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o IMPARCIAL - -
CllrifIj 6 anC's 

o 1l0S,0 prezado collega O 
Di", de Floriallopolis, sob o e
pigraphe ｾ｣ｩｭ｡Ｌ＠ publicou o 
ｩ･ｧｵｩｮｴｾ＠ artigo, pelo que, em 
nome do ｮｊｓｾｏ＠ auligo Ten,mte 
Çoronel.\lbufJuerque, agrade· 
cemos. 

-EII-o: 
«No di'\ 8 do corr('nle, 10-

m"u posse do ｣ｾ＠ rgo de u pe
rirttPOllenLu Municipal, o illus
tre repuulicallo sr. tenente co
ronel I·'rancisco Ferreira de AI
buq ucrq ne. 

Foi lida, por essa or,casião, a 
b.:m lançada Monsagem, em 
(lue o dign,) cheCe expõe, 
com toda a rranq ueza e pa
triotismo, as medidas de im
ｰｲ｣ｾ｣･Ａｬ､ｩｶ･ｬ＠ necessidade, para 
Sl'rcm pralicadas, a bem dos 
intll'e:,es ､ｯｾ＠ municipios, p'lO 
do, bem a LlcsrObcrto, a ｾｵ｡＠
intransigente ｃｯｲｾ｡＠ de v(lnl'ldt:, 
no sentido de acthar o desen
I'oll'imClllo do Cuturoso mll
Illcipio, du Qual acertadamente 
I:abo-Iho dirigir os ncsli-
1I0S. 

Para ｭｾｬｬｬｯｲ＠ mostrar·os im
pulsos de ｡ｬｊｮ･ｧ｡￣ｯｱｵｾ＠ Metam 
a 'IIorma (L!Jenlli do novo e pro· 
vecto cheCe do poder executivo 
municipal, tangeremos alguns 
poutos Lia I'aliosa exposição, em 
a qual se vê Cal lar a purpza 
i1nmacnladl de quem,. conhe
cedor por complclo Lias condi
ções do municipio, quer, a todo 
o transe, Cazer uma adminis
ｴｲ｡ｾ￣ｯ＠ digna do nome Q Utl ha 
mu;to se impõe a bem da causa 
publica. 

De\Jois de traçar o hi torieo 
dos ultimos annos da adminis
tração IlIunkipal, e de deixar 
bem patente o desejo de bt>ID 
sclI'ir o municipio e o Estado, 
expõe o seu prngramma de 
administração, indicando os 
meios de que carece para che
ｧｾｲ＠ aos resultados que alme
ja. 

Acha urgente o estudo da, 
c()ndiçocs linanceira e a con
sequclltc redueçã,) do Cunciooa
li IDO, á lJIais ngorosa econo
III ia. 

Chama a aUcnção dos 81'S. 

COnscllleil03 para o estado de
plora ｾ･ｬ＠ tias C trauas, q ne taes 
nomes não ｭｬＧｲ･ｾ｣ｏｬＬＢ＠ e ｰｲｩｮｾ＠
ｾｩｰ｡ｬｬｬｬ･ｮｬｯ＠ para a que lIga a 

.llla á Ilor..... eldl4t 
Blomsnao. 

Eocomla o .forp do 
veroo de Blomeoall para a 
bertura e coolMlr ｾ＠ da 8Il 
da que lira ambos os montei 
pios e lastima nlo poder. 
condições precarias do muntel 
(lio que surerintende, poder 
corresponder á esse louvavei 
procedimento. 

Lem bra a neCl ealdade u rgeA
te de ･ｬｊｾ｣ｴｩ＠ var os melhora
mentos inadiaveis da e trad 
que vae á cidade de Lages, a 
flor da região serrana. 

.. A nossa villa não apresenla 
o aspecto de uma população que 
é o coração de um dos mais 
vastos muniripios do Estado de 
Santa t:atharina." "Nella pre
dominam casebres e cabanas 
Que destróem toda a helleza 
･ｾｴｬｬ･ｴｩ｣｡＠ da ｾ￩､ｴｬ＠ do munici
pio. 

O calçamento e nivelamento 
das ruas, a hYFient:, o (lba
tecimcnto d'agua potavel,.1c 
earne verde, emfim, a rCbula
rbão dos meio de olX pOr á 
venda os gencros alimcnticl03, 
-constituem a seu vêr, exem
plos da maxima importancia tJ 

lIrgencia. 
A revi ão do codigo de P03-

turas, a subdivi,;ão do munid
pio em d istrictos de paz, a 
ｲｲｯｱ Ａ ｡ｮｩｳ｡ｾ￣ｯ＠ do ar lul'o mu
IIICipal, ｾ￣ｮ＠ ponto para os 
quaes o digno superilltendonte 
COIl ,erge as suas listas. 

A agricultura \l a industria 
pastoril. «os ramo maIS im-
pOlta 11 Les da no sa v ida ero· 
nomica., merecem muita at
ten\,ãv. 

«E' cOlltriladora a convicção 
que nutro de que o municipio 
de Curitybanos e um d'quelles 
o nde o analpllabetismo chegou 
a propO! ｾ･Ｕ＠ as ustadoras,. diz 
o tenente coronel ａｬ｢ｵｱｵ｣ｲｑｵｾＬ＠
Callando sobre a instrucção 
publica, pois «este vasto e [11-

turo o município lem omenle 
3 aulas pnlJlicas e uma 6ticola 
crrada na villa pelo rev. pa
dre O;waldo chlleger, e regi
da pele jOl'em e intelligeote H. 
Francisco Rosa. J 

Tprmina a sua Meneagem 
ｩｮｾｰｩｲ｡､｡＠ pela I'ehemente co
herencia dos de ejos si neeros 
Que nutre de bem .enir á 
causa que sobre os sru!t hom
bros Icccbera, e Caz o stguinte 
apello. 

«, l'jam(1s uridos pelos laços 
ｩｮ､ｩＺ Ｇ ｾｯｬｵＬ･ｩｳ＠ do patriotismo, 

actoa OI ,=.=:. prlocJ,.. 
da moral, cumprindo OI praeel
tos que coos&Uoem a ba pri
mordial do nosso bem e tar, 
trabalbaodo desasaombrada
mente para o ｾｯｂｲ｡ｮ､･｣ｩｭ･ｯＦｯ＠
deste município •• 

MOEDA FALSA 
A NOVA EMISSÃO 

Lemos no cCorreio Mercao
til-: 

E' da 508000, dtl cor r,ln
zen ta, da recente emissão do 
governo, das que tem uma fi
gura de mulher ao centro. re
presentando a l\epublica e se
gundo a opinião do dr. Falls
to Cardoso, com \I ma Sl'llIe
lha nlias com promctlecJora para 
o sr. dr. Joaquim MUltinho, 
CÁ-ministro da Cazearla ... 

