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- • • Ｇ＾ｏｄｬｾ＠ • Fazrr ＼ｬｾ Ｑ＠ tribuna Magrnda o pellou- vigins" ｡ｾ＠ o"signolam do longe diri- Fui vel-o varlae veztll! (Iurante a sua 
rlllho Conl ro a ｩｮｳｴｩｴＮｵｩｾ｣ｳ＠ que t,'m !lindo pnrn ｾＱＡｉＬｳ＠ raios quo, na ｾｯ･ｳｯ＠ doença, o, com quanto ｮａｾ＠ tivel8e8llpe_ I '0 ｎ ｾｴｬｏｮ｡ｬ＠ do Commertlo ｴＮｯｾｾｯ＠ I I (ilr I' ltO do cx"tlr, como fi re- ltngual!;om, dlrtomos "Iumiuo"os," ma8 rençll na lua cura, á ultIma vez que a Ａｉ ｾ＠ o O ｬｴｧｬ｡ｾ＠ ea.tl!'1hca, ,. Aer incoherento com quo 8UO antcs irrodiações psychicns, vi Achei-a maia alegre, e nada fazia L 25000:000$000 . OS'prt JClpl os do hberdade do crenço. <Ir.tinodas ｾ＠ ｲｯｲｴｩＨｪｾｲＬ＠ fi sustentar a prclutn! r um fim proximo. '. . " ｃｾｐｉ ｔａ Ｎ＠ \( 5mba, pory.anto, esse reverendo atrabi- alma tronwln<lo e a a)udal-a o alcançar DeIteI -me r-Om boa 80ude e com o es-

o RVAS t 4. t 65: t 80$520 ) Iinrio Il Vf ｾｧｯＬ＠ '1ue oMim faland" of- a sua metn. E' uma verdadeira IH", f, pirito tranquillo. Mais tarde de8pertei 
RESE . fendell mll ltos maçons que são catho- d,/l/. uma !,onfr d. forra lançado, para de um eommo prOfundo, com o sentl -

In" n. ｯｰｬＧｲＺｴｾＨＢ ｾｾ＠ bnllrartaH. ｾ＠ licos ')·>Ilr·eneidos. que eÍla a tronsporiha, ｳｾ｢ｲ･＠ o abysmo mento penoso de que alguem estava no ｴ Ｇｾ ［ ｩｴｯｳ＠ el1ll'Ollta corren te O rulplto deve ser a tribuna de onde quo separa R alma t:m peregrinação do meu quorto. Comtudo as portas 8IIta-ｰｯＬｾＬ＠ 'o ns IIlclhon" taXA. ｯｾ＠ bo ｯｾ＠ ｳＡＬ｣･ｲ､ｯｾ･ｳ＠ devem pregar o bem, termo que lhe é ｉｬ･ｳｬｧｮＸ､ｾＮ＠ . vam fechadas á. chl!ye. 
p ｾ＠ ecolherdes as o ｰｾＺＱ ｉ｡ｱＬ＠ a carldado, e não o palauque COIsas cosas todas mUIto ｣ｵｮｯｾ｡ｳ＠ e _ ｑｾ･ｭ＠ esta. ah.1 _ esci.amel. 

Anles de r . pedi in- parr. ･ｓｬｬｾ｣ｴ｡｣ｵｬｯｳ＠ grote.cos, represen- interessantes, mas pelas quses, cumpre Não tlV': respollta. O.reloglo do quar-
,'ossas econOmias .; t:,<l1)8 pr.<,r um batina sem responsabi- não abandonarm<;>s as que, sl!"pl!l8 e to fmmedlato IHIt. .. ('11/('0 ｍｲｾ＠ Então 
f ações á hllr.des,' ｮｵｭｾ＠ ｉｬｉｬｧｵｾ ｧ･ ｭ＠ arrastada, ･ｬｭ･ｾｴｯｲ･ｳＬ＠ constituem ｾｳ＠ pnmelr08 n.n f or"'fl d. R'AtI, em P", ao lado da 
orro d L pre rdutf o da IIlfluenCln estrangeira, a degraoa, que devemos subIr, da esca.da mlllha ｾ｡ｭ｡Ｌ＠ e por .um forma qualquer Succursal e aguna < trf SCalllr incenso e a fazer ｾｳｧ｡ｲ･ｳ＠ de da purifIcação <los sentimentos, uRlca (po.IS nao possa aff.rmar Ａｬ ｵ ｾ＠ f08Se P!lr 

Ｇｾ＠ en (ore,.clo, dentro dum col/arinho de que leva és mmores alturns do saber I me. o do palavras),. recebI a Im p
r
!l8<ao 

ｾ ＺＮＮＮＭＮＺＺＮＮＮＮ ＭＭＭＭＭＭＭＭＺＭ Ｍ bo craciha atacado pelas costas... universal." ddasll palavras segulDtes, como vlDdas A ' I . f I' é . _ e a: 
- " Ｌｾ Ｂ ｡ｯｮ｡ｲｬ｡Ｌ＠ e Izmente, _ urna IIlS- _ "Adcs"O 80n feHce, son contenta" 

tt .lUQ /,O que está collocada tao no alto, A Im'Prm,a Mr<lira Ingl<za fez refe- ( f I' ｾｴｏｑ＠ contente) Campanha ingloria 
Li' do ente que embora ten.do sua,s 
, ;"('s, sabe v(lr . ｮｯｾ＠ propnos 1111-

ｾＢｉＮｬ＠ suas qualtd:\des boAS. Nunc.a 
loatl'óversias, 0' choques de Opl
ｾ･ｴＬ＠ a religião qUl1 !->ll abraça, ｾ･ｶ･ｾｬ＠

10 iadil'iduo a luz da ronsclenCla 
o inhiba de ver () Indo bom de 

:.. as cousas. ｑｕａｮ､ｾ｟＠ o partidario 
ir 11lIIa politlca, rel'lpao ou crença, 

｣￩ｾ｡＠ insania, Ｎｳｾ＠ ｶｾﾷ＠ nos que. lhe 
acompanham, ｉｮｬｭｬｾｏｓ＠ acerrlmOS 
nenhuma qualidade boa, cuidado 

1IDe/le; não lhe fala a voz da cons
;enoia, 6."e juiz inclemente ｱｬｾ･＠ não 
t::l3; e quando a voz ,da ｾｯｮｳＬＧＡ･ｮ｣ｬＳ＠
do fala. é porque eHa lá nao eXIste ... 
E o individuo sem consciencia é um 
de perigO:lO, ｣｡ｰ｡ｾ＠ de commetter 
do. os aetos condemn3veis. 
ｏｨｾｭ･ｭ＠ que lê bons obras, que me ｾ＠

que ob..erva. que e,tuda a Natl I 
• tem forçOSAmente que ser um i l

"juo superior, 'lue sabe julgar, q ' le 
abe perdoar, e que tudo vê atravez . je 
Cllri;ma mais ou menos philosop oi-
1O.1!a, porém. as excepções e os des !n
lIl1inhados. 

.15 eIcepçi">es s50 os que da sua '!UI
lIn. nada aproveitam, talvez por que 
l1li. hajam compl'ehendido pela pc IUca 
ｾｧ･ｮ｣￭｡ Ｎ＠

Os de"",ncamillhados são aqu élleS' 
estudam, observam, con Ipro' 

, dem, mns não seguem o que ｬｨｾ ｬ＠
iita I consciencia, porque traze n cJ.o 
ｾ＠ a tara de espiritos rlesorde; tac!lJS 
qnt lhes hão transmittidos o vir U3 '!Ia 
IIldad,. 
,temos. por isso, temer os i!ldi-

s eégos de eonsciencia. Em 
fJÜlu.r ponto que elles esteja m : no 
\IIlptto, na tribuna política, I , a im

".'. em qualquer parte, em fim, 
Ul1lem um grande perigo F.m·a os 

ｾｧｵ･ｭ＠ seus conselhos, sen I r "edi-
E' . 4 

lISlm,que muitas vezes a 101 Icura 
Ú multidiies. J.: lI111n lri I",í l'ersnl 

• I..do. do,,';nio rllI dda in(<,11 iqetltl , , , 
'rprfl!llfllraO de um t8tad o emo· 
prf)t"OCQ o "asriml'lIto delde mesmo 

rtIrrlod'!'l?,,,Un "ue é 'Ha tl ,tI. tnunho, 
p!t)l , Isse Scipio Sighele, na, lUa ex
..... >lida obra, intitulaela A • lIultidao ". ,''-
A ･Ｎｾ･＠ . 1I'l't' meIo recorre, quasi SI 'mpre, o 

ÍlttuaJ cathotico, cujo prepar o intel-ex nad!llhe aoroveitou, por ser 
ｾ＠ dcepçao ou um desellcm ninhado, 
iIhá.. ';'..<emos no prin·!ipi o destas 
qQe ba Nao. deixamos de, f( conhecer 
lIé 'e mwtos sacerdotef' bo as; ha-os, 
oJei:aa rdarlelros phílos<,pb< IS, verda
ｾ＠ ｾ ･ｮｴ｡ｨ､｡､･ｳ＠ ; ma s e; .ses . ó me
ｾ＠ ｮｏ Ｇ ｾ｡＠ admiração po rque se não 
. ｑｾ･ｭ＠ ｾｭ＠ COusas rj ig nas de een

ma hnguagem rue le sem co
_t ｉｴｬｾｾ ｯ＠ fel ha ｊｘ＾ｉＧｾ＠ I 'dias o a
.... . Iltutn do parIl c A' . urelío num 

ISR matr i7 ,vomitando 
a maçc,lllu ' ia. 

