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:r:Ja t\lP9gtaphia
d_'ALUZ imprime
se à 1500 rs· o cento
de rotlI1os para gar-
rafas.

Corlvem riã o per·
der a oP1JOrtunída -

-------

---d
ORLE!-,�S, (s. CATHARI:\r\), 2-1- DE AGOTO DE 1921 t-.:,25 e.

, .. , T01{N.LZ\.D DO POVO', .. ,

DIlV�CT-mt LGI,S E\.TA:ípifl'O NUNEF

A:\:\O I

SOLlDf� RlED.-\DE DO
• '4{)ISTr�ICTO DE P,c\ C-

'

l\\EifV\S AO SUPE
[ç!NTEi'\DENTE

Conferencias
religiosas

C
' ::'II oagados ...

o caso das candidaturas
presidencias tem dado agua
pela borba de muita genteE\'_\R.�STO l\:L.:�[S II As conferencias rcligio- nlta egreja, nã? podendo bôa.

sas realisadas nesta villa \ entretanto, contInuar.o seu Obrigados a sedefinirem,Trunsladamos para as mos dia� 18, J�J, 20 e �1, I prograrnma, p�� motivo de
porqueo monu.nto não com

nossas co!urnn�? o tele�ralTI-1 pelos r�IISSIOnél;-!()S baplIs-l força maior,. p\�rs teve q�e porta tibiezas, vacillações,ma élhí-lIX{�,l'lihi!C<-ldo na Rc-I tas srs. dr. Alberto \y" sei:?ulr no dia _20 pe_la.�m(]-I marombas e ,outros proc��publica OJ dia 12 do C01"-, Luper (� coronel Antonio nha afim de nao pCI der o
ses menos diznos, os politiI ente cm o qU3 i diversos I Lopes da Silva, íoran: um navio em qll� el�c, espera-I cos c0ll1111(\di�tas, que serr�(',lVí,!hcir(�s, d o D.Ist1"lcto I ver�Ji:!dl?I!'O triurnpho para va ret?rnar a S�� I� aulo. pre tiraram partido das SItie Palmeiras, rnostruin-se '2 E�rCJd buptista. I POrelll,!ltl 3USl.l1Cld d�) i tuações serenas e normaes,�(\ll�o:ios C,OIll a politica e O amplo salão do cine- sr, Corunr-l Lopes, c�lltl-1 estão num dilernma ,horri;l?1I11�lstraçao....

dd sr., cap, ma chie, o;-)�e ttv�ralll 10-' lIUOLl � refc�ldo _progl 0111-, vel: têm que se manlfesta�J�J\'(irl�h dl' Som:, ,1 Nunes I gé:lf as COnf&(:,I1':.18:-, t '1'-11118 o SI, d:, ,\lb:1 to Lu per,
I ou por urn ou por ,o,utro. �h!SUpCrl1ltclllt�r.te deste LnC- I I!(lU-Se pequeno diante da I orador prl!�oroso e abe�l�-, é que está o jbusilis ; ahi e

nicipio.
, I enorme 1l1LIS�'1. popllla.r. � géld� paladino da relegião

I que está o grande, o in,trin-Orleans, 1 J, O �Llper!il-I O P,"!\'o fOr convidado
i b:Jptlst�.. 'r [cado problema. O receio, odente deste nuuucrpro, �r'l por 111:':10 de boletins pro-: O coro ca Egreia bap- I

medo o temor de que, maEvaristoNunes, recebeu de I íusamcntc dcstribui.íos pe- tista do Rio Novo cantou, I nifest�ndo-sd por um, podePalmeiras urna conlortante II�s ruas C, C�l1 cujos bol�- �m, leio, alguns hymnos ,I:e- ser o outro o eleito, e per-1110ÇJO de sol:darlcdade que. uns o sr. coronel Antonio ligics 1S: qU'2. C�USOL1 agi a- der, portanto, a posição qu
t.ré.1Z �3 assignaturas ,aos I Lopes' expo� o p�ogram- davevl,lmp,ressao ao

gran-,. desíructam na politica, é .0COllC:C!tuLld?s c8\'_Jl,he:ros Ima
das conrerenclél,s: O de aULÍI!ÜrlO., r � que lhes tira o som no dei

srs. Rornulo Sandrini, D21- Nosso Olliar, III cs Pe- DepOIS da ultima CO�I�- xando-os nervosos e neu ..