Â especie deste dinheiro 
pre. ta-se a Caceis Cal ificações 
c a Que Coi agora ､･ｾ･ｯ｢ｴｬｲｴ｡＠

111 ude, a no 80 ｾ｣ｲ＠ me51110 ao 
Que se sUPPolJham mais argu
tos. 

As ､ｬｈＨ＾ｲ･ｮｾ｡ｳ＠ só . ão reco
nhecidas num exame demora 
do, e o jogo do llillheir, de 
u mas para ou tr as ,não 
dà tempo para taes analyse" 

Oahi o-perigo desta Cabifica
ç1io com o Qual deve· se por de 
ｾｯ｢ｲ･Ｍ｡｜Ｂｩｳｯ＠ o publico. 

No ronCronto qlJe fizrm05 na 
policia as differenças mais as 
5ignaladas são estas: 

Acha pa das notlS falsas é 
semelhante à das verdadl'lrasj 
a cor ê Iigelramenle difrerenLc, 
como o papclj a ｩｭｰｲ･ｳｾ￣ｯ＠ na3 
falsas mais g/(lsseira. 

O buslo da mulhu é multo 
perCeito nas verdadeiras e um 
lanto borrado na falsas. A nJ
meração, á tinta encarnada, e 
dil'ersa, no corpo Llo typo sen
do a das falsas mais eleganto • 

Ha lambem differença nas lei 
Iras das palavr:\s ｾｃｩｮｲｏｅＧｮｬ｡＠

mil r is- que lêm abaiXO do 
｢ｵｾｴｯＬ＠ ｡ｾｳｩｭ＠ conlo nns da in
s cripção das co,la,-Estados 
ｕｮｩ､ｯｾ＠ do Drazil. 

ＭＭｾＬＢＧｾｾＭＭＭ

A PEDRA FUNDMJEN 
TAL 

A' 7 foi collocada a pedra 
prima do edifício do Club to 
de Julho. 

Ao meio dia lodos os ｾｯ｣ｬﾭ

os compareceram ao ｬｯｲｾ＠ ondp 
se "ae edifica r, e ahi, no acto 
solrmne em que, em IIUla 

garraCa, lacra ":I-se a (leta, tl 

que ｵｬｬｬｭ･･ｾ＠

sen DO dorbo d' Ie 
liageiro que percorre o 
n'uma eteroa elllpliea ao 
do bondoso sol, qoe IoOS rorneee 
a alegria e o calor, 
ｳｲｮｴｨ･ｾ＠ ｨｬｾｴＨ｜ｲｬｲ｡＠

da,le um ｐｨ･ｩｮｮｾｾｯｭＺ･ｾｄｦｉＺｾｾＺ］＠
dente, quI' an 
da barbaria nomadl' 
chas primiti ｾ｡ｳ＠ para a 
tração eiviliSlldora da villa e 
da cidade. 

Por sobre e:;te sOlo passaram 
ｴｲｩ｢ｵｾ＠ lagallUndas, ｾ･ｭ＠ palria, 
.em lar, quI' da pedra só conhe
ceram a u IIlidade mechanica 
da ｰｲｯｊｾｲｾ￣ｯ＠ pela runda e a 
appropl ＢＧｾ［ｉＨＩ＠ agn>,te de rudes 
iH. trllllWlllll, de combate, com 
os Ijual rO:Jqui Ｇｴ｡ｾ｡ｭ＠ os san
gu i no11'1I10,; tmpheo de profia
das lulas. A .olidario'dade hu
malla apercebia-se elllão pe\l' . 
aggrrgado de elem .. nto!' bellico
.(1), \('UIIIOO, na 1,,!).'1 para a 
resLtcncia ｰｾＱ＠ manl'/:te contra 
o aS,<lllo das ｲ･ｲ｡ｾＬ＠ a brutali
dade da natureza e a vir.dicla 
das outras tabas. Mas seculos 
de seculo, pas>aram e al)oel
ｬ｡ｾ＠ ｧｬＧｬ＼ｬｾￕｉ＠ ｾ＠ gUl'1 reÍla, , obPr
ba de furca lar"rHI e gigan-
ｬ･ｾ｣｡＠ conle.lura, cederam O 
cal/lpll da hbhlfia á gelatOes 
modt'l'Ilas. não menos soberbas 
da evolução elilerna que li!! 
lançou n'um mundo nOl'O, cheio 
de maravilha e confllrl08. 
A Cundas, os machados, a!! 
lanças e o punhaes de pedra 
desappareceram na caligem dos 
tempos, e a wdra de hoje tem 
á utilidade civilisadr,ra dI! ra
dicar o homem ao só lo recuodo 
e creador, tia ndo-Ihe um lar 
e rx InlÍ nuo ·Ihe da alma o 
Sf'ntlmento da patlia e a ne
cesshlade do prllgrrsso. 

E,sa ｣ｯｮ｣･ｬｬｬｲ｡ｾ￣ｯ＠ gerou o 
e. pinlo de as.ociação .cb uma 
Córmn complr a, digamos mes
mo, 111111 il,lIla; o ｬＬｨｾｬｉｯｭ･ｯｯ＠

syOlpathll'o da solidariedade 
IJUnwna trnllsl,nrh ｵＭｾ･＠ huje 
para tC1d<l, as ZflllilS na illH'bti
g:lcão (' da 1>1 ＨＨﾷｵｬ｡ｾＺｩＨｬＮ＠ desdtl 
as ｾｲＨＧｩＧｬｬｾ＠ dI'. ;1('",1'11 iras de 
qUl' a ti,' rl:1\ \:1 ê li IlUOI:. 110-
brl' eXllll pio, ;lle p, t'ú/lllt s tias 
1'111';'l'" (li'I'I<Hia, I' ｯｾ＠ (ru.'ta 10 
grande ｩｮｊｵＮｬｬｬ｡ｬｬｾｉｬｬＨｩＮ＠
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o " r r!l,) ti,) • Ｌ Ｈｬ｣ｩ ｬ ｾＬ ｩ＠ do-
111111:\ tl mlla 11, I' (l' ｰＩｲ ＬｉｾＮＺｬＵ＠

I h l I I ''; C Ｌｉｾ＠ hllrro, 'lne rol 'l
I , 1\ II I (' ,fOI ｾ＠ 111 Illlê,1 LI\:itl, 
:1I:tIl \ alD Jllr I tl ｰｮｬｾｲＢＬｴｬ＠ 1111-
I' '111,10' P li' e ',a 11 ..;t!ult! ill-
1I1 llranll" I lle 1,1" a, f 01\1' 
110 11 1' n'uu la 1I1111ul I' ｉｰｾｉＬｉﾭ

ｾ＠ i I. 

