,lcndo umladrão .doscofres pu- , sr. O.;waldo Mello agradecido lISlaQ, o 
curam mou/hcar a orgalllzaçao soc",1 bhcos,em quanto o BrasIl deIXOU esca- DIVerSas leza do L aul'o, mandando u a gentio 
do mundo, estejam a incluir em seu. par llm celebreSaturninodeMattos,que sentação, e fez votos ppla co ｭｾ＠ ｾ･ｰｲ･ﾷ＠ｰＢｯ ｾＧ＠ " .. ＧｾＧＮ＠ ",;, ""," oo",om. "'"' ＬｾＬ＠ 00" ,,,,. ,,"li" ,,,UM'" Um ,,,t, ,,, • \t .. " ,", ym ,. <h;", ｾｭ＠ 1'" ＧＧＧｾＢＧＧ＠ Ｌｾ＠ ,ô. ｾＢＢＧＢＧ＠
m",' do o m. m Um"" "' ＢＢＢｾＮＢＧ＠ F ... ,,, 'o E,,, o,"" ,'." C"" .. , ,,;, ,"'. ".-.J - ,"Ih" Boo lo"" , ,'" 'o,, ",..... "." ... 
hellolHlos. . I do Brasil, passa, na França, uma vida digno Secretario do Intel'Í1'l' e Justi ça, O sr. Alvaro Cameiro e 

E os revoltosos, que prr11lNhtum, de nababo. (IU e ao ler rfo B,,'dim ('IJIItJJlI,,.,'i fl l, c!r: Lftltl"O Icva'üoll llln fer J m nome do " _. t . ' I . ' • "oroso b ' 
a"lm, ,,'Iamen e, o aSS3S5tIll

O 
(e cen- Paiz ma.avllhoso, o noSSo!... FloriaDopolis, uma carta do ＡｬＰＳｾｏ＠ ao Lllme,," e fez votos p nD'le 

teaas de mulheres e crPançns, não ,_._._._._._._._._. __ . _. r\irector, sobre a falta ele ｴｲｾｮｳｲｯｲｴ･ｳＬ＠ za Ir entrá os dois Clu;ra que a am'· 
ｾＢｾＬＢｭ＠ ｵｾ＠ _ ｰｾｲｴｾｾｓｾｓ＠ ｢｡ｮｴＡｴ ｾ ｬｯｳＬ＠ <lue LO:l1 BRIGUEIRA, para extincçiio I em ｌ｡ｾｵｮ｡Ｌ＠ proville:loiou ＱＰｾＰＬ＠ ao SI'. cada vez mais forte, c qu: se. t0rnag" 

e,em ser IIllp/euo,atneute ca
8

t:guoos. dos vermes (lombrigas). Venue-so Lucas n ain.ha . "! ｾ｣ｦｵｩｮｴｲＮｴ･ｬＡＺｧｲ｡ｭｬＱｬ｡Ｚ＠ O .'1
ue 

rrsse o ･ｸＭｰｲ･ｳｩｲｬ･ｮｾｾ＠ ｉｲ｡ｨｺ｡ｳｾ＠
Linho para vC3tidos, artigo chie -

no Paraizo. 

nesta cidaue. • RemeUt ｍ ＬＬｾｳＬｲｯ＠ ｖｴｮｾ＠ 10 c 11.1
0

- bllca A rgentinn, o sr. Julio R (a Repu. 
, ____ pector Navegaçao, nU'llPrn B ,letll1l referenda ao Brasil, 'f ri Occa, com 

C 
. . I t 't I 4 di ' . 11" w" ommetCHl I que faz SU:1 ca! a (C .) II'lr (f nos srpm'o _ I, IUV, 

Nosso anniversario corrente,'SObrefalta de tranqpOI·te n,,1'I
ti mos esse porto. - Saudações. - J opé 

ｅｾｨ｡ｲｰ･ｳ＠ de serIa - n0 Para,,';:- ' 

Cinema Central. - Será exhibido 
hoje Ulll ｧｲｾｮ､ｩｯｳｯ＠ filmo americano 
i lt;tulado 

. 4 X.! ('.iO . Boif(,l/r . 
NJss) director. iml1led,ntamente res-

ｓｅｾｉ＠ PRIVILEGIOS Da JJ Imprensa, " de OrJenns : 
• Completou, a 15 rio corrente, o seu 

scgundo aonO de publicação, o ｮｯｳｳｾ＠
concetuado c)lIega O Dem', ,In Laguna 

p<>nrleu o seguinte: 
«Nome povo l ngll11PDSe ｡ｾｲ｡､｣ｯ＠

O nosSO brilhante collega do "O Na
cionalista" que com raro fu lgor defen
dendo os interesses naciC'naes, publi
cou um suelto noticiando "que a mis
são militar franceza de lnstrucção 
do nosso Exercito está desnaciona· 
lizando o ensino da Historia e da 
Geographia Patrias, na "escola de 
aperfeiçoamento dos Officiaes". 

Dirigido competentemente e com 
bastante criterio pelo nosso presado 
amigo econfrade sr. Lucas Bainha, que 
tem como um dos seus bons auxHiaies 
o illustre sr. Horminio Faisca, O D('I'C>' 

muito honra a terra de Jeronym'l Coe
lho, bonrando, tambem,o ｮ ｯｾｳｯ＠ Estado 
e o jornalismo do sul do Estado de 
Santa Catharina. 

vossa ded icação pról nossos interesses. 
_ ｾ｡ｵｲｬ｡ ･ｳＮ＠ - LHN1S Rninhtt. » 

Amor e Ciumes 
,liv;d ,do em cinco partes. 