. ' á' I ' tt" d agora sou e IZ, .0 . q l e J maIs poc ･ｾ｡＠ . ser a IIlgl a por rencial, ･ｳｴｲ｡ｮｨ｡Ｎｮｾ＼［＾＠ O facto de se con- Em seguida n forma evaporou-se. 
CI Ｌｲｴｾ＠ roupetas rtdlculos. verterem a? Esplrlttsmo e se tornarem No dia seguinte, ao almoço, disse a 
- - propagandIstas Col!an Doyle, Ohver uma amiga que vivia na mesma casa: 

Lodge e outros. Dls!lO resultou um.a "Rosa morreu" e contei-lhe 8 visão 
polemica entre .0 sabio Lodge e o d,- que tivera. E éomo ella gracejasse, di
rector dessa revIsta. zendo que eu sonhara, quando eu e. to

ELIXIR DE NOGUEIRA 
do Phco. Chco. João da Silva Silve. 

"- Depurativo sem competidor. 

Lodge disse-lhe: "O dever dO_homem va belll certa do contrario, mandei um 
O I N V I S I V E L I ､･Ｎｳ｣ｩ･ｮ｣ｾ｡＠ é affirmar o q.ue cre verda- mensageiro a saber do est!,do de Rosa. 

M U N D delro e nao o que ao publcose af.gure. Voltou dizendo que ella tmha "'<>ma" 
O porvir ainda nos demonstrará, bem ..... " manM á. ri,.,-o ｍｲｾＬＢ＠

I 
Lqmos no Reformador, de 16 de Ju

ho 410 corrente anno, o seguinte: 
Ｂｇｾｯ ｭ＠ ec,pecinlírlade 110 seio do clero 

ｰｲｯｾｾｳｴ｡ｮｴ･＠ cresce continunmente o nu
ｉｾ･ＡＬｯＩ＠ dos que consideram os ellSIDOS es
pll"tas e as provas sobre que elles se 
｡ｰｾＱＳ ｭ＠ como verdades que nada têm 
de offellsivas á fé dos que professam o 
P ri >testan tlsmo. 

1,<;' ｾｳｳｩｾｮ＠ que ｾｏｰｩｏｓｄｓ＠ approvações 
ec. 'leSlashc3S esta recebendo o vigario 
V/lle 5>ven, que semanalmente publica, 
n(> 11 rrkly I!rBJlnf'h, as communicações 
ｾｵ･＠ lhe dIta o e8\1irio de sua moe. 

r Numa dessas Ｎ｣ｯｭｮｾｵｵ ｩ｣｡ ･ｳＬ＠ que 
ormam uma serle multo interessnnte 
J espirito que as dá de,cre\'e com abun: 

dancia minuciosa o que elle chama 
l(a ｦｯｬｯｬｬｩｾ＠ 8.Ctflltifica das almos" 

Os esptrttos de alta cultura, diz elle, 
se grupam numa esphera onde, dentro 
de .um s?enar!o que difticilmente po
d.erlamos Imaf(lnar, formado de magni
flcentes arcbltecturas, templos pavi
lhões, etc., estudam ｰｲｯｧｲ･ｳｳｩｶｾｭ･ｮｴ･＠
as leis da Harmonia universal. O espi
rito que ministra essas informações ao 
vigario de Ox(ord, o previne frequen
temente de que as Bllas palarras de1:C11l 
Sfr e 8(l0 de fado obsruraS!)QYfl 08 1w880B 
mfelldm",.fo. IimifadoB. E le se esforça 
por nos fazer conhecer coisas que 
ainda somos quasi totalmente incapazes 
de comprehender. Dahi vem que se 
serve de termos apenas approximativos 
quando fala dos labo"aforioB existentes 
naquellas regiões e providos do que 
se vê constrangido a classificar de ins
trumenfos, por lhe fa ltarem expressões 
com que possa dar idéa, ainda que 
vaga, da verdade. Assim é tambem 
que diz observar constantes mudanças 
de coloração na atmoBJlhera das allu
didas regiões, 'phenomeno esse que re
sulta da estados psychicos collectivos 
e oorrespondem á intenção ou á ciro 
cumstancia que reune os espiritos para 
o t rabalho. 

Como sevê, nada hadeestranhavel em 
que as communicações Oven nos dei
xem perplexos pelocunhoquerevestem, 
de molcle a attrahir-nos para um domi
nio onde os proprios espir itos as ｭｾｪｳ＠
daR vezes se limitam a aventurar m-
ducçôes. . 

Dessas communicações, uma das mats 
curiosas é a que descreve a chegada de 
certas almas "grosseiras e inquietas" 
no Alem. Elias não ousam se!luir o seu 
caminho, fazendo-se necessarlo que.es
piritos caridosos as venham gUIar. 
Chegam a um ponto onde "espiritos 

como a ｭｵｩｴｯｳｯｵｴｲｯｳＬｱｵ･Ｌ･ｭ｢ｯｲｾ｣ｯｭ＠ E' intereásante o facto de Rosa faI
as melhores intenções, fnv/r8 "''''',do d. I Iecer As cinco horas da manhã, e ás 
t$fon;o á "'lIl'cha ｾ｡＠ ,·,!dad., ｾ＠ a essa mesmas horas do dia ser.vista p"la se
conVIcção ｣ｨ･ｧ｡ｲｾｬｳＬ＠ nao apola,?o em uhora Hosmer, qne onVlu a ｦｯｲＧＡｬｾ＠ fl!
conjecturas, mas Sim nos factos. lar-lhe. E' um caso entre os mUltl!l"'-

mos, conhecidos no mundo psychlco 
. O ,reverendo .C. Ware, ministro da 
Igreja meUlOclista, em um artie;o do 
Po .. /rfrart E.rpr88, a 20 de Janeiro de 
1889 ex horta os christão sao estudo do 
livro canonico AcfoB dOB A'P08lolo. no 
ponto de vista dos factos, que elle reco
nhece e declara, serem phenomenos es
piritas. 

Cousa facil é ler o que se contem 
nesse livro de S. Lucas, referindo innu
meros emaravilhosos casos de ordem 
Bllpm·nonllal,que attestam as communi
cações entre os dois mundos visi vel e 
invisivel ! 

No referido artigo o reverendo Ware 
menciona : "os dou hom.", vafido. de 
branco que quando Jesus desappareceu 
deante os olhos dos discipulos, vieram 
conversar com elles e dar-lhes instruc
çôes; a reunião do cenacuJo, com os 
phenomNlo, de [UEU, dentido.,deinflum· 
ria., eX8mi nando os assistentes e Ibes 
dirlallrlo discursos em linguas que lhes 
eram desconhecidas, etc.; as marari· 
IhosnB 'tira. operadas pelos primeiros 
chdstãos; a libr-r/ar40 de Pedro e J oão 
de sua prisão; o abalo da ca$a em que 
se effetuava uma reunião de preces; a 
ida de Pbilippe, como enviado, ao eu
Ducho e o seu arTebatmnrnto por tona 
'orça orcIIlta; Cornelio a<lrN'tido pm- Uln 

t8pir-ito, e a "isllo de Pedro a seu res
peito; as aBsmnbrosaB rna"iftlfaf/J" que, 
de persegttidor e assassino, fizeram de 
Paulo um dos mais zelosos apostolos ; 
os exfMiB e os don. nota"elB que prova
ram ser esse apostolo o inslrn""",w d. 
podert$ inviBil'ÓB; finalmente todos os 
llhenomeno. exfraordinano. que acompa .. 
nharam a predica dos discipulos,depois 
que sobre suas cabeças se derramaram 
as lillqlWB de fogo, e o ardente fervor 
commimicado aos primeiros chrlstãos 
por esses phenomenos, todos os quaes 
se reproduzem acfual",,,,t. na. B" ' O .. 
.. pirita .... 

A Sociedade de Investigações Psy
chicas, de Londres, registrou o seguin
te caso de - apptlriçllo - que a revista 
Light publicou com a 8ssignatura de 
Mme. H. G. Hosmer, celebre escultora : 

"Tive ao meu serviço,durante algum 
tempo, uma rapariga italiana de nome 
Rosa, mas teve de voltar para sua casa, 
attento o seu estado de saude. 

TheobaId6 

Vinho tinto 1 Hotel 
DA COLONIA Brasil 

DOS JORNAES 

A PATRIA : 
LLOYD 

n:GOClO i;SC.A 1õD.ALOSO DIi MAlS. 

Para de.monstrar de como se arranja 
um negocIo com a entrega do Lloyd 
Brasileiro a particulares, basta dizer 
que o Estado cede uma companhia de 
navegação, com 8S melhores oltieinas 
da America do Sul, por 50 mil contos 
e que o Lloyd Brasileiro de 1914 até o 
1°. semestre de 1919 (segundo apurou 
a Commis.qão do T besouro Nacional 
encarregada de examinar a escripta 
dessa empresa) deu de lucro. 