ｾ＠ ｾＢ＠ r:l 'Ilõe,.I :lIIpn,ll a r'" 
111',1 fund:lIllrlll,d do.Cluh I'ri· 
ui"ir" U' Julh). ti Ir' UHI alIo 
;tU ｾｨＬｬＡｬ＠ do Itr.lI1h'I"ICIIl 111,) 
ｾＰ ＺｩＺｬＱ＠ que \'amo-, c m 1 IIllr

.. os mi lllari", encl'al'ulIllll lia 
110 -5.\ :,a», i!em f li, a pro,
I' lid :\flt' da I Ira c lI/lIlUlll, 

.I:;nlllo, c I\l aCCllllul pra
IoUr, fJlI lll'''1 pel/'I rl'rre."ula 
a 111\",\ ai flr' cOIJIIIl'uci de 
:-cle anlloJ, ,o Ii - e qlle ainda 
lamo'! 1 I Ih' a ｬｬｩＬＨ｡ｾｾｯ＠

i nlím (t, lI'mo ' t"ll"orritln 111' 
1'1 dm ai 11,11 (1Illilia la-
1("1'1, ,,'uranrl -Ih.: pela 
Iroc'l C' 1 11111' b IJI'la; e pe· 
In cn au: , da. tll\ r-o ' f, mi
liar', u 11,\ li rrclla harmonia 
e Ulll h-\ll- ,I r recundo e du
ladouro, 

,\' -IIU, .r<o., lemo' preeo
cllidtl uma d \. mai - nolm' e 
a' rad wi fun ＧｾｵＧ＠ do !:OUlem 

lCia!. conlribuindo pela l'IZ 
e COllcoro:lia para o a:lveuto 
do prllgre"o, em ntlme da ci
,·ilr,atãl). 

Por 1,,0, (orl:tleçam me as 
" 05_1 "ole', c n 'um uni ono, 
'l::dtIllO, a f:lmilia lal/ealla c 

a pro'I'.!IIJaue (}\ no :ia terra, 
Lrad. nuo enlhu ' ia'licamente 
por C<otc S ym bolo: 

-\'il'a o ClulJ Primeilo ue 
J u Ibo ! 

IIip, I!lp, hurrah ! 

IJip, hip. hurrah !. 

aqui o:io' lenha lr.ltado do 
11111 ｡ＬＮｵｕｬｾＩｬｯ＠ liá' bem im
ｰＧｬｲｬｾｬｉｬｬＧ＠ como ê ｾｉｬＧＬ＠ ｊｲｾ＠ 00'; 
.1 unir ｾ＠ IH 10('1pal r:\7.ao era 
nã'l ｛ｬｯｾＬｬｉｩｲ＠ l':I:I ｉＧｦｬｉｾｬＧ｣ｲＺｬ＠ ｡ｾＬ＠ 0-
craç:'io fuodo' ｕｴＧｬｾＺＮＺｬｲｬｏＧ＠ 11:\
r,1 ｲＱｷｾ｡＠ r, ,I) a ･ｾＬ･＠ fim ha 
lIluiltl lão alrmj:luo, PUIS pre' 
,I'n lemeo le me:mo, dc\iuo o' 
l:lú pouco' anp(I' ､ｃｃｾＱｉｲｩｵｬｾＺ［＠ a
I'OS a ｾｵＺ｜＠ ｃｵｮ､｡ｾＬＧｩｯＬ＠ fOI IIl1sler 
ｾｯｬｩ＠ ilar da l>eac\oll'ncia de sua 
｣ｯｬｬ｣ｾｴｩ｜￭､＠ Ih' 1'lllllllOlll'nle au-

11 i' Iir In- para lal fim; o 
lU r i mllllo I'r ruplamenl' 
c dldo. 

E' roi', c m a dil!n3 Dlrc
cloria di' anllo findo que de
"em , ＱｬｬｾＱ＠ em p rI iClllar ｭｯｾ＠
Ilar nr' li.!, I i ｾ＠ tl JUlHO 
propu n rlll':b CaIU Lodo n ar-
1101' ran muiln e n brcn) pôr
mos L (mo a lão alp\'unlalla 
i,lea. 

.\ arlnal Oin'cloria, s bre
lu lo, e_Li coro[iada a ･ｘｬＧ｣ｵｾ￣ｯ＠
de:;,'\ rroficlI Clt (Ire 'a. Ja oe 
｡ｮｬ･ｬｬｬｾｯ＠ p l! 1 ｭｯｾ＠ o 0(1111110 
de,; mp 110 na ､ｩｲｾｲｴｩ￣ｯ＠ uu, 
Irab:alh ;. 

Che" \r:\ embre\'c . creio, o 
dia fm ,\ UI! ' r.lo 3m b.:ls as 
Uir I li ｾ＠ al\"o d,l: IllJis de
IIranle. apl' dl-),: ''lu ,113 r llr 
,er aulhora dt 'e ｉＧ｡ｬｩｯｾｯ＠ pra 
jcclo; e la não 6 (lOrq ue de sa 
dala em dianle ,erá ali dada de 
urna cnr:!:I 11111 I,HlIJ c.prnho
'J, mas rrincipalmenle porque 
erà COI aLIa com os ｬｬｊｵｲｯｾ＠ da 

vicloria. 
Cntillo. 

TERCEIRA 
A. sa n lidade o frade Pld 10 
li -z c ! 

\ 

I) uu; hmenle, meu claro 
f Ii " um hJ I fi) Oltado 
d 1\111 C r ｾｗｉ＠ r,. !fiei, Illla 

A PEDIU FU:DA lE.'TAL l.or ai r J'II" IUC a e,ClCI'cr- ｉｕｾ＠
Com bem conhl'cido' pro- UII' ti hto'a. 

gre. o' I'ão .l'guinJo· e o Ira- Ｎｉｉｾ＠ U 'Iue quer. Pe" a' co-
b lho quP dizem a rc, peilo a 1110 I. r 101\, -ã,," q .. mais 
dHfcaCãll de um r r dlO I ara prLn;,! [11. llc).1 ｕｕｾ＠ ｊＢＢｬ＼ｬｬｾ＠

a éde do Clul! I" de Ju fJllI.! ,:io) apoloC:I>I,IS de I do 
lho. aqudle, cajo caracler e t: acl' 

Em i de ｾ･ｬ･ｭｬ＠ 1'0, ma O. rab ,:3 tres lhd .. CUm,) 
aor!'a no anll"l' d;, :ri lHia (l e I o d \". relUl . e crc
pl)r IfOl brar-n uln d "1131 ni Im), com a fama Il I lenlo 
clela,}u e glorlO,'o' aco II cill11 n burulh /110, 

lO ', foi roll Id a p.,t/,I/ rUII- ｾￕ＠ U Ipplcmcuto, in.pirad 
damenwl que, e 1'1 lia oe l.Ja.c a por \. ,creUI ,irlla c pOI IlIal. 
e,_e min ,o-f) ('oificio qUI! 'fia dtlh rutul "0 colIJooradurc" 
urnaoa' l>elleza alculleetir.as leio conllrlll.lr o qua nto r. 
de Lage • relma, ｾ＠ crilPI io li, budo, pe-