PILULAS OLIVEIRA FILHO. -
Purgativo brando e seguro sem af
fectar orgam algum. 

PÓ de arroz Lady, Icgitimo, - Ex· 
clusivamente no Pnraizo. 

ａｵｮｩｾＭ･ｲｳ｡ｲｩｯｳ＠

Ao conhecimento do U O Naciona
lista" , que vae pregando a boa causa, 
levamos o facto de serem pelas autori 
dades francezas dirigida a correspon
dencia da citada Miss'o :lliIitar com o 
ｳｰｾｵｩｮｴ･･ｮｲｬ･ｲ ･ｯ Ｚ＠ RIO DE JANEIRO 
_ REPUBLlCA ARGENTINA. 

Ao apreciado semnnnrio 1agunense, 
ficam aqui, da parte cta TIIP)J"ensfl, pu
rabens sinceros Q votos de' prosperar 
continuo. :. 

ti O Plana1to 1) de Lages, ('oll1:11et-1ll 
seu 30. nnno de vida, n'l dia 7 c!<> ｲｯｾﾭ
rente. Ao distincto ('ollega, noS3OS pr.
rabens e votos de v,r!a longa. 

O sr. ｏＧｴｾｶｩｯ＠ Carneiro, eomoet'nle 
guarda-Iil'l'os da casa dos 5r9. Pinho" 
Compo., desta ｰｲ｡ｾ｡Ｌ＠ festejou, a 2; 

Chocolate em pacotes, casa Teixeira. I ue.te mez, o seu 'lllllivc"sario DahJido, 
tendo rcceb do, por eSS1 ｯ｣ｾ｡ｳｩ￣ｯＬ＠ ts 

" O Brazi1" hchrlomac1ario flue se provas mais srg'nifirstiv:,:;;, do quan1tl 
publica em Blumenau, snb a dirprção I é estimarlo eatre nós. Se fosse o erro praticado por fJual

quer allemão, mesmo sem ter autori
dade, os prelos gritariam. 

Fel.1zmente "O Nacionalista" ahi 
está cumpriudo a sua tarefa. 

COMP. SOUZA CRUZ 

J/Hellas ".Qfnf·ins. 

O clIA SALADA é o rei dos chás 

Cigarros desta f!,bri ca ｾ･｣･｢･ｲ｡ｭ＠ I 'inMMI=NTAR' 10 ,,' 
Miguel Ibanez & FIlho & ' U LI I M 

U:lI ｏｆｆｈｾｉａｌ＠ DO EXERCITO I ｾｦ［ＢＭ Ｈｊｾｬ＠
ALLE,J ÃO LESOU O SEU PAIZ, , ,-", I 
ｐｒａｔｉｃａｾｄｏｕＧｉｄｅ ｓｆａｌｑｕｅｄｅ＠ ｜ ｾｊ＠ ｾ＠ ｉ［ｾｉ＠
QUATRO olILlIOES DE 'I.\RCOS, i " 
O Criminf)so foi 1'rr n rlll F/r,l'iflf/nj)rJlis 

,. foi 1,,.frr,,li,,ftlflr,, 

A policia de ｆｬｯｲｩ｡ｮｯｰｯｬｩｾ＠ efCectuou 
a prisão do capitão Fritz, orfieial al
lemao, que em 101 6 dcsapparecera 
mvsteriosamente, levando cOlllsigo a 
quantia de quatro milhões de marcos, 
rlestinados ao pagamento do seu regi
mento. 

De posse da avultada quantia, o sub
dito de Guilherme lI, ｦ｡ｾ｣ｩｮ｡､ＧＩ＠ pela 
independencia que lhe parecia pro
xima, trahiu á sua patria, fugintlo com 
o dinheiro, como naturahnente fugiria 
do inimigo. 

E"e seu gesto, praticado quando 
periclitavam os destinos 'Ia Allema
nha, jamais seria perdoado por "quel
le8 que não tiveram um Só momellto 
rle deslalleciment') em dcfeza da sua 
bandeira. 

Mais tarde, implantada a Rerublir'a 
de Ebert, ｣ｯｮｾｯ｡ｈｴ･＠ os ＺＬｰｵｾ＠ instinrtos 
de não eSf\uecer os indi${nOR, foram 
então iniciadns UH providcneins para a 
rlescoberta do OUieiHI deshonesto. 

Emquanto, na Al1cmnnha, (11'3 ins
tnurado in'1ucrito t rcsp(lito, para to
dos os r ai,es tia Europa e ria Ameriea 
do Sul foram manuada, photogrnphia, 
do fugitivo, dados tia sua identidade e 
o perlirlo da Rua prisão. 