61.154;744$413 

Assim discriminados : 
Em 1915 ..... 8.472:779$938 
Em 1916 ...... : . .... 16.367:165$982 
Em 1917 . .. .. . ., 14.643:420$929 
Em 1918 . .'.. ..' 21.523:439$394 
10. semestre 1919. . 6.147:938$170 

VHe bem que o mysterio importante 
aquelle ar de salvadores com que 08 
proponentes do negocio andam a con
ferenciar, é positivamente o desejo de 
fazer uma pechincha, ainda por cill1l' 
atirando poeira nos olhos do pov(>. 

O Lloyd ha muito que nilO tem di
rcetores capazes para aquelle mistér e 
dá lucro. O pratico seria pôr de perte 
a politicagem, entregar a direcção a 
bomens competentes e honestos e pros
perar. Aqui, faz-se o contrario. Desco
bre.se que o proximo é o unico com
p4'tente e entregase a elle wdo. 

Tudo, que não se quer saber quanto 
vale ao certo. porque já houve proposta 
de 200.000 contos, já bouvr de 50.000 
contos e agora estamOll em 30.000 - se 
nio baixar ainda. 

E' ou nio eacandalO8O de mais? 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 O Dever ｟ Ｎ ｾＮｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｟ｾ＠

CHRqN!CAS 

POR HUMBERTO DE CAMPOS 

I irlllllo$ em dtlles, o mais ",!lI'" andll fo· 
,'af/ldo jmY ter, lta ｴｃＱｬＱＱｾｏｾ＠ ptJ:r ",?lradrz, 
dado ,til' tiro lllun. pollem qamH . .o ma
fOlld". Dizem que ｴｾｓｴ＠ bm rlúfo Ja ＨｮｾＬＢﾷ＠
mf'ttttt tlm assassinato 'lO E ｾｳｴｲＺＮｊｯ＠ do RIO 
Grallde do bul. r 

Oa: outros dois "t8idiJlrlfl (.Il Or/nlna, 

O 
do general Rondon correu ella ao cinc- ali. t';l/I f,1I0 ｴｯ､ｾ＠ sorte dt tl·olir/ias. 

MONSTRO. ma, conduzirido á ｾ￣ｯＬ＠ para as co'15ul- (5 mais 1/I0fO, Im 11111 o,,, lO,' mo's 0" 

Não é de hoje que eu me bato,na tas indispensaveis, o seu pequenino dic- "'fIIOS, s",do chamado por"" I Irumt, da 
imprensa, e, pessoalmente, ｾｲ｡ｮｴ･＠ os cionar!011Iustrado. . policia, pa,.,. ser ｡､ｭｯ｣ｾｴ｡､Ｎｾ＠ i1"" U//108 
empresarlOs cinematographlcos, em Com os oculos na ponta do narIZ, faltas que har.a COl"'!/fttllll/, 1.1/1 ,for/I) 1110 

favor da exhibição nos cinemas, de acompanhava a intelligente allemã a "'fRto arronca r/a lmtola, e, ｾ＠ ﾷＬﾷ Ｎ ｾｉ＠ .nsslls 
films verdadeiramer:te instructivos. Os excursão pittoresca dos abnegados ser- sinado o ,·,fcrido lenmlr, SI "''' Iflel flr · 
romanCCd de amor, as U fitas H 'lua aea.. tanisws, quando tomou um 8UStO, ao deI/mira ,t{fo tit'f8se ｩｭｰｲ､ｩｴＱｾ＠ r.!, ｾｲｮｵｲＬ＠
bam em casamentos e beijos, ､･ｶ｣ｾ＠ ser apparecer, na tela, o primeiro jacaré apfJl1tllllfltrlhf} tambem, um rtt·o, ''''{ li ｾＨｬｲＨｬ＠
8ubstitUldos, de vez em quando, PQr yp- dos lagos de Matto Grosso. Curiosa, es- Pr,ao, t·j",lo para a cadeia da la , culadr 

Enfermos 
Tem estado enfermo o sr. dr. Er

nesto Parés, medico municipal. 
A S. s. desejamos prompto restabe_ 

lecimento. 

Pó Lady le/(itimo, na • VENEZl.\N:\: 

ridicos pedaços da ｮＧＱｵｴｾ｡Ｌ＠ que nos perou o intervallo, abriu o diccionario, ."'. dia fugio. _ . 
deem na sua grandeza ｾ＠ d"a sua inno- consult'lu, viu que se tratava de amphi- [.'/limalllel/le Orleans lem ml. , n Iltrolro 
｣･ｮ｣ｩｾ＠ uma sensação dav1aa real. bios vorazes, que nasciam pequeninos de tlit'er8fJ8 arollt«imelltlJ8 n ja \ culpa 

Visitas 

Os dms dessé ｧ･ｮｾＮｰｾＧ､ｾＮ｜＠ e:'ll ser, e!l- e tomavam grandes proporções, a,!no- reclÍe súbre o g(},',mo do E.lado ＺＧｬＢｾ ＬＬ ｴ［Ｌ､ｬｬ＠
ｴｲ･ｴＸｮｾｯ Ｌ＠ ｣ＱｾｲｯＮｳ［ｮｴ｣ＬｬｳＬ＠ ｾｩｗｾｃｬｴｯｾＬ＠ nao tou O caso, ｾ･｣ｯｲｯｾ＠ o r;t0me, e contlnu. como o Ca'IS(lIife de. ｴｾｬｬｦ｡Ｎ＠ alla,.r:. no, (OUI 
só na Ima"fm, 'IfI rel/rf?du.cçao VIVO da ou a ver o 111m, ate o fIm, laes ufIIlplos d, "lJ"sl'ra, '/111 d,II! 1'/1'" 
paizal;CII' é ､ｾｾ＠ ｍｬｳｾＬｱｵ･＠ a animam, A' noite agazalhados os pequenitos &lIIdidlla, e.r!orqllíu, á forra, Sf,!, "!""'ra 
como,l!.ds ＧｰｾＧｵｾ＠ ＱｾＱｾｾ＠ os explicativos, da ｲ｡ｭｩｬｾ｡Ｌ＠ estava D. Edda, sósioha no de ",ort" aos sr •. . Hml/ím ."Iladl /fI ?, .'I': 
que de\'ein ｾＨｴｬｲ＠ aô. át ce de todas as sala de Jantar, quando, ao voltar-se relll, da f1l101 Pllllw &: rllmp., , ., fr ' .Il1sr 
ｩｬｬｴ･ｬｬｩｧ･ｦｬｾｩＡｬ｡＠ .. Um bpi:>OOio occorrido empallideceu: deante della, na ｪ｡ｮ･ｬｬｾ＠ Gom,. de Jloura, a quontia de ; ()I,fOfJl) 
ha ｾｾｃＹｓ＠ cps."s,lr;m ｣｡ｾ｡＠ de uma ｩｬｬｵｾｴｲ･＠ que dava para o jardim, eslava, a es- a rw.la um,,1 1880 rom a maio}' i emh-ri· 
fami!i!\ brasileira, após a exhibição, no piaI-a, batendo a cabecita inquieta, nma mOI/ia, "'. plfllo dia I 
PatllÊ; dá'" f.ta " Sanla Cri", da Çom- pequena lagartixa de muro, uma dessas EIS o resu/lado da polilicagrm I I,,'J', 

Concedeu-nos a honra de sua vi,;ta o 
sr. Capitão de Fru /(ata, )[alloel C. G. 
Coutinho, capiUo do ]lllrlO em n,,,,,, 
E.tndo, que veio i".pecciouar o pharcl 
de S:lJIta .ts .. tha. 

Disse-nos S. S. que aproveitava a Ot'
casião para agradecer fi ｮｴＬｾ＠ e por nos;;;!) 
iutermedlO a todo. aquellps que pre;
taram seu concurso ao aviador De 1.1. 
mare, que daqui levou as melhores im
pressiies. 

ｭｩＢＮｾｪｬｬＧ＠ ｾＡ＾ｮｾｾｮＬ＠ 1I)0stra, de ｾｉｯ､ｯ＠ Irre- osgas minusculas e inoffensivas,que se prolc.qiJla pelos all/igos do ,gOl"Cl"lw. 
｣ｵＮ｡｜ｬｾｉＢ＠ a ｲｯｲｾ｡＠ de.sa neces.,dade_ ahmentam de moscas e habitam no Fala se que n Go,'enlO .'ae manda> -para Massa de ｴｯｭ｡ｴ･ｳｬＺＡｾＡ［｡ｾＺｾｾｩｾ＠ｾｊｪｊｬ￭ｬＧＡＭｦｬ｡＠ \:ir,lIe Hamburgo. \lara go- Brasil, aS duas, e ás tres, os ｴｲｯｮ｣ｾＧ＠ das lá, UII/ delegado especial. OJ'(llá scj" 1/1.0<, 
vem!lllte tle uma .casa de ｦｾｭｬｬｩ｡Ｌ＠ ｮｯｴｾＭ arvores e as rendas das paredes. I auloridade corr"ta e fIler.q/CI<, q'" "ai,\" 
vel, D. Edda, rublcun?a '.'IUva allema, _Ao deparar o reptil, que a sitava be- ,".r"llIr dali. os laes bandidos 
c,!,prql:!lva a sua paclencla ｾ･ｵｴｯｬｬｬ｣｡Ｌ＠ ｬｬｊｧｮ｡ｭ･ｮｾ･Ｌ＠ a allemã deu um pulo, fo-I Pal, ... ",o talllM" danll para lI/fi la> 
dia e n(ute, em aprender o maior nume- ｬｨ･ｏ｜ｾＬ＠ rapl.do, o dicc'onario, identificou' didQ completo, si ,,!lo j(jS8f o }Jm!rr-' li. 1',1, 

ro de vocabulos ｰｯｲｴｵｧｵ･ｾ･ｳＮ＠ ｓｯｾ･ｴｲ｡ｮＭ o ammalslto pelo aspecto, e correu, /lnllO qucbrar-I"e a cara, 111118 "",do ! /"li 

os -nomes, e procurando Identlfical-{)s afflicta, para o salão_ . quebrada 

Novo co lega - Reapparecerá,2-
manhã, nesta ciuade, o nO"f) collega 
O R/uli t/m is/a , orgam do Club Rlondín. 