ｾｉｵｩｴｯ＠ coadijuvará lambem 7.3do, e rupulo,o, Houre, lalclJ-
para o afterfeiçoamento da ' ludo, dC'Jlltlu de uUla ｉｾｉ＠ ianda-
Idi:as progre 'i:m do ＱｾＱＭ ue COIllIllUUl. (1,010 a que tlo-
geano, deI ido ao modo ele- urina olllros alJefhudo . 
g;ante quc "ae ser con truído, Realmenle, amcni simo era-
ba alio. b a planta lirati de, depoi que ua anil laue 
(leIo lJabll engenheiro r. no- recollH'u o ul'plelllelltodo Cru-
dolpho ｾｉｴ ＩＧ､ｩｮｩＮ＠ zelt'U, o que fez depois de e-

t' UlOa tia cou 1 que faz, pallJal o, e lido por muita ｰ｣ｾﾭ

partA! actil:t no I'rogle ,o do oa, ouvi applauso á v
nu amado IOllão; 1'01 id o é reI ma'! por hal'cr I'cr olhido a 
JU '10, I' muito jll lo ljue, ape- lal p(ça, que não era UIU pa -
"'Ir de algum dilficuld<ldc· a ljlliOl, ma IUllge dUo, uma 

U(l('rnr, Ic\c- se a errello I:io ＨｉＧｾＬｉ＠ Ij\l(', à [ll.'lmaner,('1' ｉｉｾＬ＠

palriutiro dI' ideratum, \1,l a {'1I"lira" ,'lIl'pl<llllal:a 
• fio Í! loafa admir.tr rlul' ale lodo o. ｬｉｾｕｬｴＨ｜＠ do jc.ruali ta 

da terra, lal o modo ｰｯｲｱ｜Ｑｾ＠

{"Ial'am ｬ｡ｬｬｾ｡､ｯＢ＠ o. arl1,:o" b 
r. alllcni .. ｾｉｉｉ｜ＺｬＬ＠ Ｑｉ ＱＰｉｊｴｯｾ ｉｉＺＬｩｉｬｉＰ＠

COIllO i', 1l'1lIlJl.lndp- ｾｬＧ＠ tl 1>10, (\ 
por p"llido dI! p('" oa q 111' 
Illll Lo inll'!t',s;l - 'U pelO ｯｬｬｬｲｯｾ＠

(ll'rlOllrro, oa lerra, lI;in l)UIZ 
II ue talllcrr ola :1' di': ,'/). , 

,'i! 11111 ｾｸｬＧｬｬｉｰｬ｡ｬＧ＠ 1', c\'('r;1 

Ih'u-me sl'ria I'Ollladl' de ,us
r'ndt'rU IIII[Jo!I'clul rOIIl I(('. 
Pl'Il'I'i, ｬＧｾｬＬＧ＠ JIIIII<lI nao IlI) 1,'1'1<1 
\ l\l'r UI 111 pl'lIlHlo com lllll or
galll rUJo I'!ler\! ｬ ￪Ｍｓｬｾ＠ 111 fi 'ura 
respeilal 'I e am!!lIa ,'Olllll a dI' 
I.I Clma. 

Inf,lIlles ,:ill aI] 111'1 11' ' qlll" 
não COllhercndo o qua!llo I. 

l'l'I"II',l, t' hem in\!'nd oa,loI, 
a,SIU\ ' como uUl fnHle IrrLun
SI ,'si lIIalllcn te 1 irtuoso, (Jui
z /(lIn propalar 111ll' ao lal 
suppkmellto deveria uar-,e o 

IliLu'O de pa .quim ! Ora, 911l'U\ 
tcm Ulll s'ill'o barulhento corno 
Ｂｾｯ＠ relma. \lMe ser <luLor de \l1ll 
(.I'!]uim ? • 'ào' e, i se ｰｬＩ､｣Ｇ［ｾｬＡ＠

dar a r. rellna. essa autnrla, 

11011' (I 

I' 

(l I'tI' I lU l' 11 L Iro rui 
h'l ido I ,Ira U1ll ｉｾＨＧ｡ｬ＠

1'l"zi\cl e qllc oflerece 
!! '11 I' 101l11lçoes muito 
!'ias il ｲｬｬｬｬＧｬＧ｣ ｵｳｾ￣ｯ＠ ､ｯｾ＠

,:Il\('; I'l'r ｉＧＬｾ｡＠ illl'ia a-saz 
II'('{ (I 1,1 d", I\la is fi anC08 e 
ｾｩ＠ 11 I (I, ('l\l'lIIl1i,IS, 

JOI":l1I1O-1l0' a ora 
IIIIIIatll' Iara Illidl'r 1110,' 
lIlO:l liJ.illla 1'1 rlll'II';la , 
J.I dl'l'o: 111 a 111 IOllgos \lI 
1,6.' o illil'io de-,e Lra 
nuranll' u: 'I"ars, illl1'3C 
dos CO nSéll :lIIl(\·nos I'a e pec_ 
lalh'a, a mollp, de IJ lIelll apre. 
cia o iuiciu [lal a aq oilaLar 
l rmo, 

!\l'm se lel"e á laia de ri 
rOlllllu'(litla c inlclIlpe'Ul'a lo. 
L('I fl'lI'nria 110 ;r. ;1111 pIo, I 

:. ｾ｡ｮｬｩＢ｡､･＠ e illl"lr; ,Ir,slIlIa 
p ＮｾｕＬｉ＠ não gc' alia de Ullla ,<I 

m baue COlIJO a IJ 111' d la a dia, 
ae flc,clI\( ,I Il'lIdol ｾｬＧ＠ ;lil _pu , ' lauo. I Í>, (l ｡ｉＧｏｉＱｉＨＧｃｬＧＬｾｉＧＬ＠ \. 

I' \111,1, CI'IIl o tal ,Ul'pl,'IIII'oIO, 
não sublua lanlo, perante u 
conceito dos homens como 
acaba de ubir. 

ｉｬｬｬｾＬ＠ I\I'JI', II ,lgn,lhr ° faclo I allnndo "rJf,;o a il\. erção do 
rHh'O mo,lo ue ler ､ｾｲＮｯｬ ｲ｣ｮｬ･＠

tia "rllI ;"Ia ull,cn Ｌｉｾ［ｉｏ＠ ｾ＠ alleq. 
, ｾｾｩＢ＠ 11111' il i/h'la ＡＡｩＧ［ｬｉｉｾ＠ ',l U de 

I Íl., I, ＧｾｉＩ＠ 1\ I C II UH ç.>- tle ,ua 
｡ｬｩｾＺｬ｣￣ｯＮ＠ . 