fií1Cl, A,d,riJl1o ,de Frcita�, I dro .e so�re =« pedra I renc�a, a banda, mUSiCar' rasthenicos .l(egl�âla.o l�drIéJ210 de frcl-1 �dffICtlr�l a m:n/z.a cgre- i �aptl�ta, de propnedade da
,

E assim V;J(j elles nessatas, c rcnenco Caetano Za- ija. o flflzo predigo e o Egreja do RIO Novo, to�- i luta titanica dentro do pro-pelini, Joaq�!ill1 Domingos I martvrio do calvaria. I cou afinadas peças musr-I prio "eu".de Campos, Florcncio A- Na primeira e segunda I cacs, que caus?u a melhorI, ddriano de Freitas, Jacintho! noites, isto é, nos dias J Si impressão possível. I .

D A Vereia e

Galvani, João Francisco de I e 19, o sr. coronel Anto-I Os colonios russos, de: <::J":;J<::J<::J<::J';:;<::J<::J:::?<::J-"�"'7�<::J":;J<::J<::J<::J<::J<:::J":7';JSOUZIJ, Manoel de Souza l11iO L0p':::S, com suá auto, Rio Novo, não faltaram as, _rernéll1dc�, Alfredo Adria- ri,snda intelligencia poude i conferencias, �mb?ra f�-, O SR, JOA'J CORDIOl110 de Freitas, ;\\anoel Men-I drssertar acerca dêS duas! zendo extraordlllano sacn-I . ,dcs Martins, Alfredo Tllo-! prillleiras partes do pro-! ficio devido a grand� ex- Devido a um Pananclo
111� l\ldfra, Marcolino Fer- grrnma o !laSSO olhar, e tensão de mãos caminhos que lhe sahiu em urna mão,r1é.1ndes Indale!1r.io, Bedhol- tll és Pedro e sobre esta: em :que tiveram de pas-1 tem soffrido melinrlrosos
do Joaquim Tavares, João pedra edifficarei a mi- 1 sal'. curativos, o no�so bO�1B?ne,tti, Linal:io _José Le�l, ,"'7":;J"'7��":;J�<:::J":7:::?<:::J<:::J<:::J�<::J'V":7:::?':::?<::J<:::J�<:::J<:::J":J<::J<:::J":7<:::J:::?<:::J<:::J<:::J<:::J<:::J<::J<:::J<:::J<:::J<:::J<:::J<::J<::J<:::J<:::J \ amigo João �ordlOl, reSl-

Htlano, Fra�clonr, )oaquI,m I De sua viagem a SUiSS3 FALlECIMENTO

I
dente em R,IO das Furnas,

Bonettl, JO,ao Lll�lano �:t- regressou á 19 do corrente, ; O� curativos que t�m��,nc�urt c trineLl .::::>abastlél0 ac'ompanhado de sua exma. i A' 13 do corrente fai-I s?ffnd,o est� nosso am�t�ll..�ello. \ (�'osa O, Martha Werteli leceu na prospera e ade- i tem Sido f�!tos pe� � ,U'��:�""Wj;?
'o sr. dr. Valter Vverteli,' t d 'd de de Laguna! pharn:Li,ceu ICO sr. n amo

JOe<" C()í:1,nco' d
'

-�L d d
an a a CI a , .

MaurrclO Gomes, gerenteI:'J_ ..uUf]. .�

loperoso
(l n11:lbtra ar as

o sr An-hiloquio Silva I h "C t' h II
•
- .

. b" d "L I .}J

'I da p armaClS
.

os In aAdvogado 1111118Ms.,c11ar ,,olllrera e

aU-lllosso parri 'dlar amigo. desta villa..
,

I ro u er .

,

ri. 1
,

RUA ARllSTA BITTENCOURl Ao distincto casai apre-; ,

A sua I'; • )<;a :sposa e
I Ao sr. ClrdlOl os nos-

éaixa Postal !l. 120 sentamos os nessas melho- filhos, nOSSéi ... 'l...!nttdas con-
I
sos votos de prompto res-

Bf;ol\IB.::'WQODIF . res votos de boas-vindas. clolencias. I tabelicimento,
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JOSÉ CASC,b..O
E.1'L'

A LUZ

HO$l?EDES CORRESPONDENCIA I A Russia= á alcatrão c

DE a linho.
Recebeu o baptismo, na RIO PINHEIROS A Hollanda-á manteiga

matriz desta villa á 15 do e queijo. \:'

.