E' sempre moth'o de aiegria para 
nós, quando ｾｵｲ ｧＺ｣＠ mais um rebento da 
ｩｭｰｲ･ｮｾ｡＠ indi!.{ena, pelo que apre:-en
tamos ao distincto I"oll fraue, 0<>";05 

cumprimentos COm os yotos de longa 
c util rxistencia. 

pelo conhecimento das coisas que elles - Que é D. Edda? Que foi? -ocu / ______________ _ 
representavam, não perdia ｾ＠ pachor- diu, armcta, a)ovem dona da casa. VENDE-SE: 
renta _enhora um pedaço de Jornal ou - Uma" bIcho" zenhorra! 
um distico ｾ･｣ｩｭ･ＡＢ｡Ｌｱｵ･＠ não soletras- E, apontando, ｣ｯｾ＠ os olhos eSbuga-, O grande predio da Rua ｃｯｮｳＮ･ｬｨｾｬＺｯ＠ I 
se e traduz,".se, ajustando, a ｰｾｬ｡ｶｲ｡＠ á Ihados, a lagartixa, que a Citava da ja- Jeronymo, com frente para o Jarda ,I, ' 
flj!'Ura .. E fOI com es.e mtUlto (J,ue, nella, sacudllldo a cabecita: com todo conforto para grande 18Jlllq a., 
annunclado, ha duas semanas, o Cilm - Um "crreança" de "jacarré"! __ . ,Ass.mcomo lotes Je terrenos comere ｾ＠ c ' A melhor caneta-tinteIro é a "Ideal" 
ＭＭＭ］ＭＭＺＺＭＺＭＭＺＺＺ］］ｾＭＭＭＺＭＺＭｾ ］ｾ［ＭｾＭ ＭＭ｟ＭＢＧＺＧＭＭＭＢＺＺＢＺｾ ＺＧＺＺＧＺＺ］ＺＢＺＧＧＧＧＺＧＧＺＧＧＺＧＺＧＧｉ＠ para a Rua Volunt. Carpes prompt s _______________ _ 

PE LO M U N DO I faz o suano_va emissão de papel-moeda, a edificar. Para tractar ｣ｯｾ＠ o propl '_, 

Em revista 
v 

- Quatro estadistas russos, em 
Paris, preconizaram, para muito breve, 
a quéda do bolshevismo. 

- O jornal Som R,mia, publicou 
que nas vinte provincias russas houve 
durante os ultimes dois annos, 344 re
belliõe:; e 412 contra-revoluÇ<ies, tendo 
sif!o eIecUtad08 8.359 pessoas e presas 
para mais de 45.000, por delictos poli
ticos 

- A producção de trill;o na RusRia, 
attingiu apenas a 3.000.960 toneladas. 

- O aecordo economico brasileiro
belll;a estabelece creditos reciprocós na 
importancia approxin.ada de 260 mi
IhiJC8 de rrancos. 

- O Bra..i( foi classificado em ter
reira ''l!tegoria das potencias contri
buintes As deapezas da Liga da8 Nações. 

- A producção de carvão na penul
Uma &emana tle Outubro deste anno, 
noe Estad08 Unid08,attingiu a 1.855.000 
toneladas. 

-A ｉｮｾｬ｡ｴ･ｲｲ｡＠ acaba de arrolar 10.000 
volontaTl08 para 8upprir os lugares 
do! trabalhadoreJI que S8 unirem aos 
mineiros grevitta •. 

- O Japão entrou em nell;ociaçr/Cd 
para comprar da Allemanha, cinr.ocnto 
por çcn\O das fabricas de munições 
desta. t i, 

f ·t • 

..,.tJ8cry89Sram na Argcntinn,lL!I ne
go .. ｡ＡＬｽｾ＠ para um emprestlmo nos Es
tauOIf ( J IlIdOl . 
. --: Ó ｒｯＧｴｾｅｯ＠ ingl!'z renunciou 81) 

､ｊｲ･ｬｴｾ＠ Ｎｉｾ＠ ｾ＠ ｮｦｉＸ｣｡ｾ｡ｯ ﾷﾷ＠ dos bens aI
lemã ... lI;r:il\ hte. 110 Reino Unitlo. 

ｄｯｎｾＢ Ｎ＠ York.· <1i7.em quo le 
arham ｡､ｩＬｮｾｦｬ Ｎ ｡Ｎ＠ 11, ｮｾｾｯｲｩｬￍ［Ｎ･ｳ＠ [lara 
um emprlll\1Í!IIO.lIO nrBlll, de40.000.000 
de doUnrtJ. f'l e _ 

- EI J liar; .. , de BuenOl Ai.reI, pu-
blie.,)U" .eb'Ulnte ｮｾｬＺ＠ -i 

sem gorantJ8 ouro. I tario João 1II0nteiro. Hospedcs & vj,11)-,111tes 
O dollar vale actualmente ali réis 

Ｕｓｾｲ｡ｳｩｬ＠ está nej(ociando um empres- Cartas de Longe 
ｴｩｾｯ＠ e: é muito provavel que o obtenha. PASTEL PHILO)IEliO 
ｾ＠ , poIS, um paiz que está ｭｵｩｴｾ＠ longe Então o seu PhilomOIl damnou-sc? 

e se encontrar nas nos,;8S condIções e Ora seu Philemon' . 

lIa dias qu e "e acha em Tubar:io, o 
I ISS!') ｰｲ｣ｾ｡､ｯ＠ :tmi!,.!o, sr .. José .\craóo 

: for eira, 11:1011 Rd \'ogadn. 

". I 

que passa melhor do que nós" N- _.. .. 
AS' - • ao me crllDlnes que não sou cu'-

- Ulssa quer a ･ｮｴｾ｡､｡＠ da !,-I_/ pado1. __ • ' 
ｬ･ｭ｡ｮｨＸｾ＠ Austna e Bulgana, na LIga' Encommendei Phelemon, sahiu Phi-
das Naçoes. Ilomeno: que culpa tenhn cu ? 

.. 8stevc em dia", da ｳｾｾｬｉｬｮ ｮ｡＠ p:LSi: 1111. 
l?'.1lt ｲ ｾ＠ IlflS , o ｾ ｲＮ＠ 'Vald('1I1:1 Tfl Ft'rreir'. 
ｾｮ ｲＮ＠ ［ Ｇ Ａ ｔ Ｈ ｾｧ ｮ､ｯ＠ da Estnr'ão Telegrnphu3 - Os partidos, nos Estados Unidos Conte-me isso bem dirritinho: ｶｯｾＬＧ＠

gastaram quatro e meio milhÕfs ､ｾ＠ está zangado por lhe terem tr()("ado o 
doll".r,!! na propaganda eleitoral p'ra nome, ou arrependido [lor ter "'ua" .. , 
a elelçao da presidento da Republica I fi AlIAI",? 

. --_A marinha mercante ｨｲｳｰ｡ｬｬｨｯｬｾ＠ No jogo do bJr!/IJ o nóvc é cohra; 
dlspoe actualmente de 1.700.000 te- quem sabe se vOCc quer ｴｲ｡ｮ｡Ｂｾｯｲｬｊｬ｡ｲ｟＠
nelodos_ se em Jorárnca? 

Tomem o Vinho ('ren.nlado do Phor 
haceutico Chimico Silveira - Os tu
ercuIO"08, uzando-o encontrarão alli-
vio. 

Pense bem! Jaráraca rima com uru
cubaca! 

Depois os Cilhos da Candinba "ri-
tam : " 

"Ai! PhilomcllO! 
Si cu fosse como tu ... " 

Voei' uão sobe que . em ! ndango de 
gallínba barota não entra? » 

Pociencia seu Philomcno. 
Tome chá de folhas de larunjeiras 

que é 11m bom calmante. 

Zé do Bosque 

ｍＢＮｾｯ＠ de Tomates Bertoli_ } HOTEL 
V n'lo Chiollti nertoli. flll,J"n 
AlCJte uoce Bertoli. 