V. ｡ｭｾｬｬｩｳｳｩｭ｡Ｌ＠ no cargo do 
liga rio, lem grangeado a "yrn
paUda do poro: nem um !!a ro
ta ê ca paz ue \'os red ic u la IÍsa r, 
chamando ". TeIma. de !'I'uro 
Barnllll, ue ｐｾｯｲｯ＠ Malazar'!" 
de leliano, je mimoso, illlrr
gan le elc. QUt'm falia em ,030 I 
ｾ｡ｮｴｬＩ＠ 1I00le c Icmbl a ･ｳＬ｡ｾ＠ fa
｣ｾＬ＠ ro 'a LI:, lJaltl ｲ ･ｾｲ･ｩｬｮＬ＠ a
lllPllte:\ Ill;io r,qucrdl ,01111' o 
III io tio 1)101\0 tllll'ltn, 0111111 .. 

ｾ･＠ ｊＮＺＧｩｬｾＬｌ＠ au :;'Ialdlão qlle Ilb 
11011\1'011. 

L ｾｯｭ＠ 1011,18 ･ＬＭｬ｡ｾ＠ c\plll"l
ÇÕI'S, S. ;;nHlidaoll! l' ｓｬＧｬｬＧｬ､ＭｾＱ＠

II , I \I 11,1 I;IZ r precl''' a e,le 
,'U alllíg-o e fiel auuradc'r. 

J l, ti ｃＨＯｾｴ･ｬｬＨｊＮ＠
____ ::li = .----

O 1\j-liliC'lo r.ollt ｾ｡＠ O ';,)1111)/1'1" 

ciu, d,1 Laguna, rilZ rdr rerll'ias 
Oe Ulll arl\!.;II snlJre lIul',,; [al,a., 
I' iClI'J LII1 \lO .. I rolha. ___ , .. C-._ 

Ileal\parçCcll a r I'd 1I , (,r 
gaOl oe propagand ;L ［｜ｬｬｬｩＭｪｾｚｕｉﾭ

lica da capital. 

:'Iuilo 11o, OI. I, lIel'I'1I a Il'an '. 
clipçãu feila l.ltr \lu"a fulha pclu 
illu'lrado col/l'lIa O Dia oure 
a po,se do il/a,Lre Jr. OI'. A,)
rclio ('aslilho, no c:ugo de ri
cal do Col/egio São Jo,é. 

OBl\E A , IEZ,\: 
.ti Fé, orgam da ａｓＳＰｲｩ｡ｾ［ｩｬｬ＠

IlInão Joaq ui m, C( m sl'(te I' a 
la (llla!. rllllJlalo elrganll', !Jl' OI 

i 111 I 1\ 'w I' 1',111 un' Ilq!ra\ll
nl" '1111 ［ＱｉＱｾＢｬＧ＠ a Ｌｾ｜ｬｬｊ｡ｬｨｬＺｬ＠ de 
Illh IJ:I:llolu_ a InlJl, 

E,;p"' r.11 0", com 1011 \'a I'cl si· 
lelll'lU ｱｮｾ＠ a iJl'ia ｳ｣ＮＺＡｵｩｾＮ ･＠ so 
as \ la 11 gnl.nes a ê LJue as 
｣Ｂｬｉ｜ｩｬＧｾｵＬ Ｇ Ｂ＠ di!' das r('la experi· 
elll'ia:'(' ｣ｲｹＬｬＬｩｬｪＮ｡ｾＧ［ｉ｜ ｬｬＱＬ＠ para 

elllào. ,1'111 ｹ［ｩｯｾ＠ I cCt'ios dt: sua· 
Cl'plillilrdall.,s . ou das pechll 
dI' IIlI'IlII\Cllicncia abu, i\'a • 
､ｬＧｾｬｲｩｬｬＬ＠ ､ｩｺ･ｲｮ ｬｃｬ ｾＬ＠ ､･ｾｩｬｦＨｬ ｧ｡､｡Ｎ＠

1I1l'1I Il'. algo ｾｯ｢ＡＧ･＠ o modo (IOf
li IH' 1'1\(' a OI i nllil ra m O bom iD· 

lu ilo, 1':1 01 ｊｾｬｴ＠ va de sua 
Ura bll\llad!' . 

LI 1'111\1 I foi, COIl \l'lIcido 
lalllos, tlll" tl\Cilh t '11\ a rr 
IlIi,.àn IIH'\llIlhida da ＱＧ ｬｉ､ｾＮ＠

･ｾｬＧｬｬｬｬｬＬＱ＠ f,lll ara li org:1I1 
ｾ｡Ｂ＠ do 1.0''1111, "a", cio, Ja 
oa IJUalllUtT Ilue ｾＨＧｪ｡＠ o tIl 
'1111' o ｾｉＧｉｉＮｏ＠ intll\i lual 
qUClra dar. 

:\Iuilo a CO\lLl'a ｾｯＬｬＨｬ＠

Il'lIl! ｾ＠ au "íkllCill, IU!I0 110 
CIII ､ＬＧｾｾｬＧ＠ llIelhoraml nlo, 
11 IIdn, PIIl'Ill, :'g"ra li c 
I h:1 kllz dI' I f'gi,lilnllo s os 
I' : pplau,os allll' a I 

IIIII"I,!III'O IlId"f"r \lu 
alIo do lalllllle IW ; a 
ｰｬｬｬｯｲｲｾ｣｡＠ curva ql!e Cl 
110 Ca!ail:1 tlct'Cl'l'I'C 
P\I\l11 qu ｾｮｨｲｬＡ＠ o me. 1Jl 
t',la a, \I' Ih 

sob!l' "1'1 11111 

､ｾｭ｡ｩＮ＠ 'Of " 111 
ul'ia 11.1 : I Ilh co I 
ch;,tar;1 do III'rdl ilo. do 
UO 1'. Alllullio, OCCCl lliI 1\ 

c \ln,la IlI'ia p nrll'ra I f'1 
lIlladn 111' \1111,1 !tII'1 
e li' I iI qUI ,{ I r li (' I W 
0(\1.1\11, 111111110 da 
trall ｉｉ［ ｉｉｉｉＺＢｉＺＺ ｾＮ＠ lI!'II'1 di' 
(11'1 111 1111 ,111 11' ［ｴｬｬｯｬｬＧ｡､｡ｾ＠
da'l .. , 

],' JI' .tln I ri: 

lazel-o 
No n 

tarefa ' 
sendo I 
11, nad 
De e I 
os S(lI 
canser 
bendi! 
seu d 

Com 

ｎａｾ＠

-Ec 
menlo, 

-Or 
fo: disl 
ｬｩｮｨ ｾ＠ ( 

-AlI 
-De 

phPu. 
-Ço 

ｰｵ｢ ｬｩ｣ｾ＠

-EI' 
que sei 
rorlec liS 
proprio 
blicasse 

-En 
Pedro 7 

-O 
tempo 
gatou . 