, 
N JO faz 1melfn Ir'mllf) que [ir

. 1"8 roIUn1l1flSd'O Albor pedi(fm ao 
ao Sr, dr. J)eh',qrldo ｒｉＧＹｩｯｮＨｬＯｾ＠ pro
l'irlowiflS ('(mim essa 'llwntirlrvle 

-- dt' rrfflllfr18 fllH' fÍ noite )Jullulam 
ás portas (le qualfJllrf ('asa muI" 

haja rli1'l'l'S(Jrs, 
'ESjJn'nrll/)/n8 'lItP 8,8, fi,'('RRf' ｯｬＢ､･ｮｾ､ｻＩ＠

fi pmhilJirtlo dessa /'rrgrIIJlt;lr1a!Jt'IH, ('lfJH'('jul
mrnfr na 1/01'1(( rln ('II/rma, mas, fi RI'. fle
"''1nrlo (}1I jJrol'iril'Hrio/l (' sitas nn1l'tlR tu70 
ｲｲｾｲｲｲｭ＠ (,1II11J1ridrtH. ou, filMo ainda 11f10 sr 

'rliA}JO:: n l)fjr lt'fll/fí fi flUW a/msn. ou pnr 
(II/frn, (I ('88" (/rR('llído rins pâiR d,'i,I'(UCIII 

ｦｽＱｾ＠ j'ilhfi8 até flUas !im"fIB da 1l0itl', a j'a· 
gur(f "")1/ p,.Ir,8 )'lUar, 

O sr, DdN/"dfJ Ｗ ＿ＯｾＱｩＨｽｮＨＯＱ＠ ,hrr f}ltftutn 
rmfrs jI)""hibir tamilU""ft'wruf,. na n!I.'II,,-
1J/rI"fItJJrs?r'(*'{rrirlll('aR,w jJorfa do (1'nrmn, 
rlHHim ,.,,1I1fJ (l rnfrrrr/a dI' I'flp((:rs II/rc/frn
pilhflR, '10 ｮｦｊＡｾＸｮｪＨｬｴＨｬｩｭＬ＠ nnrl/, (,olJlllu:f fl'l/l 
fI/ria" 80rtr de rtlJ1(8(}H, 

J[rrlirlrr I,üa Rl'l'irr a proltihi('(7n (,onlp!efrl 
dl'8S(( "(I.'}rtfmlirlalltn!, á lIf)ife. 86 j}rrmit 
-l illd" ｦｪｾｦｲ＠ as ("'(,(/(1('''8 (1I/flflSS('.,1 â I"/W, 
(f 8f'rl'lfO OH '/f'OllljUlfIIUlr(08 pm' }J('S' 
80(18 ､ Ｈｾ＠ flon i/i" , PI'fJ/dlJindo, rm 81WI1IW, 

/'((8/'8 rl,Jllllfrmlr"lflH, rm fjuf/(fjtl('r purt/', 
j '::Jlw a"lIso narJ 1irir/l' ('mlfh/I/I""_ O H", [)I'
!I'.'Iw1f) '1 IU' IJrohihn, (' lia de I'/'t' fJI((, rflpQis 
fi,. (I!tl/l1l8 rhxHI'R l'fI.'Ifl1mnl/fi8 r70nn;1'1'I1/. 1/(1 

Nulo", n,70 (enTo /I",ilf 1'(U1fm/i' di' firr(1l1J
ＯＧＯｉｾＢｲ＠ ,,1'1'/8 rlfflX I1rl (';11",/1', ('olltmdfl'1ul() 
fll,', ,hjlrNl"('/lI'H, 

ＨｾｉｉＨＧ＠ (I Jlfllir'in fnUI iHSO !Hlt''lItP está 1ifl 
8/fflllhada 

Tinta Sardinha cmm Teixeira, 

do 51'S. drs. A. da Luz e FI'eitas )Ierlo, I Nossos abraços. . 
completou, a 7 do corrente, o seu pri- ............... ｾ ＬｾＮＮＭＭＮ＠ ｾ＠
meiro anniversario lle virIa util e pros- T ernos de brins, ｢ｲｮｮｾＧｯｳ＠ e dI" ｃｍｾＬ＠
pera. I artigo bem cOllceccionac!:)-110 Paraiw, 

Ao distincto confrauc, nossos para- j 
bens. Fez ,mnos, :1 Ｒｾ＠ do rOl'rentr, o H, 

1 

J orge Simão N:lrif, ｡｣ｲＬｾｊｩｴ｡､ｯ＠ Ileg ' 
IDEAL-IDEAI-IDEAL- IDEAL ciante em M:rim. 

Locaes 
Bellas gravatas; - Casa Fcrrari 

Car l Hoepcke, o \'enerantio ch,ll 
A Loja Maçonica F,·d.,."idrul,' L"·I da acred,t,:'da firma comlllerc ai, 11,:

ｦｬＬｾｮｲＢｳｰＬ＠ em 24 do ror rente festrjou a I pcke, Irmao & Com].>., de Flortanopa:, 
posse das novas Lmes c ｄｩ ｾｮ ｩ｣｜Ｚｴ､ ･ｳＮ＠ completou a 25 do corrente o SiU ,bO. 

As Luzes, são ｾｳ＠ ｾｾＶＱＱｩｮｴｃＧｦＺＧＺ＠ Vcnr-I nnniversario nntalirio, 
ravel, Ataliba ｾｩ｡ｮｮ｡［＠ 1°. ｖｩｧｩｬ ｡ｮｴｾＬＡ＠ Ao distincto commerciante, ｱｾ＠
Eugemo , Iagalhaes; 2°. ｖｩｧｩｬ｡ｮｴｾＬｊｯ ￣ｯ＠ i tantas provas de amortem dado á o",-<a 
Fernandes de Oltvelrn; 10. Secrrtal'io, I terra, os nossos parabcns e volO; dt 
lIumbert? Zanella; Adjunto, Amphi- longa vida. 
10qUlo S ilva; Orador, ,Toão Ardio c I -- ----------
Chanceler, Nicolau di Ctlnsilio.' ｂｒｏｾｉｅｌｉａＮ＠ - Poderoso anti..:aI9J

• 
_ , rhal contra tosses, bronclllte> ele. 