No. ｵｬｴｩｊｬｬｯｾ＠ numero. do noSllO 8omn
Bario, ｴｴｾｭ＠ sahirto UIH4JIIIII'r'U. n ｮｬｧＧｴｬｭｮｾ＠
VPZf'_'iII Utl1:lS ＮｵｰｰｲｾｓＡＧｬｯ｣ｆｬ＠ de ｰ｡ｬｈｶｲｮｾｴ＠
'IUO n benrvolenrin <los nO"l!o, ｬ･ｩｴＢｲ･ｾ＠
hll do tcr prrdondo_ 

,Ie ,'maruhy • . 
G rem'le sorti llwnto dl' ＨＮＧ ｮｬｾﾷｮ､ｯｾＱ＠ fI!

'hl li a ｃ｡ｾ ｡＠ Ferrnri. 

Ti ,\.' Jllf)S o i Jll Illt'lhO prazrr de ti ' 

br ｮｾＧ ｛Ｑ＠ ] ' o no..; .. m p r(':-':1dn nmiA'l'. !'r. Jr. 
,lo ln '-te Olin,ira rec(,JIl -ch('gado do 
Rit 1 d. ',JnllC'iro. ' . -. - ｾ＠ .. -------L m U:HICa'EJlU, para e,tia("çi,) 
ｮＨＩｾ＠ \" ｾ ｟Ｇ ｭＨＬ ＺＭｩ＠ Ｈｬ ｯｭｨｲｩｧｮｾ Ｉ Ｎ＠ Ye Ik· .. tl 
lIest I ( ｩｬ｡､ｾ Ｎ＠ -

- - ＮｾＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
ｾｅ｡ｉＧ Ｎ ｲ＠ Ij mOll ｩＺＱｃ ｾ＠

Erfecl 
<lo SI'. J 
ｾＧｬＨｊｮｾｾｴ＠

<lo Ih-.Il 
Mnrtins 

ｬ Ｚ ｬＭｾ ＨＧ＠ hojê,n en lnr.e motrimonial 
:-. l' l LüfgrC' Il , dn ｬﾷ ｮｭｬｬｬｩｾＮ［ﾷＧｏ＠ de 
ns Il:l ｢ ｡Ｈｾｩ｡＠ rnrl)(Ul iCrl':l tln ＢＧｾｊｉ＠
), ('o tn a Rf.'utLJr inhn h3ura 

Ao di! D'O par no. .oS ｜Ｇ ｉ ｽｴｯｾ＠ de muitns 
fclid<lnd ,., _ . 
Botões d \ ,hllll tn8i" _ 

DÚ'CNi [}C:-; & ｾＧｊｬｯｲｴＺＭ［＠

Cluh "11 londin". - E/lI .\.sembl, 
ｇ ｾ ｊＢｊ｜ｉＬ＠ dr 3 ' de Outu bn' pr,,""'" (Iss
Mudn, ･ＮｾＺｉ＠ 1 .1)dedndt1 ｲｨｾｧｴ Ｇｵ＠ fi ｾｬＱｮ＠ ..'h· 
I'f'rtorín, qu It(lIUUr.i l)4)sse ｉｬｲｮ［ｾｮｨ｡Ｌ＠ e 
'IUO fI,'uu ｮｾ＠ ... <:·rH ｉＭｏｔＱｬ ｰ ｯｾ ｴ ｮＺ＠ ｰｲ＼［ＺｈｨｾｮｴＮｾＺ＠
OI a\"o '1a!!1 -. 1.'A ｉｲｾｲ ｬ ｾｬｴＬ Ｇｉ ［＠ \ Icr-P" 
ｾ ｩｲｾｾｮｴ･Ｌ＠ Yte ;t'U to (U)('S, Ｑ ｾＮ＠ ｾＨＧｲｲＬＧｴｬＱｔＮｉＨｬＬ＠
.Jna<? Uoc!oll Ｌｨ ｾ＠ ( ;OIlH!S; ＺＡｾＮ＠ ditr', ｾＮＱＱﾷ＠
thallO Gyl'() th ｃｮｾ ｴ ｲｯＮ＠ (\ ｔｨｦＧｾｏｉｬｲｩＧｉｮＢＡ＠
Arnu Onltl('1 -".\11,'\1"1 tlOI oxcuroiôni,tnsque foram 

110 Br".il por "In !ernllltro l'iO ' v41rdn
dei rOI IlIlIlIPn. tle' flnnnçnl 6 voltaram 
IIcanl"d,,", por ler ｶｩｾｴｯ Ｌ＠ 116 IJ('rtó () 

quo ｾｩｾＮＧｬｉｩｦｩＢＮＱｉ＠ 11m ｾ［ｮＧｬｬｉＢＧｬｉ＼ｭｬｊｬｬｴＨｨ Ｂ＠

Ma('hmlla do p-Hcrever, fi ｰｲｲｬｩｴｮｾｐＸＬ＠
)'Irr,am!lIfQrmot<>OII o H crlllí nu TrixI.j ro 

AI"'IJI <lo ｨ｡｢ｾｲｭｯｾ＠ ｰｏｬｊｾｏ＠ o ｢ｾｉｉＬＩ＠
idiomn de ｃｮｬｬＱ｣ｾＬ＠ Oq ＨＧＨＩｭｬＩＨｈＬＬｩｴｯｬＧＨＬｾ＠
que MitO . nprt"ndiz(':i muito ｨｩＸｯｴｬｨｯｾＬ＠
nindn, vllo ｮｬｴＨｾｲｮｮ､ＨＩ＠ tuc lo, i ｉＱｴＧｏｮｾｬＧｩＨＬｬｉｴＨＧＡ＠ .. 

ＱｉｉｾｬｊｴｾＮ＠ Quou<I" ｲｨｾＡＨｮ＠ a vrz do ｲｾ｜ＢｈＢＬｲＬ＠
r.<.,c.8 Ｂｵｾ＠ 1"'0 vivo do jornnl \l ＧＱＢｾ＠ trllJ 

.\gJ"J\<lr"cn ＢＧ ｾＧ＠ ｾｬｉ ｴ ｩ ｬｴ Ｇｺ ｮ＠ Iln !'("nn"!
nirH,-,fio, rnzPI IH ｾ＠ ｜Ｇｴ ｬ ｴ ｲ｜ｾ＠ pela ｰｬＢＧＩｾｦｾｮ［＠
dnd(l! ｍ･ｬｬｬｰｲｴｾ＠ cr , ｾｲ ｪＧ ｈｴ｣＠ di) 8yJl1P;\tlu

rt 

O Brllllil Mllre, ｲｮｬｓｾ＠ 'n""'PII\.I) r"mll 
n''', U! ｣ｏｉｉｾｮＧｬｉｬｐｈ＼Ｂￍｵ＠ -rllÍlultnnlfÍII U, 
/alta dA ･ＺｸｰｯｲｴｬｬｾｬｩｬｬＬ＠ nu. '''''fla o in. 
'IlIiolll. porqun ｾｭ＠ 'tJl3reNtll ＱｩＱｬＱｨｾ＠
de dlll!Jlra a noventa Ulu, CIlI'luanto 

li, t.\'I!l nS.I/() "'11 h, 

corrido vCrll/lin()H'L nllhi, r.sslI "n'u'. _ ' _____ _ 
8l1n" ｯｲ｣ＧｴｬｰｮｾＧ｣ＢＬ＠ ｰｮｾｍｮ＠ U!4 pfOVn!4 ｉｈｬｉｬＱｾｬＬ＠ \zt'itn italinn 

dlio, qUt\ [(\lI7.l11rllt(', não Ó 1ItO prpjll" Ht'UIW .. ih! huj 
!li/-ia} ('OUlO n nnHrC'h'n polHic'a ｱｴｬｬｾ＠ doCluh . huu ftl 
( I tá reinRndo rOl IllgUI18 rnuoi('il'io8 do ｉｬｈｮｴＺｮｾｦ＠ nfim do 
nl):ISO 1:8tado .. _ do UlJI dub TI'CI 

I 

• 

II I R s.._\ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lu
h 

Rccrcath:o I,;; dl' NO"l'mhrn 1 .... 1... O De-ver 
.' 1-' -I'" ＢＢＢｉｉｾｦﾷ＠ ti/! Jl f lldri,l, 1'0111 () d/. - 'UI) rJC lLUla SOc ll1 , .11 o I I . I 

-. ft " •• nu"""I"· \ I' 11" 101" Uh'! I)M • . 1' fi///f/ ft'!I/ .• ln/1 fI C' tI"II/Mt/I/( /O 110 

, 

uu ico rll pnz . In rll'brll ar '1unlquW' mo
I •• tia ' Ia ｾｙ ｊｬ ｨＮ ｬ ｩｬＮ＠ ('1I1II1I80ff"'880 II p.l!sa 
horroro"a '1IIIIhostia, ",lo hesi tei comprar 
nlguns vidl'I'1J do . Ynhnme •• em H. 
Puulo. 

3 -," . fun, A'·' • . I 1,· _I 
__ rtNtl\a, .... ,Iis CUI·· ' IU'illwirn I I (I • ." • 

f't\. FItJn:tJh.\I" - ' • .' '. ＱＢＮ ｾ＠ /. . 
,(\l'p! ｦｩｾｯｬｬ＠ aS9111l ｃｏｬｬｾ ｴｬｴＡｾＬ､Ｂ Ｎ＠ ｾＮｉ＠ fI ""U/O Illhrno n ('..".")11. 