-E I 

-Já 
perdõe I 

Ｍｍ ｾ＠

7 
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Iiro1ctora, .. Ia 
gNlellca. 

ba du,lda. o 1*1 
'o era, sob qoalquer 

ImpreslaYl)l pelo 
nos quem An'1rAríirl 

luallll1l1er lal,o de 
nlo é oossa In 
rt!pellmos, a 

aformoseamenlo, erroo 10-
unl:lr!a'nenl.1, no nobre de

de acerlar. Apru-oos 
ia, registrar q ... e está ef-

ＱｉｬｾＮｕＢｕＧＢ＠ a tran ,ferenr.ia. orre-
o ponto escolhido, 

ai ·vantagtlns possi-

O ｲｯ｡ｬｾ＠ pratico m"io de se 
CQo!;eguir um: melhoramento e 
fazel-o parte por parle. 

No novO local a melade.1a 
tarefa eslá! promptiClcada, pois 
sendo já cvberta de espessa mal 
t1, nada mais; .resta afazer, 
neSl e ponlo. do que derribar 
os specimens imprestaveis, 
conservando os melhores, para. 
beneficiando, o anxiliarem o 
seu desenvolvimenlo. 

Com espaço, voltaremos ao 
assumplo para ampliar-mol-o 

｡ｾｳｩｧｬｬ｡ｬ｡ｲｭｯｳ＠ o que Cor clt 
jure. 

A.' 10 f,)J .".,.. J. 
querrucba llarla . • ".t, 
fllba de 001., bit.. a. 
miro eapltlo Hor'8Dc:lo 1\011, 
aendo :nlrinbos o nlluo amigo 
capillo Cyrlno Amado j)Om 
a elml. eSllua 110 no:iSO dedi· 
cado amigo Aollnio Furta
do. 

COIICorme o artigo Que na 
secção compelente publicada 
hOJe o sr. Rodol pho Sabbatini, 
Cica rectificada a noticia que, 
sobre sua operação, demos em 
o numero passado. 

Conforme noticiamos, reali
sou-se na noile de 7 a parti
da do Club t· de Julho. cor
rendo "animadissima até as 2 
boras da madrugada. 

O nosso dedir,ado collega e 
amigo Oclacilio C03ta proferiu, 

-Enlão ? Que é do supple- por occasião do baile um bel-

aQ 

NAS ESQUINAS 

mento "u C' ? lo discurso analogo á data que __ .__ .. o ruo .. zero 
-Ora ... o tal supplemenlo naquelle dia commemorava

foi disLri buido devido ao gas- se. 

ia
pra· 

tinh.l M 'frade r.befe-rcdactor. Igualmente o bacharel sr. 
-Mas que gostioho ? Walmor Hibt!iro orou em Sll-
-De ir aos ouvidos de Al- gulda, sendo ambos salvados 

pheu. • pelo audiclorio. 
-Çomu ? Pois não foi para 

publicar mesmo? 
-Era; mas, como a pessoa 

que serviu de intermediaria 
rolleclisse bem, mando:! um 
proprio dizer que se não pu
blicasse. 

-Então que fez a frade 
Pedro? 

-O frade espalhou, deu 
tempo para ler- se e de\JOis res
lIatou. 

-E depois? 
-Já ｳｾ｢･ｳＮＮＮ＠ cataplasmas, 

perdões, Justificações, etc. 
-Mas eu não o li· de que 

? ' 
-Das carlas religiosas, mas 

enlão num estylo mesmo à 
móda padre Pedro. 
Ｍｑｵｾｭ＠ seriam oa autores? 
-Sabe-se que um e da au-

de Utn gral!de futuroS<' 
ue prepara-se para tirar di-
. de medicina lá pelos 

Ulnlos da China, e islo si lá 
nda não tenha ido outro; !I 
houver doutor formado na 
ina, clle irá formar-se J:l 

lem a parede do fim do 
undo. 

Mas qual o fim 

o 

Deu-se um roubo de trinta 
conl(ls na Delegacia Fiscal de 
Curilyba. 

Os ladrões ｰｾｲ｡＠ penetrar no 
edificio abriram um conduclo 
sublerraneo. 

A policia trata de descobrir 
os culpados. 

o 

OPERAÇÃO. 
Não lia quem deixe de la

mentar um mal acommetido 
em uma mãe de Camilia, r. por 
isso é que nós, que tam beLO 
apreciamos o valor de uma 
senhora que cum pre com seU!! 
deveres, registramos aqui uma 
cura importante. 

ReCerimo-nos á ('xma esposa 
de IJOSSO amigo Manoel Pereira 
Gomes que, ha anDOS, lulando 
com o labor domestico, era 
constantemente alacada de 
､ｯｲ･ｾ＠ agudas mol/vadas por um 
cinovite luberculoso no dedo 
annular, cnjo desenvolvimento 
｣ｨ･ｾｯｵ＠ ao ponlo de Inutilisar a 
mão direila da oaciente. 

Foi (inalmente, no dia 8 
operada pelo arrojado clinico 
Dr. Cezare Sartoli, que, pelo 
melbodo Ovalar, procedeu á 

ｾｾＧｾＡＺｾＢＺｰ｡ｉ｡ＺＭＺＢＧＮ｡ｮｦｬｬ｡､･Ｎ＠
E', ftoalmente, o coohecl· 

meoto eueto qoetados dev"mos 
ter, poia seu brilho auriirul 
geote dissip;l negras nuven. de 
mil dlrriculdades, encontradas 
por nós na estrada de ｮＰＸｾ｡＠

vida, metigando, por ct'rto, 
Iracasso!. que se nos ad vêm 
duranle nossa perigrinação pe
lo mundo. 

Bem como é necessario o se
reno (lara as plantas, porque 
fem elle todas Ceneceriam, a
brazadas pelos ralos ardenles 
do Astru-Rei, tambem era 
preciso que houvesse sciencla, 
porq ue ｾ･ｭ＠ ella lodos os povos 
vi veriam en vollos no lIegru 
manto da obscuridadt', prati
cando vicios os mais degra 
tlanles e torpes! 

Sem a sr.lencia 111110 ｾ･ｲｩ｡＠

UU! retrogradar continuo, pois 
sem ella não C10receriam lan· 
tas arles nem mesmo os povos 
admlltiriam um cheCe que os 
rpgesse, norteando os de"ti nns 
de seu paiz ou estado, t;mfim 
baveria anarchia com [Jlt!la. 

Porq ue razão o vicio ｉｾ＠ n lo 
de ･ｮｶｯｬ｜Ｇ･ｲ｡Ｍｳｾ＠ nos primriros 
tempos e o crime era tão bar
baro 11 brutalmente commet
tido? 

Era tlio sómente porque a 
sciencia-essa luz que abri
Ihanta o liniverso inteiro, era 
por elles ati rada no nl'gro a
bismo do Ｈ･ｾｱｵ･Ｉ＠ ､･ｾ｣ｯｮｨ･｣ｩﾭ

mento. 
Porém a vinda do 'azarfllo 

já "iera desvendar os olhos l1a 
humanidade. podendo esta dis
curllnar novo! e maIS sublimes 
hOl ironles, avançando paula
tinamelJle para o caminbo do 
progredir! 