Não pó de haver recensea- 'I - tlIl 
mento sem a boa vontade do Mais um anno de vida, cotnP;fl Q' 

P
ovo I a 25 do corrente, n exma. sra. d. ra . I celin3 de Sonza ｾｉ｡ｲｴｩｮｳＬ＠ dlgnacsJlOil 
Por falta de d . - do sr. Alvaro Martins. 
. espaço etxamos de pu- -

｢ｨ｣｡ｾ＠ o telegramma que o n IS,O rom-I S· · t I 
mel'ClO passou .ao sr. dr. Presidente da 011 C1 a( as 
Repubhca, pedlrt,lo providencias sobre 
a nossa barra. 

Pannos para mesa, Reposteiro e 
Toalhas - no Paraizo. 

Policiaes 

Em dias da semana fJue hoje finda, 
lIIanoel João Laguna, em lIIugalhães, 
por questões de somenos impol'tancia 
aggrediu a Luiz Demetl'io, que, ｳ｣ｾｵｮﾭ
do consta, ficou (crido. Testemunha
ram o facto os srs. Hyppolito Baptista, 
Amancio Luciano da Silva, e o carro
ceiro Uorminio de tal. 

A policia tomou conheci mento do 
(actl). 

INSTRUÇ.\O PUBLICA 

_De ordem do sr. Director daInst
l 

çao Publica e para os devidos íins,df<11 
1'0 que estou nOl'amente autoris

sdo 
I 

proccder aos exameo dos candidal'>;' 
regencia nas escolag que se ncbsUl ｾＬＮ＠
ｾ｡ｳ＠ nos Municipios de ｌ｡ｧｴｾｬ｡Ｌｔｵ｢ｒＡｉ＠
Orlean,s, Imaruhy, Urussnnga Q A 
l'nn guu. 

Esses examrs serao renlisado; O" 

sédes dos respectivos ＡｉｉｵｮｩｲｩｰｩｯｾＮ＠
Os cnndidatos devem illStl'Ulr

Sl 

I'equorimcntos com os segtl inleld' 
lncntos: 

1) Certirliíoquepro\'e idadesUpt' 
n 18annosj ., 

2) Prova de ｮ｡｣ｩｯｮｮｬｩｴＡ｡､･ ｢ｲｾｾＧｾＧ＠
3) folha corrida do" Itlj(nres 

t)l 

ti mos annos de re,idencin. ｉｾｰｬ＠

Depois de anrlar pelas Repnbliea, 
do Prata, onde ficara ｾｾｬｉ､ｃＩ＠ alvo de 
.u,peitJs, pelo brilho com qur ａｾ＠ apre
ｾｦＧｬｉｴｮｶ｡＠ no ｾｲ｡ｮ｣ｊ･＠ mundC), (l' lendo j:l, 
dr:il'onlianc:a:i de flue andavam no Sf"ll 
c,wflll:'), '1/1/(/(111111', para Florianopoli!i, 
onde foi ｰｲＨｬｾｏＬ＠ por ol'llrlll dn ｉｮ ｾｰ･Ｈﾷｴｯﾭ

rin de ｾ･ｧｵｲｮｮＨＺｮＬ＠ no Rio df' ,JallC'iro. 
O Reu Plnbar'lue foi Mfe/'tllndo no [la

C(Ufltc F,.isifl, no dia;) rio rOl'l'(l:nte, 
Si no nOH!iO pni1. Sf' fizCARC o mrAmo 

l'om OR ｮ｢ｵｬ｜Ｈｬ｡ｬｬｴＨｬｾ＠ ru/IIR. PO)' ('('1'10 qur 
tudo ｣ｾｴｮｬＧｩ｡＠ mais mora li !iado, MAR, infn
li zmen\p, 08 EslfI'los gosam rio uulo
lIomia lã" ｡ｨｾＨＩｬｬｉｴＢＬ＠ ｾＱｉＢ＠ fi tTui;;o nã" 

ma 
Eyr;R.I('AII, l l'o"arid,.,wi((P8Sn d"/lI Nascilnentos 
fol.!"t!o fll'J'fn, d" IlII fll'llhy/ lia (1'1II /H/X 

('8H(' i'/I;vl
l
'.'I" d ,,//; 1111111 ./'m'arf(/ f'HI til/fomo ｅｾｴＺｩ＠ em fpstn o lnr do St'. Humberto 

.J Iha/IWÚO,I' 011/',9",11 fJl/l ' f illh" sido hl'in-I Zanelln, pOlo noscimf'nto de muia uma 
cadeira; fI!Jr)r(J, I/lU j)o!Jt'/· IJIU'(/O'IIIUt!", menina. 