ＬｴＺＬｲＮｾｾ＠ ,,,,sé 1 'I"h".' [)uu,rt 11 ti ,1\'," ; rllI Ir I C! ､ｬｬＮｾ＠ IHI'.Jlill/('8 rll, SIII/III ( 'r 1/ i! 
""",,uCR, ＨｬｾｬｨＧＱｯ＠ ｬＩｬｵｾ＠ I". ti.'. 1 ('I" , -
ＢｬＢｾＭｉＧｲｴＧ＼ｉｦ､ｴＧｬｉｴｃＬ＠ I: -' . "0 ,Iit.; P'lUl" 11 I 1/.. . 1/1/('11.' c/li l -IIC/I/c1I/1/e di' 
1 .'- \ ,""Içn' "", • • .' 11 / .. I 11 I 

［ｴ｡ｲＡＨ｜ ＺＧ ｲｨＺ ｾｾｈｬｲｲｩｲＨＩＬ＠ ｅｶ｡ｲｩｾ ｴＧｊ＠ ｊＮｩｴｮ｡ｾ＠ ｾＬｴＧＬ＠ 1(' /11(1 (f! ＨＨＢＢｦＧＮＨＩｾｕｊ＠ ne.t"'(l.'UIIS" 
frltelra,. ('"ltrnl. . h,lIlC! '/ dn'l l rSlI8 r/lllu'OS dll .1111 

,dar, ,. I. ＧﾷｯＮｾｧ＠ votos ｴＱｾ＠ vida 1'1('1/ C' c/li FII I'II/)C/ . ｾＧｔＺｉ､ｃｃｉＡ＠ (l--, •• , • , ｾ＠ • 

ｾ＠ I ,.,rco. 110 !lotei Ilms. l. Fllz illjcc\'"ns i/t/rlll'I'1108/1 .• 
l.D1Dt.

1
' ｾ＠ I (;11(; I, !//.1. 

Cl>tn.'\ ｾｩＡＡｬｨｬｬｲｩｌｮ＠ .. \IIWnicta ｾＧｮＨＧｨＨＧＨｾｯ＠
Rei;, ftlh:! do _r. ｆｲＢｬｬ｣ｩｾｬＧ ｯ＠ dr 

f'IU'" 11fÚ'}W,Jtl ｉｨＩｾ＠ ｈＨＧｩｾＮ＠ ＨＺｯｬＱｾｱｲｬＧｩｯ ｵﾷｾｴｾ＠
.11 dlll'llrn:llte• () sr I ru\I'u da Silva 
ｬＧｊＬｮｴｐｏｾＱ＠ ｮＢｾｬｬｨｾｊｬｴＢ＠ t:': (lrlml11"i. 

ｲｴｲｮｴＩｾ＠ ｴｉｾ＠ ｢ｲｩｬｬｩ ＬＮｬｈﾷｮｴｈﾷｯｾ＠ (' df" ＨＧ ＨＩｲｾＺｩ＠
.. ＢｬＱｾ＠ bt!1II (·tlllft'I'CHH1'ld,) -no P<\1':1i1.0 -politlca de ｬｊｾｬ･｡ｮｳＮ＠ - :'\0 pro· 
ｳＧｾｮｵｏｬｎＧＢ＠ ｰｵｨｬｬｲｮＡ･ｴｮｯＢＧ ｉｈＢｬｨｾ､｡Ｂ＠

ｾ＠ sobre .;1 ｾｉｴｵ｡｜Ｚ｡ｯ＠ pohtlca ､･ｾｨＩ＠
ｾｰＨＧｮＩ＠ ll1unicip:n, !IItllu:unente t:10 
tlpWrado ('<'Ia ""rnc\(lnrle de popula· 
Ｎｰ､･､ｵｬｉｾ＠ prin"!";' da sitnação aetu:!1. 
O dr. Jo:\' . de OI"'Nra ｰｬｬｨｨｾ｡ｬＧ＼ ｩ＠ 11m 

artigo, ｬｉ･､｡ｲＮｬｉｬＧｾＧ Ｉ＠ t) lllothy por que 
ISilIDllo a d,r.'!;ça" do partido republi· 
eJ'l!ld.) r('(eriu() \11l1l1icipio. 

:;'!l"8 u01 nUITWIO. 'luas, todo elle de
dir-l11o ao futu ros" Illnn:,ti pio, ruio:-:. 
c,1ioo:o'1 ｳｰｾｵｮ､ＨＩ＠ \'l'tIlO:", vão tomar 
ｾＱＧｾ＠ f.ição. 

FaJleci /11 ClI t O" 

Falleeeu, IIn .liu', no,tn ci. lnde, a 
UID'l. ... rn. ,I. )lLllen-inn Ｚ｜ｵｾｰｳ Ｌ＠ extre

ｾｰｴｬＧ［ｾ＠ (lo ｾｲＮ＠ LUIZ :\unes e itl('l· 
.uada progl'nitora do..; ｮｻｬｾｾｮｾ＠ pre-

ｾ＠ ｦｴｭｩｾｯｾ＠ Ｌｔｏ ﾷｾｨＩ＠ e .\lv:lro Ｚ｜ｵｮ･ｾＮ＠
A toJa ｾＱｬＱ＠ famdi a, 1l0SS03 sentidos 

Solicita(lns 

)1 I ::; S \ 
'-I 

Luiz ｘｵｮｾｾ＠ Tdxc'r<l, .Toilo XU"'lCS 
ｾ ＧｕｬＩＬ＠ llaria ｘｕｉｉｾＬ＠ VRfl'lIn (at"ente), 
ｏｾ｡｣ｩｬ［Ｇ＠ )lendJnçn ［｜ｉ｜ ｾｲＭＢＮ＠ Bprnnr,lina 
Num Fiu," Lima (aH,ente), Lorena 
ｬｉ･ｮ＼ｩｯｮｾ｡＠ ｘｬ｜ｾ･＼Ｌ＠ Ilrrcilio XuncR (an· 
ｾｉ･ＩＬ＠ .\ lyaro XUIlC<, Euzebio XlInes 
(lll, "'leI, CaNan') XIIIlP; (ausente) e 
lubel )len'101cn Xlln"" c!l!1"idam a 
\l)j0303 parentes t' PC'''-.;")lh de ｳｵ｡ｾ＠ re· 
ｉ｡ｾｬ･ｳ＠ para 3"istircm a )1/,," que em 
!:dfral(io ,Ia al ma de ｾｵｮ＠ illolatradn 
ｾｾ｡＠ e miHI falleritl:1 fi R do ('orrent"'. 
ｾｉＺ［ ｅｌｙｉＺＭ［Ｌ ｜＠ )IEXDO:-;ÇA ＢＬ ＧＱｊ ｾ ｆＺｃ［Ｌ＠

IIl!ndamcelebrar ｉｉｮ｣ｾＢ･ｪｮ＠ matriz desta 
!:\Jade, ás 7 h,)ra4 ria manhã, anteci
pando seus ngra lecimpntos a torlos 
qu' oomparererrm a esse sagrado acto 
da Religião Cntholir-a. 

Lal(Una, 12 de novembro de 1920. 

ｲＧＮ｡ｮｲｊ ｯＭｾｰ＠ a J... rl,u1 ra do Phar· 
maceut ico Cbimiro Sih'eira não é ne· 
etmrio purl(ante<, <,lia por si é puro 
ptlfa e de ･ｴｦｾｩｴｯ＠ i nfali vel. 

AGRADCCDIE:-;TO 
Llliz Xunes Teixeira e filhos, ai nda 

tn.."l'::Ulhados na aceba dor que os attin· 
ｾｵ＠ "'lm o prematuro pa<;,;amento de 
IUI .sempre lembraria e querida espõsa 
! m.e, vem publicamente externar seus 
agradecimentos a todos os que acom· 
PIJIharam·na durante a sua molestia e 
ｾ＠ ｾｾｵ＠ jazigo perpetuo, bem como a 
ｬｱｵｾｕ･ｳ＠ '1ue lhes enviaram pezame. 
ｐｉｬｾ＠ meio de cartas e telegrammas, e 
DIIi! Uma vez tambt'm aJ(radecem aoS 
qll! ｾ＼ＡＨＩ｡ｬｭ ･ｮｴ･＠ lhes apresentaram 
" jolencial. 

Dr, Ernesto Parés 
KEDICO OPERADOR E PARTEIRO 

POrlllUrll) ｾ＠ ])iplom(Jdo ｰｰｦ｡ Ｎｾ＠
Foeuldades de J/eclid na de Ba)'· 

'l'f'IIl/I li 1I/"ooliRII/O, /I ｉＯ､ＩｾｲｬＧｬｬＮ＠
IO"1l "rI/!//wi" ＱＯｉＰｉ･ｾｬｩＨｬ＠ .• /l!JIII/as I! 

r!t/'()/Ii"(I.<, pl'llJI>' prucessos I/i/Ii,' 
111Oc//'I'/IO.'. 

ESl'm'lAU/).lDR: ｾ ＧｩｵＢｬｉｲｩｬＱｯＮ＠
ri(l8, "('III'rt·O (' '.!/I/!tili .•. 