O' annos ｰ｡ｳｳ｡ｲ｡ｭＭｾｴｬ＠ e com 
ellts as sclencias foram lam
bem ､･ｳ･ｮＬｯｬｶ･ｮ､ｯＭｾ･＠ pouco a 
pouco até aportarem nas praias 
longinquas do Seculo das Lu
zes, onde a pala vril Sciellcia 
brilba qual eslrtllla Alpha da 
conslellaçào 00 Crozeiro I 

E hoje que tudo brilha. luz 
e prospera, segue incolome a 
Sciencia, trilhand!l por logares 
nunca ant('s ｣｡ｭｩｮｨ｡､ｯｾＬ＠ a
brindo ｡ｳｾｩｭ＠ pas agem Iranca 
e li \'Te ao progresso. 

Lages, 8-0- t903. 
Tito. 

aen 
na 
lia ! 

QII nta yeu RIo ... -., ... 
acariciadll em sonhola I 
desS:l escoh modelo. onde a 
crpança aprellllrs!le a ser ••• 
Iber, ollde a mulher apreau. 
a ser mãe, onde uma ､ｩｲｾ＠
harmonica e intelligente ｰｾＮ＠
sidisse dp.senvoJlviml'Rlo 10 eI
pirito e ao dtlsenvol,imeolo 
não ml!nos sagrado do corpo, 
onde a moral caminhasse a par 
da sciencia, onde primeira 
noção do en Iene! im lo feml-
r.i no fo' e esta: 

Todo o Ira balho nobllila e 
exalta a quem o execula com a 
con'>Cicnci.l, de cumprir um 
dever. 

]lI aria Alllalia l' az de Cu· 

vaI/lO. 

o 

AO PtBLlCO 
Com a deyida "enia, Detes

sito recllnear uma nolicia que 
a JIIustre Redacção do .. 100-
ｰ｡ｲ｣ｩ｡ｬｾ＠ de 6 do corrente pu
blicou a respeito de uma ope
ração em mim execotada 00 

dia 3 do mesmo, pelo 111·' Or. 
Cesare Sartori. 

A Operação, classificada d, 
alta cirurgia, durou t bora , 
50 minutos dl'pois da cbloro
formização, e ｣ｯｮｾｩｳｬｩｵ＠ oa es
tirpação total do TUlDor da 
Grandula (larotida esq Uf'I'da, 
entranbado e ramiClc.1do ou 
dive rsas ｡ｲｬｾｲｩ｡ｳ＠ principaes de 
pesroço, enfermidade esta qoe 
lia q nasi dez annos :I pparecea
me e de rlois anROS para ca, 
linha tomadl' um deseovotYl
D/rnto t tlaordinalio. 

Acha ndo · me ｬｽｦｬｪｾ＠ Cilm plea.
mente livre de tão cruel ,.. 
ra. ita, do qual são muito con
hecidas ｳｬｬ｡ｾ＠ \eni ｶｾｪ＠ COOllJ

quencia,;. e i-10, paI euloaiYO 
mel rcillJt' lltu do lIIoslre amlfd 
Dr. ｃｃｾ［ｈｬＧ＠ Sarll,ri cumpre-me, 
profWldawelJ1e peuhondt.. 
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agradec I-o do Intimo de meu 
coraçAo, não ó ｰｾｬｯ＠ modo ul
tra rratl'rnal t'm Que (ui por 
elte tr, tado durante a enrer
midlde, como tambem relicl
uI-o publicamente pelo brl, 
Ibante exHo da difficíllima 0-
per,ação, que mai uma vez 
veio coroar o apogel! de sua 
habilidade prori s ional. 

A todo os meus amig'ls que 
coadju faram o lIIustre clinico 
durante a melindrosa operaçdo 
e em particular ao, 111-' Pba r
maceutico rajor Laiz d'Acam
pora e capm. Rodolpbo Scbmidt 
prole to de de j á os meus seu
timentos de alta estima e pe
renne gratidão. 

Lages. f2-IX-t903. 
Rodolph{J abalini' .' 

Engenheiro- Archi tecto. 

DIVERSAS 
-Finou-se o innocente 

Octavio, Iilho ｾ､･＠ nosso amigo 
Gu tavo de Liz. 
ｾａｰｰ｡ｲ ･｣･ｵ＠ ante hontem 

um periodico inda clo Céo, 
que foi di tribnido por poUC<lS 
pe soas, sendo Que os jornaes 
da terra não receberam, talvez 
por inepcia do frade chefe-re
dactor . 

- abemos Que parasses dias 
ubirá á luz um periodico Inti

tu lado inela do I n{erno. 

. --- $ ----- -

PUBLlCACOE APEDIDO 

Dizemos nos abaixo a signa· 
dos, qoe, somos proprietario na 
Fazenda do ｾ｡ｰｯＳＰ［＠ e Que, não 
concordam03 Que ninguem réi
cbe extdnção d" campa algum, 
em quanto não estiver rlividido 
o que Ibe pertencer; como e tá 
Be passando COLO o sr. Rami ro 
Andrade, qi.1e alem de ser re
conhecido como máo vizinho 
como ê pnblico; que, depois de 
teiur dous potreiros e uma 
grande la vou ra, e lá fechando 
uma invernada e privando o 
vi inbos com a crea';ão que , 
já ,ive correndo á cachorro, 
e maltratando a creação dos 
seus Tesinhos e levantando ta· 
lumnias para intrillar os vi · 
linhos, armando 05 filhos e a 
meaçandu à todo para não Ca
Berem oppo 'itão ao Cei o. Os 
li inhos já não podem ter su
cego dll\' ido ás ameaças Il agre -
1005 de te individuo. 1\ cre 
anças já nãopodem ir atl campo 
sósinho , eltão a temori ado de 
ler ellel armados pelo campo. 
Uma vi Inhança Uo pacifica e 
tio boa como ê pu blico; têm 
IOffrido com pasciencia estas 
oppretões e ameaças para ver ,e as im podem viver, porém 

com tal homem quem poderá 
[los<. r uccego. Nos \'ivemos 
tanto, annos de cantado com 
o antigo' vi. inbo' enquanto 
nãil linha entrado e te ho
mem nasta \'isinbanca! Foi 
um ca ' tigo do ceo, elle já'"tem 
atacado alguns de seus vi inhos 
com armas orren ivas. engati
lhando. pistola ou revolver, .em 
Ibe terem reito mal algum, que 
estupendo I 

Manoel Marq ues Tobias 
Luca Jo é Vieira 
Davicle da ilva Machado 
Vitborino Muniz do Mora 
Antonio ubtil de Oliveira 
João Paul Alves da ilva 

irgilho ' ubUI de Oliveira 
Polydorio Joaq uim de Oli veira 
Inocencio Luiz do Ama ral 
Bt'rnardo A. de Oliveira 
João Luiz Ribeiro 
Vidal Bapti ta de Cordova 
Manoel Custodio de Liz 
Antonio Marques da ilva 
Pedro Marques da Silva 
Pedro Rod rIgues da ilva 
Manoel AI ve da 'H va 
Antonio Chri tino Muniz 
Candido de Oliveira Mello 
Antonir Luiz Ribeiro 
Vidal da iI va Mello 
Manuel F. do Amaral 
1I0rtencio lIIuniz do Amaral 
Athanazio ubtil de Olíveira 
ｾ ｡ｮｯ･ｬ＠ de '. 'euo 
Jo o Francisco B. Oliveira. 