4 ) Attestado de ｶｮ｣｣ｩｬｬｮｮｯｾ＠ '" I) 
padecer de molestin ｣ｯＢｴｮｾｉｉＢ［Ｑ＠
refJueri mentoi tor:,o seIlo es

t8
": 

5$000 e cadn doculllrnto seUo, 
duaes no I'alor de 1$2000. • ｲ･ＭＧｾＧ＠

Os ｣ｸｮｭｯｾ＠ em Laguna sernO 
dos nos dias 12 1:1 e Ir, ､ｯｊｵｬｾＧ＠

Tubarão, 10 do ,Ju nhO dl' 1?-;, 
{,/li s, B /111 7,.1 

In'fI d" IHftWI() indu'idllo, IHil n .fn('rtrin,,. o Parnbel1S! ｾＮＧ＠ 'olsr. 
Inspectot' ,,:oI 

-

ｾｉｨ｡＠
iJlIR I 

relI, ｾｦ＠

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e Ciumes 
ｰｮｲｴ｣ｾＮ＠

o Dever 
ll'1rhinn ｾＱｬｬ＠ ｰｾｲｦ｣ｩｴＨＩ＠ I dr mr rrr ,·urado. ｇｲｮｾ｡ｳ＠ no AltiH,ill1o I ｾ＠

wn
de

·
se 

ｉｾｮ｜ｮ＠ .i(',;r ｾｬ｜ＷＮｃｬｺｮＬ＠ COIII lodos e n ｃＨＩｮｾｲｬｨ＿＠ mc,)j('() ('om' "ri ｾ＠ UHor o 
I.do, p.ro 1111 Vos,o "J..hx1J· de lllhHllIc" P hOJe londo 

｣ｾ＠ ·pc>rlt'tI(·CH. nprna" llllllllelo I vielro", posso mo con-

8 

o' ,1:1·6-n20. ..., sielcrm' rurllelo.Aqui fi"ull> os meus Rin-I 
Lag., (,lIllh,."" ＮｾｫＢﾷＧﾷｉｉｉｉＮＬＮｲＢＧ ＮｉＬ＠ crro. ol(l'ndcC'Íll1cntns c pOdris fllzor 

. ｣ｊ･Ｂｬｾ＠ o \lHO que lhe convier a boneficio 
b de porco. no Hotel Bmsl!. dos quo Boffrelll e nin<lo não conhecem 

LOIll o o vosso (>xplcl\,lido p"epnrado. 
ａｙｬｾｏ＠ ((I) ,!..,'I'/'/'rino ('orrr '(l ! .f/"(Tr1a. 

A cuso do (hrilhcrme Rkiel'1lie\'ski 
nvi:Hl nos donú8 dos l'eloginH para OR 

procurar dut':\I\le () pl'f\SO de' fi II\('Z('S 
ao conlrario perderão direito. ' 

ｌａｾｕｉＱＳＬ＠ 1:1-G-I020. 
nuifhrrlllr , .... 'kiITlliITt'Hki 

ｾＮ＠

RHEUM ATISMO 
｜ＨＧｯ ｮｾ｣ｬｨＺＺｈｬｴｬ＠ pelo ｾｦＧｕ＠ H'C 'iro 11 o 1 o 

"ELIXIR DE ViII LUIE" c se ('UI'OU 

111m '. sr, <'.1 Ｂｾｯ＠ J. Goulart Machado 
Capita l 

So[[rcnúo de rheumatis>no pOl lon
goS annos e tendo ficado por muitas 
vcze. tolhido de dores SOIll cncontrar 
mclhoras com diversos medicamcntos 
macJos, ｣ｾｴＺＱｶ｡＠ ficando som esp ｾｲ｡ｬＺ＠ \ 

Rua Conselhero l'urnnnguá 22. Villll 
1zllbc!. 

CANCRO VENEREO 
lfI:'I4:!> 

Curou-se de .('on
('ro veneroo_ ('om o 
"Elixir ele , ｎｉＩｾｬｉｲｩﾭ
rn", do Phnrm. 
Chilll , João 'Ia Rilva 
Silveil'H, con fOr 1110 
declara em rartA de 
12 dc Agosto 1913, o 
Sr. 13razilo Bnrbulho, 
residente em Goyan
ninhn - Rio Gnm. 
de do Norte. 

VENDE-SE - 11m gabinetc 
typngraphico bem montado, com dO:8 I 
pre!os, Ulll pequeno para trabalhos I 
nvulsos e um grande de celindro 47 X 
6 ｾ＠ movido, a Yapor, m?io ou pé; com I 

t Ido O material preciso para lIl1\ jornal 
do grande formato, tendo tambem CIO 
stock,I1:"'1I1,le quantidade de papel a3-
selinado, linho, cartonado, brislol, pa
pel(;cs, etc. 

A maior parte do 11\ ,!tcrial com pou-
e) Uso. 

Para ｩｮｲｯｬＧｭＡＭｬｾＨＬｳ＠ nesta rcdncç':1 o. 

Chumbl'cs - no Paraizo. 

COMPAlrHIA PREDIAL PAULISTA 
u,t\ INTERNACIONAL " 

AUTORI.3ADA r: FISCALISADA PELO GOVERNO FEDER.\L 

fDA1RT AI.. ... ｾ＠ T1El..rTJE l'IW. 9 . -• 
ｾｉａｉｓ＠ DE MIL AGE:-.JCIAS EM TODO O BRASIL 

ｴＢＬ＿ｬｽＡＬｾＢ＠ lAS DO Ｕａｎｾ＠
Ａｾｃ｜ｴｾｾｔｙｾｾｕＲ＠ D.EI.LE _ 
ｦ＼ＡｾＡ［ｉｊｍａ＠ ns.\\O, ASTH'v\A ------- -
ｾ ｉｙｐＡｩｬｕＵ＠ ADOUlR1DA' _ __ __ •• ｾｒ＠ --"..-