...1111'1111" ,.flll/lllldo .• (I q"uh/lIl'r 
hol'll du rI/II 011 c/a nuile e /Iara 
ｉ ｊＯＨＨｊｉ｣ｊＯＨｉ ｾ ｲ＠ l//!Jar, 

('UXSllLTAS: .Vo .'1'11 ronolll. 
101'10 Jll/rtil'/c/l/r, ｉｬＩｲｬｯＮｾ＠ /I .• c/ia .• 
lIIiu fITil/c/u .• , do. J.'J IÍ .• 1;j !toras; 
1/(/ j'!t/ll'/Iu/I';I/" ｾＧｩＢ｡ｬｬｩＢＬ＠ da .• lO 
lís 11 I/Oro .• , 1/0 .• " ('!Jll/ufa .• , q//or. 
lI/O (l8/!.rln.-fI-im .• ; II/l P!tarmacio 
«AlIll'rira .. , c/li .• lO lí.o 11 /cora .• , 
ＱＯＨＱＮｾ＠ ler('o .• e quillla·.·fl'ira .• , c 1108 
,wlblillc/os; 1/0 (.'o/l.'lIl1o rio cio /fo .• · 
pilol, lorlo .. o .• dia.1 llcio fcriodu .• , 
I!ct.. !I á .• 11) hora .•. 

(; R A TIS: aos ｊｩｯｬＩｲｾＬＮＬ＠ todos o .• 
dia '; /li/u !/'riado .•. 11O COll8ullorio 
c/u 1I0.,p iI 11 I, aI.' ás 9 homs. 

Domicilio, residcncia c con' 
sultorio particu lar, á rua _16 de 

Abri l n". 12. (MAGALHAES) . 
TELEPHONE, n. 57. 

tJLUB .\:-;:-;IT \ G.\ llm.\ LDI 
Com ordem suporior, levo ao conhe· 

('i mpnto dO:-i ｰｲ･ｾ｡､ＨＩｾ＠ c0l1S0ri'ls que, 
esta sociedade le"ará " effeito nas 
noite; de 27 e 28 do ａｮ､｡ｮｴｾＬ＠ diversões 
rlansan tes em cOlllmernoração á pas· 
sagem ue S('U ＺＱｮｮｾｶ･Ｎ､ＺＩｈｲｩｯ Ｎ＠

Previno que B'i terá ingresso O socio 
ｱｵｩｴｾ＠ C que nas 11}f":"milS ､ｩｶＨＧｲｾ｣ｳ＠ será 
cfíectuada reunião para nova direc toria 

LI"I.Í' O:nILs. 
lI) • ..,..".,.,-1" ,-ifJ" 

E )l I'IGE3( S YPHILITICA 
ｴｗｾ＠ t O professor rle mu· 

sica, Sr. J osé Floren· 
c'o,residenteem Ilhé
os - Bahia. declara 
em carta de 17 de 
Março de 1913, 'luese 
curou de E)(PIN· 
G E)1 SYPIIlLITI· 
CA com o ELIXIR 
DE NOGUEIRA, do 
Pharm. Chim. João 
da Silva Sih-eira. 

Dr. Joseph ino Santa Rosa, for · 
mado pela Faculdade de Me
dicina do Rio de Janeiro diz : 

. Attesto que tenho empregado com a 
maxima confiança e sempre com effi· 
cacia, nos casos indicados, o excellente 
preparado ELIXIR DE I:-;H.\ME 
GOULART. Dentre seus congeneres, 
nfIirmo que é um preparado de pri· 
meira ordcm, destacando·se não só 
pelo apuro de sua manipulação, mas 
ainda pelo efCeito tberapeutico: ... me
rere a con[iança dos clinicos. 

Bello Horizonte, 6·7·916. 
Rua Rio de JhIleiro (Sobrado). 
D r .JMfrphtnQ Sat.'lro de San ta R fJRfl 

PURIFICADOR DO SANGUE 
Sorocnba, 14 de Julho de 1915. (Es' 

tado de S. Paulo) 
IIImo. Snr. Phco J. Goulnrt Machado. 

Rio 
De uns dias para cá tenho lido na 

folha C'ID.\ DF: DE SOROCABA, um 
annuncio do Elixir Ile Inhame Gou· 
lart . , como purificador da sangue e 

･ｏｮｲｾＮＧ｜ＸＰＬ＠ 00111 ｲ＾ｨｒｲｭｮｾｵｴｩ｣ｯＺ＠ com 3 
viII r08 ｒｲ＾ｾＢａＸ＠ ('U rel·mo corn pletllmcnte. 

Envio·lho ｾＮｳｴｮ＠ ' Iue (; parn ntteo.tar a 
importancin ,lo seu ｰｲｾｰｒ ｲ ｮｲｬｯＮ＠

Po,leré fazerdella o U80 (Iue convie r . 
De Crendo u"rnfledllo _ fi, 

,lJ"II". 
llairro cio Quiterio. 
Testemunhos 1 .. 1 '-' ＮＮＮｴｵＯＢｵＴＧＧＧｾ＠ JfJII, 

G"I,,"ul r. 0 1,,",,1 ( I,ft, 
EHTR.\ D'\ DE FEltRO D. Til!,:' 

HEZ.\ CIIRIHTIN.\ 
AVIRO 

PArn conhecimento rios intere.snlloe 
fnz·se publi.,o '1uo n r,artir rle 1°. de 
Nuv.·mhro JicHm aboli, a. 8schamadas 
lO ｬｉ｜ｩｮｵｴｯｾ＠ nntes dn pa r tida Jl<'r meio 
rle apit.). ーｲｯｬｯｮｾ｡､ｯＮ［＠ 5 minutos antes 
d8 partida d", trens os srs. agentes 
das estaç'-'es dnrão nvi.o por meio de 
CAmpainha OU ,inN" pata embarque 
os sra. viajnnte., fica ndo entendido 
'Iue a locomotiva ｾￓ＠ dará o signal de 
partiria por um apito curto. 

Laguna, 23 de Outubro de '1920. 
ERli.\lil B. CoTItI)f. 

Incommodos de 
s enhoras-todas as 
doenças do utero-
curam- s e com 

A "'Saude daMulher 
DAUDT .. OUVEJIU - Rio 

,o ｱｷ ｾ＠ G" devia 
ens; ... m' nu ＨＧ ｾ ｾｯｬ｡Ｚ＠

O melhor rcmeJio 
para tosse.coqueluche. 
bronchite;para todas 
as docnç!l8 do peito 

e o 

Bromil 
r'. 

Para 

DAUDT • OLIVEIItA - Ri O 

PRF.F'IR ,(Il 
r;;U1EJA 
A TLA .YTlr.1 

A' vtnda na 
' t',9'1i1111'6 (Ufa 

r.af r Tup'l ;' 
H fJtl'l B rtU11 , 

·1['.1",1 . trano 
<f P.uw; -I ()(l(> 

S i/ra de Olimra, 
-I.,é S"tbo (, 
､ＶｚＰｾ＠ Lui, .Y.efr 
la'1i & Filho, • 
A nlonio Ignacio 
Mac/",,/o. 

pedidos com o representante 
Felipe G. Cabral 

LAGUNA 

! Iar.·" Uma esplendida morada, 
isolada de outras casas, em um doe 
melhores pontos da cidade com vi.ta 
de toda a cidade e babia. Tem boas 
accomodações para numero.a lamilia, 
com 5 quartos grandes, varanda; sala, 
cosinha, dispensa, ｾ｣ｲｩｰｴｯｲｩｯＬ＠ paiol. 
gallinbeiro, ･ｳｴｲ･｢ＮｾｾＬ＠ quintal com 
orta, jardim todo! cercados. Pintada a 
oleo e cal ､ｩｳ･ｮｦ ｾ ｴｾＢ｡＠ como pre;
creve .hygiene. Pl'fa Jiiais informações 
com O snr. Jacintho tasso. Laguna. 

COMPANHIA PREDIAL PÂULISTA 
"A INTERNAC.IONAL" 

AUTORISADA E FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL 
«J.J6.. .. T ...... PATEIWTE 1W. 9 

ｾｌ｜ｉｓ＠ DE MIL AGENCIÃS E-M TODO O BRASIL 
Relação das cauernetas coutempladas no sorteio reaUsado no dia 22 de Setem. 

bro de 1920, pela Loteria Federal, correspondente a08 ｳ･ｾｩｴ･ｳ＠ nume· 
ros: 5.267,5.051,5.993, 7.646,6.592,4.245,8..637,1.247 e 6.735. 

SERIE "A-C" 93°. SORTEIO ｾ＠
10:000$000 - 1°. PECULIO - Um predio á Sra. d. Urbana Candida Cardoso 

r esidente em VARGINHA, Estado de Minas Geraes. ' 
1:000S0oo - 3·. PECULIo-.;- Um terreno ao Sr. Antollio Metzger da Cunha, 

residente em SANTOS, Estado de São Paulo. 
SERI E " 8 " 86°. SORTEIO 

1:000Sooo - 2·. PECULIO - Um terreno ao Sr. TobiasFlausi no ｍｯｲＸ ･ ｾ Ｌ＠
residente em MOSTARDA. Estado do Rio Grande do Sul. 