• 
cAO PUBLICO. 
c R ELOJOEU\O J 

O abaixo a signadil commu
nica ao rt;speitavel.publlco des
ta ciJade que acaba de e ta
belecer uma bem montada Te
logoaria na rua Marechal Dt!o, 
doro, em casa da Sra. lov& 
Gó s onde pode ser procurado 
para os mysteres de sua pro
ri são. Promette modicidade de 
preço e maxima perrelção nos 
trabalhos. 

Ped indo a protecção do rt's
peHavel publico garante a mai
or sa li Cação a todos que o 
procurarem. 

Lagf:S, ｴ ｾ＠ de etembro de 
1903. 

Irinoo GoulJia. 

• 

JOSÉ POSSlDO 10 
E tabeleciJo à rna Corop-el 

Cordova com apataria, acaba 
de rec.:ber de Porto Alegre um 
variado e completo eortimento 
de calçados, couros rinos e ou
tro artigo pertencentes ao seu 
ramo de negC'cio. 

Esta casa vende exclus\;'a
mente á dinheiro, mas orrcrecc 
aos seu frcguezes os preços 
mais vantlljosos possiveis. 

Botinas de bezerro Crancez, 

á ponto, para hOmen., 10 a 
22 000. 

Idem do Iwzf.'rJ'o selim, a 
ponto, de 18 a 208000. 

Idem de bezerro IliIciona I, a 
torno de 128 a t3 '000. 

Uotas de cooro da russia de 
ｾＲＧ＠ a 25 000. 

IdeLO de Vaqueta (cano duro) 
de't8S a 20Soo0. 

Idem camperas de B a 
16S0oo. 

Sapato de t8 a 208000, 
Borzegolns de I S a 20,,()UO , 
a pato de vaq uda lltl 7 S a • 

8Sooo. 

Ditos de lona, para senhora 
de 7J a 88000. 

aj./a tinhos para crianva de 
todo3 03 tamanhos, de 38500, a 
48500, 58 e 68000, 

Chinellos finos para senhoras. 
de 3SjOU, 48 e 58000. 

Ditas de "aqueta a 28500 , 
ditas para ｨ＼Ｇｬｮ･ｮｾＬ＠ a 35300 
Botinhas finas para senhoras, 

á ponto, com Salleira, de t4S a 
i6S000. ' 

ditas amarellas, de W a 
USOQO. 

idem idem de 78 a 8000. 
Alem de todo quanto está 

mencionado encontra-se mate
rias para sapatarias. 

Jose (lo sidonio de Oliveira 

=0 

CLUB I' DE JULIf O 
Emprestimo Soral
- 2' CHAMADA-

De ol'dem rio 8)'. COl'onel 
p,.csidcflte cOfltllla 0,\ srs, "ocios 
accionistas doei,," l' cle J ulho a 
flll! OH1II CIJ1I' a "1I'p(Jl'tallcia ele 
201 elal 1'e pecttt:a acções no 
prazo de 30 dias a cont((1' d'esta 
data, fia (ólma do ､ｩｾｰｯｳｌ｡＠ na 
"u/Jectica lei do empre, timo. 

Thes01Jrar ía elo Club /, de 
J lho , /5 de Agosto de /'JOlJ. 

Julio Augllsto da Co ta. 
Tlle.oreiro. 

MACARRAo LAGEANO 
Amarello em K: 2000 

c c caixa t50 .. 
lacarrão branco em caixa 1201) 

• c K: tSOe 
Proprielario 

.\nlonio Adolpho WatLrick. 

In Oito annos Ile pratica 
110. pita I laiO!' de Pad ua 
:lIa), de clinica IlIl'dko e 
'fUlgir:!. l'XI'rutalldo nllO •••• 
ￇｏｉＧｾ＠ dI' alta CIITIII!!ia. 

-CIII" r.uh . I 1:1 "",'nl. 
(11'11' 1Ill'IIIl,tI .. \,lo I'rul. 
,ini. ;III0I'Lllb, ｬｉ｡ｾ＠ cl . 
ｨｯ ｾｰｬ ｴ［ｈＧｓ＠ da Ilalia, Pariz, 

,lim, Vil'nna, Nl''''- Ynrk. 
\. unos- \ilcs e S, Paulo 
'1 'I) ZI • 

Ｍｏｰ･ｲ｡ｾ･＠ 011 tctricils 
molestias do utelO em 

-Cura ra pida da S I'HI 
, LI com o methüdo do 

Spal'ellzio. 
MEDECINA GERAL 

Pede er procu rado 
Pharmacia d'AC.U1POIlA 

t na • ua propria 
. n'tlsta cinade. 
ｾ ｾ＠ t ｾ＠

• 
tLEl\1l' 1\ 1 E HAl ll1ZCH 

CA NTEII\O 
E ctllpttl7'a em pedra 

Continu"m sempre es,e es
tabelecimento prompto á ne-< 

Cut;1r qualq ucr ･ｲＺ｣ｯｭ ｮ ｊｾ ｮ､｡､＠

sua arte. 
ｾ ｉ ａ ｒｾｬｏｮｅ＠

Tem em deposito pedra mar· 
more para lettrtiros Cuncbres; 
e raz por preço modico. 

O proprielario da can 
suppra prometta ra7.t'1 tu tio 
ｰｲｩ｣ｨｯｾ ＬＧ＠ OlPI! li', collaca 1111 .. 
lugares, e tuuo pelO n.:II ' 
rato ｰｯｳｾｨ｣ｬＬ＠ contan to qUI' 
rlcguéz le\e o dilJhcilO. 
ＭＭＭｾ］ｾｾＭ Ｍ

ＨｉＱｊＮ｜ｮｾｕｃ ｌ｜＠ ｰｮｏｇｉ｜ ｅｾｏ＠

LAl:EA? O 
'ão despacha-sp ｲ｜ｬ｣･ｩ ｴｾＱｉ＠

Cacullativus e n('m ,"cn 
pre pa rai1 os e droga s 

la mpd ida prlo ,1\ 11>1 (' , 

uão saldarem ｳ ｵ｡ｾ＠

muilo alltl!(3 . A\i,a para 

guem al1cgue de,'con 
medida. Vl:nde-.e ｾￚ＠
TO a ｰｲ･ｾｯ＠

Lagef, tt de 
Luis 

• • 
• · 
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