-OU ＱＱｅＡＨｉｄｲｴ［ｒｬｴｾＭ
ｦＧｴｾｯ＠ 50t)0:-0:,0 c.()rno qll:l\QVer iicôr dG ｭ･ｾ｡＠

< ÚrICO!'oJ'r. ｩ｜ｬｾＬＡＱ＠ 9'J!\l'<uti ｐｴＧＧＧＧｾｉａ＠ !i 
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BOA CCCASIÃO PARA ENRIQUECER 
ｒ ･ｬ｡ｾ￣ｯ＠ das caclcl'lIctas contemplaclas no sortl!io l'ealisado no dia 20. de Maio E\1PORIO COLO:-.JIAL uma caso que abr,',c °ua

o 
po t d' 18 d 

d l
n.,o I I t ,; F I I .. d> t ' " .,"" ., r as no la o cor 

e ,,_, pe a JO ｾｬＮ｡＠ C( era, COll espon ｾｬｬ＠ e aos segllnttes nllme· Jente é um estabelecimento que offerece grandes vantaaens em tod r 
ros: 1.0.87, ＲＬＳＶｾＬ＠ 1.2;;3,5. 10.1,8.578,4.0.16,2..10.7,3.258 e 4.10.1. principalmente' em armarinho e fasendas. 'b os os ar Igos 

SERIE U A-C" 890. SORTEIO ａｾｯｲ｡＠ é boa occasião para os commerciantes fazerem seus sorti mente» 
10:00.0$0.0.0 _ 10. Pl,CULlO _ Um predio a Sra. D. Elvira B. Tolcntino, , Garantimos um abatimento de 20. °0 sobre outra ｱｵ｡ｬｱｵｾｲ＠ casa. ' 

residente cm FLORIANOPOLIS Estado de Santa Catbarina. I A nossa longa expenencla, as ｮｯｾｳ｡ｳ＠ reconhec,das relaçõe., o nos.o 
l :o.Oo.So.o.o. _ 20. PECULIO _ Um 'terreno a Sra. D. Catharina Funari, I conheCImento sobre aose ramo de negocio, que 110S autorisam a_dizer que só 

resiuente em DESCALVADO, E stodo de São Paulo. I c.ompramos ｡ｲｴｬｧｯｾ＠ vendave,s, e a ｾｯｳｳ｡＠ pequenn porcentagem, sao uma ｧｾｲ｡ｮ＠
50.0$0.00. _ 4".l'ECULIO _ Um terreno fi Sra. D. :)andida Rosa da Cunha, tia para." nossa lmmensa fr!!guez,a, que se estende por todo o sul do Estado . 

residente em JAGUARÃO Estado do Rio Grande do Sul. EIS o segredo de ennquecer, que é o de comprar barato para vender 
u 'u barato e ter freguezes para sempre. 

SERIE B 820. SORTEIO Portanto. visitem o EMPORIO COLONIAL, predio novo, das cinco colu 
1:00.0$0.0.0. _ 20. PECULIO _ Um terreno a Snra. Maria Angelica de Souza, mnas, bem em frente á parada dos trens. . 

ｬＧ･ｾｩ､･ｮｴ･＠ em MONUE CRUZEIRO, Estado da Bahia. -
1:000.50.0.0. _ 30 .PECULIO - Um terreno ao Snr. Alfredo Ferreira Quaresma ＮｈｾｏＡＡＡｩｩ＠ .. AU ...... 

residente em RIO GRADE, Estado do Rio Grande do Sul. 
50.0.$0.00 _ 40. PE CULIO _ Caderneta suspensa. Successores de EliasPauIo & Irmão. 

SERIE "O u 30°. SORTEIQ 
10:0o.o.So.o.o. _ 10. PECULIO _ Um predio a Snra. D. Izahel Nunes I Bengalas modet

nas
, na Ca;a Ferrari, 

residente em LAGUNA, Estado de Santa Catharina. ' --, 
BONIFICAÇÕES 

" A-C" _ Aclolpho Soares Paula, RIO GRANDE, Rio Grande do Sul 
_ Daniel Faraco, FLORIANOPOLIS, Santn Catharilla_ 

" B " _ Maria de Andrade SÃO BERNARDO, São Paulo - Antonio 
Francisco da Silva, GARDA DO CUBATÃO, Santa Catharina - Antonio 
Paulo Silva, TUBARÃO, Santa Catharina. 

"O" _ Volny Carvalho Ramos, LAGES, Santa Catharina, - e uma 

caderneta suspensa. ' 
.I91l .. on .... Al..rT.S§II91l0 

Os peculios da serie" D" serão ｬｩｱｵｩ､ ｾｯｳ＠ de accordo com o artigo 

oitavo do Regulamento. -------
Para prospectos e mais informações dirijam-se á SEDE ou ás AGENCIAS. 

O agente nesta cidade, - ARNALDO CARVALHO. 
=-.=-

CflRlOS b'fllmEIDR s. comr. 
107, Rua l 0. de Março, 107. - Rio de Janeiro 

Commissões, consignações e conta propria . - Recebem á consignação, 
carnes de porco, banha, toucinho, cereaes, farinha e todos os mais generos do 

paiz. 
DEPOSITARIOS das marcas [Petisqueira e Conquistador, para banha _l«-

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

ｇａｒｾａ＠
Sabão genuinamente puro. 
Sem breu. Sem kaolim. Sem tinta. 
O mais alto expoente da in!1ustria saboeira no 
Brasil. 
Custa o mesmo preço do sabão commum. 