SERIE .. O " 34°. SORTEIO 
1:000$000 - 3°. PECULIO - Uma CADERNETA SUSPEi'/SA 

residente em CASTRO ALVES Estado da Bahia. 
500$000.40. PECULIO-Um terreno ao Sr. Adjallne <l'Aguiar Alves Pereira, 

residente em RIO DE J ANEIRO. 
BONI F ICAÇÕES 

" A-C" - Porpbirio de Faria, RIO GRANDE, Rio Grande do Sul, -
Alexondre Alves Peixoto Filbo, MARAGOGIPE, Babia, 

" 8 " - Carlos Bernardino da Conceição, RIO GRANDE,.Rio.Gl'and 
do Sul, - Albt'rto Ferreira Saraiva, RIO GRANDE, Rio ｾ＠ do Sul. . 

Ｂ ｄ Ｂ ｾ ｊ｡ｶｭ･＠ Cerneiro das Neves, ｆｌｏｒｊ ａ ｎｏｐｏｌ ｉ ｾＬ＠ !lanúr Cathanna, 
_ Arthnr de Oliveira Bastos, PALHOÇA, Santa Catharina, - Antouio de 
Camerino Guterres, DISTRITO FEDE RA L, Rio de J aneiro. r 

ｾ ＢｏＢｔ＠ ..... IWTIflfiI!!ilIlMlO 
ｏｾ＠ peculios da serie" D" serão liquidados de 8ecordo com o artigo 

oitavo do Regulamento. 

Para prospecto. e mais informações dirij8\11.08' ｾｅｄｅ＠ oU ás AGEi'/CIAS. 
O agente nesta cidade, - ALNALDO CARVALHO. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4: o Dever 

BARCO SUL DO BRASIL 
Opéra em todas as transacções bancarias sobre qualquer 

praça do Brasil e do extrangeiro. 

COMPRA E VENDA DE CAMBIAES 
TRANSFERENCIAS DE FUNDOS 

COBRANÇAS E DESCONTOS 

Guilherme H. Chaplin 
AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 

End. Tel. GUILCHAP 
Praça 15 de Novembro, no. 11 - Florianopolis 

VENDEDOR DE: 
PRODUCTOS PHARMACEUTICOS, 

PNEUMATICOS" DUNLOP", 
CREOLINA " PEARSON" 

DEPOSITOS 1 
Aviso prévio ......... 5% a 5 1/2% CHA' DA IN DIA " SALADA",FOLHA DE FLANDRES 
Prazos fixos ..... .... . 6% a 7% ARA,\1E FARPADO, CIMENTO INGLEZ " MITRE n, ' 

Populares . .. ........ . 6% LOUÇA" MEAKINS ". e muitos outros artigos. 
Agente Geral para o Estado de Santa Catharina das 
International Correspondence Schools. ( Escolas Inte'rnacionaes) DEPOSITOS POPULARES 

Recebe desde 2O$<XX> até 1O:000$<XX>, com talões de I I ELIXIR DE NOGUfrRA 
cheques para facilitar as retiradas, ao juro annual de seis por cento. ( ......... I Cura 

O BANCO SUL DO BRASIL, compra e vende ClImbiaes 
e flJZ transferencias de fundos sobre qualquer praça da Italia por 
intermedid da BANCA ITALIANA DI SCON:rO. 
Encl. telegr. - SULBRASIL - Caixa postal - 2 

"Rua Conselheiro Mafra, 9 - Florianopolis 
Informações - EDUARDO HORN - Laguna. 
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IMPUREZAS DO ｾａｎｾ＠
MOLESTIAS DA PULE _ 
RHEUMATlSMO. ASTHMA 
SYPttILlS ADQUIRlÕÃ ::== OU HEREDl1XTüA== 

l' t60 ｾｯ｢ｯｲｯｾｯ＠ como qualquer licôr de ｭ･ｾｾＱ＠
\i ·"CONTIWlO (!li OUAlQUl. ｐｋａｾＧ＠ > 
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HUMBERTO ZANELLA & elA. 
COmmissões, Consignações e conta propria 

: :.0 Q 

IMPORTAÇAo I EXPORTAÇAo 
g ｣ Ｎ ｾ＠

Caixa Postal, no. 2I 
.. v ..... ... Vlil ......... TO ... .:; .......... , N. A32 

Cod. I RIBEIROr Tel. I ZANELLA 
B'I de MOfI1OOrõ, groeeo 8 moldo, em grande 08<'810. 

Farinha. do .trigo dM acrflllitatl)l' marcas LIJ.I e CLAU1>IA 

CAFf: E ｾａｂａｏ＠

Agenttoa doe vaporet da firma F. Mntarnzzo &: Comp. Lmt. 

Lasuna -- fst8do de Santa' Calharlna 
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Conservas superiores, manteiga de pu
ra nata, vinhos das mais acreditadas mar
cos, canetas.tinteiro, no hotel • Brasil .• 

lllelamento du ... 
terias do pescoço 

Inflam maçOu do ui .. 
ro . 

Corrimento dOI ou .... 
do. 

Rheumatlsmo em ,t
raI. 

'lanchll d. pelle. 

AfltcçO .. do 
blado. 

Dores 00 pel. 
to. 

ｉｬｲｉｒＺ ｾｧ＠ Tumor .. DO' 
05"01. 

C.ncros TI-

"ereos. 
Oonorrb,& ... 
C.rbuncuIOI. 
Flstulu. 
E"iJ"lll1hu. 
ｒＮＱｲｴｬｊｬｬｾｭ ｯＮ＠

floru br .... 
cu. 

Ulctru. 
TumoreL 

..u: ｾＢ＠ ｆｩﾫＭＮｊｩｩＧＢｾ＠ Sarnu. 
ｾＮｐＬＢＢＧ［Ｍ ll'1:ü Cf)'!:U 

E,.r·,phulu 
Duthrol 
OfJUbaL 
31')IIbo.,. 
t , hn,:mtn tt, 

ｾ＠ ｾｾｾ＠ ［［ｾｾＺＬＧＺ＠ ;,: I ｾ［ｰ＠ . ｷＮｬ ＧＺＮＮＮ ﾷｾ［ｾＬｾ［ ﾷ＠ 4 Ytn'tn(d .. 

ｾ＠ " lO .. t '+'dr SlnC ... e. 

fiRmE DEPGUTlVO DO \ar,Gaf 

GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 
REPRESENTAÇOES E AGENCIAS 

Endereço teleg: TREVO - Codigos: <Ribeiro > e particulares 
R, Cons. mafra n. 33. Telephone n. 98 . Caixa postal n. 12. 

...... o ... JILlWo .. o .... s 
Joinville L2guna Itajahy 

11. do l'rInclpe, i7. Cr.!u. 11. 10 11. lI&ullno Bom, 33. Cr.!u. 31 11. 1'. Fe=ira. 11. CaJu 3i 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, . . 
Tecidos de algodilo em geral, casimiras, ｭｾｩ｡ｳ＠ e cami-fls rlP meiO, 111.as 

de seda, perfuma rias, productos chimicos, artelactos de vidr" pele alu,!,lnlo, 
phosphor08 • Brilhante ", saccaria branco e de aníagcns, chinellos • papel' CIO 
geral, alpiste, xa rque, sebo' ,ai de MOssoró, assucar, caté, bebi lia' naclonar' e 
e8trangelros, champogne, 'Veuve Clicquol", ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾＬ＠ caramellll>, ,rccos e 
molhados em geral , elc. 

UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO 01-. SANTA CATHA· 
RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS 

Fumss e cigarros VEADOA Biscoutos DUCHEN, Chocolatcs MOI:-.lHO DE 
OURu, Agua Mineral de Caxambú. 

ARMAZEM IDEAL s 
Grande e variado sortimento de Seccos l' Molhado, ､ｏｃｾｬ＠

em calda, de coco, Cocada, Abacaxi, Pecego, Figos, ｍｾｈｮｊｾｉｾ､ｾＬ＠
Goiabada, Azeitonas, Azeite doce, superior ﾷｓｊｾｳｯＢＮ＠ S.u.1O :n: 
Le!te condensado, Vinh?s do Porto e de Fructas, COJ.(nac ｅｳｬｾｭ｟＠
gelro e Nacional, Cervejas, Cascnlinho, Brahnw, Al1tarrtlcn, ti lS 

burguesa, Louças, Vidros, Papel, Perfumarias, ｆ｣ｲｮｬｊＮＨｬＧｮｾＬ＠ ｉｔ｣ＡｩｾＧ＠
Oieo, Cigarros, Phosphoros, Xnrque, Keroscl1e, Sabi10, Sa, S da' 
em grilo e ,!,oido, Farinha de trigo, ｾ｡ｮｴ･ｬｧｯ＠ em latas, Breu,. 0lIU: 
FIOS de Linho, Algodllo, Tucutll, Gravotú e mUitas outras n desas, etc. 
[m baixo do Hotel ·'BraslI·· __ Caixa rostal 45. 

Antonio Ignacio Machado .... "'.D'JI.". E_ta ..... de 8a .. _. «::._ ... ｾ ｉ＠

IMPRESSO NA TYPOGRAPHIA':PATRIA' DE FERNANDO' BAINHA. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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