Incommodos de 
ｳ･ｮｨｯｲ｡ｳｾｴｯ､｡ｳ＠ as 
doenças do utero
curam-se com 

A ｾｓ｡ｵ､･＠ daMulher 
DAUDT " ｏｾＧｖｅＧｒａ＠ - Rio 

o ｃｬｕｾ＠ se devia , ' 

ensinar na escola: .-
o melhor remedio 
para tosse. coqueluche. 
bronchite;para todas 
as doenç!ls do peito 

eo 

Bromil 
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 

End. Tel. GUILCHAP 
Praça 15 de Novembro, no. n - Floria . 

VE!\DEDOR DE : h OIlftt. 
Folha de ｆｬ｡ｮ､ｲ ･ｾ＠ "Col;e C", Estanho em VerguinllaS "c ' 

"Pearson", Ch! orato de ｐ ｯｴ｡ｾｳ｡Ｌ＠ Sal-,glauber, Sal amargo, ａｦＺｾｩ･ＢｯＢ＠
Zarcão Inglez, Soda Caustlca, Aml, Lixa para madeira e mel ,rl, 
nizado, Arame farpado , Cimento IIlglez "Mltre" e " Hilton" 
"Café", Louça" Meaki ns ", ｏ ｬ ｣ｯｾ＠ Lubrificantes, ｗｨｩｾｫｹＢｪ＠ h ' 
"DewaC'-\Vhi te ｌ ｡｢ｾ Ｑ＠ ", Cerveja guinncssa "Cabeça de cao h"le .. 
"Renau1t :' e "Jas Pen n;;,"y e Vo", Ver":"outh Italiano e Corro" 
bitters, Vl\lho do Porto I.agnma Chnstl e outras marcas 
tinto e branco, ｃｬｬｮｮｰ｡ｧｾｬ･＠ H Viuva Cliquot 11 e "Bollangcr'(" " .' 
lada" e muitos ou lroo art igo' , _ ' c la da 

Auenle Ge ral para o Estado de Santa Catharina das " Inte ' 
pondence School," (1:.colas Internacio nacs), ,< rnaclonal Corr, 

ELIXIR Df ｎｏｇｕｦｬ ｾ＠
Cura 1 

ío ｾ＠ ｾ＠ ｾＬ＠
< ｾ＠ = 

ｾ＠ ｾ＠ ::S ai L I- o.. O .,e 
.1'\ o< E 11 .. <{ 
VI ｾ＠ a liliI z 
ｾ＠ « ｾ＠ Q)t O ir 
UO::: tn ｾｧ＠ <{ _ n .. _ I 

ｾｗ＠ ｕｾＮ＠ I-

> ｉｧＱＮｾｾ＼ｻＨＳ＠
<$; J (''l Im z<{ 
NO tl ; ::11-
L:. "C e CJ z 
;'i; li UI jI ｾ＠ <{ <{ 
u./ ｾ＠ t) lU .J (J) >bl L 'li W _ ｾ Ｎ＠ g ｾ＠ o 
ＮＮｊｾ＠ 15 r; O 
O ... .. IV O • r. <{ 

REPRESENTAÇÕES E AGENCIAS ｾ＠ CI III l-

R, Eons. mafra n, 33, Telephone n. 98, Ealxa posLal n. lZ, ｾ＠

FlLORJ[Je..1W01POLIS I 

I .J 
Joinville La-guna ItajahJ( 

p" do ｬＧｲｩｲＮ｣ｩＺＺｾＬ＠ 17, C1.i:>a D.10 1\, ｒｾｾ￼ｮｯ＠ Horn, 33. Cama 31 R. p, Ferreira, li. Caila 34 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRE=CTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 

Tecidos de algodão em geral, ca,imira" meins e cami.", Óp meia, fitas 
de ,eda, perfumaria", produclos chimicos, artefaclos de vidro p óe aluminio, 
phosphoros "Brilhante ti, saccaria branca e de ｡ｮｩ｡ｧ･ｮｾＬ＠ chinellos, papeis em 
geral, alpiste, xarque, sebo' sal de Môsso ró, assllcar, café, bebidas ｮ｡｣ｩｯｮ｡･ｾ＠ e 
estrangeiras, champngnc, 'VclIve Clicqllot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, etc, 

UI\ICü VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO m, ｾａｎｉａ＠ CATHA
RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS 

Fumss e cigarros VEADO, Siscoutos Dl'CHEN, Chocolate' MOINHO Dli 
OURO, Agua Mineral de Caxamhú, 

ELISIO --SIMOES 

Representações, commissões, agencias e consignações 
End. teleg : SEDRUOL 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) 

FLORI 

Codigos "Ribeiro" & "Borges" 

Caixa postal, 06 
IWOI"'OLIS 

Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 

I 

5R;JiOE ｄ｛ｐｕｒａｭｾ＠ ｾｾ＠ mm 
A.RMAZEM DE SECCOS E ｍｏ ｌｈａｄｏｾ＠

- DE-

JOAQUIM ES'fEVÃÓ SOARES 
I'Ipste importante Armazem, moatado a cnpricho, ha sempre variado' 

mp.nlO, cm grande sloel/, dos gcneros discrimin ados abaixo: _ d di 
ｽｾｮｲｱ ｵ･＠ do Rio GraIH.lc, ossllcnr gros..;o. sn l grosso c fino, ｳｲｴＡＩｾｏ＠ e 

sas trwrcas, oleo de ricino c olco de ＱｉＱｬ･ｬｬ､ＨＩ｡ｾＬ＠ \"inRiJ:rC, soda ｣｡ｬｬｳｴｬ｣ｦｬＺＮｰｨｯｾ＠
r,:, tllCUITI superior, farinhl de trigo, ､ｲｯ ｧ｡ｾ＠ pare fn!!tletcs, breu, alca,frao, o 
､ｬ｜Ｇｾｲｳ｡ｳＬ＠ ｦｯｧｾｬ･ｴｾＺ［＠ ｣ｯｭｭｬｬｬｾｒＬ＠ café Inoido marca ＮＧ Ｎｾ Ｎ＠ Fiorcflzano c ｭｾｦＮｴｾｳＮ［Ｌ＠ '''I 
arllgos de pnmelra nccessldade, Sellos e mag1l1flcos fogos ､ｾ＠ arlllcl0;b 
tambem ｾ･ｬｬＱｰｲ｣＠ á venda a nwgnificn cervej1 ｾｬｬＱｮｩ｣ｨＬ＠ marca Lxee/lenle, 
fabnca de Adolfo Czernay de J oiul'ill e, 

Preços ao alcance de todos, 
LAGUNA - MERC,\OO - l,/U,\RTO :-/, G, 

Ql1adrin!ws, 
Senhores frcgu czes : 

Nós vendemos bem barato, I Toda boa fregllezia" , 
Nó,q vendemos bem pesado! I Que aqui vem nos 1'1;1t;!r, 

POIS aquI neste armazem I Acha 101-(0 o quc escolher" 
Tudo é bom c desejado! I Acha logo o ｱｵｾ＠ comprar. 

, Portanto: 
AqUI estamos ás vossas ordens para servil-os! 

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

-- OC>S=: _ 
I M PORTA ÇAo K EXPORTAÇAO 

ＭＭＭＭＭｯＧｑｃｏｾｾｾＬ＠ __ ---

H Caixa Postal, 11G • 2I ｾ＠ .s' 
u ..... GUST ..... "'O ]RI ........... ' . A 
Cod.: RIBEIRO Tet.: ZANEI.L 

Sol, café, xarque.s do Hio Grande e Paraná, azeites, goiabadaq ma'sa dc 
ｴｏｬｬＱ｡ｴ･ｾＬ＠ abaCAxis IlInrCa I.eún, de I\murim, Costa & Comp" de Pernamhuco; 
ogua ｭｩｮｾｲ｡ｬ＠ (Juro Fi"o, bOllccamp, oleos, arame Inrpado, bebida. finos da 
grande f"brida IJiosC'h! couros, chinellos, calçados, chapéus de palha e de 
lellro da importante lilhricn ()rienu'. de São Paulo; lonas, cimento, breu, ,oda 
cau stk.o, fumo. ce:ho, ｡ｬｰｩｾｴｃＧＬ＠ alfaffl, vidros, bombons c chocolot<.'s Falchi, 
vinhos Olga c Collares, colorau, ｰ＼Ｚｲｾｵｭｮｲｩ｡ｳ＠ •. pó,; dc ｮｮｾｺ＠ Ilmrco"i Lady c 
Naná. ｣ｬｷｲｵｴｯｾ＠ fJ{)f){'/i, palha e ｰ｡ｰｴＧｬｾ＠ para ｣ｬｧ＼ｬｲｲｯｾＬ＠ cachllnbo'i, Í( . .'cidos de 
nll!;odJo, ｰｕｬｬｨｯｾＬ＠ collorinhus, correnles para cachorros e anima0' hovilloq .. nln, 
dilas pnru ｰＨＬｾｏｓＬ＠ pitcics, ｯｬ､ｲ｡ｨｾＢ＠ de, elC. Saccoq de, papel c de algod,io: , ｽＬ｡ｾ＠ ､ｾ＠ ｍｯｾｱｏｬＧ＼￭Ｌ＠ ｧｬＧｏＢＢｏｾ＠ Illoirln, ｾＱＱＱ＠ gl'nlldr ｾｾｌ ｩｴｬｮｊ＠ I. 
artir,o pom csrrlplOrlo, papel de embrulho, barbantes. aI1iOgcII<, lou\'oq esmal- Fallnh,IH de tngo daR al'I'NI'lndlls mnl' t'IlR L[LI c C 
tadas, placas de m,"tal c ＨＧｾｭ｡ｬｴｬｬ､ｩＱｾＬＮ＠ pencumatico" e camarns de Or pora C A F É E S A B Ã O 
"Ulf>IlIOvci., maleriol ,'ll:clrico, p(,s de terro pu", bancos de jardim, fOIl')cs eco- Li/l

t
. 

""micos marca /'I'II[;r('s,\f), !(r<o\hns, portões, chapas pnrn fOl{ôcs de Illolos, Pl). ａｧｾｮｴｯＢ＠ do, ＢｬｬｰｯＺＧｯｾ＠ c1a firma F. Mntal'nz7.0 & ComI" Ipa 
mndas pora ral\'ndos, Ll/lpl"sto "flrn/x, artigos photo!.:rllplncos, cotlig", lelcgro-I 13!{lIna __ [Slado df> Sanla CallJar .... phlt"" li",};,,·. tI' nl<:lhll\ "", _ I 

Unim ,'(ndeuoruu sabonc' te "Sanitol", o mclllOr entre os mclhore.. IMPRESSO NA TYPOCRAPHlA 'PATRIA" DE FERNANDO ＸａｉｎｈｾＬ＠
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