Esteve alguns dias en- corrente a innocente crc- Realisou-se solernnemente A China-e-á chá, e opio.
tre nós o sr. capitão Ele- a,nç,a Edgard Figueiredo, no dia 20 do corrente, nes- A Allemanha-à cerveja,
ziario Cascacs, habil phar- fIl,\]Ii1h? do sr. Caetano de ta colónia a festa da inau- solpicões e repolho.
maceutico, residente em S. Figueiredo e de ��a exm�. guração da Capella de S. A Turquia-á esponjas
Joa uirn da Costa da Ser- con�orte D. Ot'iilia de FI- José que constou de mis- e arnbar.

q gueiredo. sa � novena, celebradas A Bel�ica-á limalha de
ra. Foram padrinhos o sr. pelo rev. padre Frederico, I

ferro, pelicas e r�ndas.
joss PALMA

LUIZ Evaristo Nunes, Direc- párocho da colonia denomi- O Paraguay-a herva
tor deste sernanario, e sua nada Norte de Baixo a cu- mate.
exma. esposa D. Rosalina ja parochia está sujeita a O Perú - à guano. "

de Oliveira Nunes. nosso capella. A Suissa - á leite de
Houve bazar, afim de se- cabra.

��������<::"�����<:.:;������� A A trem arrematadas as pren- us rra- á marras-

PELA lNSTRUCCÃO das que bondosamente o quino.
,

povo offereceu. ,

A Noruega-á bacalháo .

Subrnetteram-se a exa- O promotor da festa sr. i Os Estados unidos-
mes para o magistério, as Alvaro Raphael da Roza, I cheiram a tudo.

gentis senhoritas nossas esforçado fabriceiro de nos-
conterraneas, Ondina Nu- sa capella, desempenhou
nes, Bertholina Soares, Le- dignamente o seu papel.
ontina Ulda Toppel, Anna Terminou a festavidade
Silva e Magdalena Lentz, por um anido baile, premo CAFÉ "JAVA"
sendo, em grãos elevados, vida por um grupo de 1110, o
todas approvadas. cos desta localidade, que) Rccornmenda-se pelo as-

prolongouçe na melhor or- seio e prornptidão o Caíé
�����;:7����;:7�;:7�;:7������� Idem possivel até alta hora «Java», d e propriedade

DECLARAC,\O I da noite. dos srs. Ca,rlos Brazil c
, Pedro de Bittencourt,

����'::7��;:7�':J;:7':J�"".?��':J;:7':l�"::J� O
'

d d bOscar de Souza Brasil, s aprecia ores as ô-

declara para todo e quar- NOME:\CÃO as bebidas, como sejam:
quer effeito que o seu ver-

' Licor, Vinho do Porto, Vi-
dadeiro nome é Carias de foi nomeada Azente do I

nho da Colon�, de pura
Souza Brasil, conforme o correio, em Rio da�Furnas, uva, çognac, Gaz_?ZF1" Ça
registro de seu nascimen- deste municioio a sra. D, xarnbl! etc., deverão VIsitar

to. Maria Gélzolia de Oliveira, o cafe JAV ..\ de vez em

O nome de Oscar, pelo! esposa do sr. Domingos de quando.
qual todos o conheciam é um: Oliveira, Escrivão de Paz

I'I
��'::7��<:::'::7<;7����<:::;:7.':7�����<:::<:::

VISlrDAS simples appelld,o, corno vul- vitalicio daquclla localidadc.
'.J 1 garmente se diz. ! *

**Chamamos á attenção
'_' . '_ \ Villa de Orlea�s, Estado 1��;:7�'::7�':7�;:7"::J��;:7<:::<:':;'�"'l�<,J<:::-<:':;;:71 ?CS srs contribuintes dos

_

Visitai arn � nossa I edac_. i de Santa Catharina, em 241 CHEIRO DAS NACÕES I Impost�s _

de "Indu?triél
çao as seguintes pessoas, i de Agosto de 1921. ' .

e Profissões", ,(Decímas
dr.Alberto \V. Luper, e ,srs. C./ d Sou a Bras 'L' Cada paiz tem o seul Urbanas" e "Continuação
J

.

Cascão José Lima ai os e Z

li' d N
'"

� dito�e.', �heiro peculiar. �01l�0 ? �eu I·
e ,e�oclo par�os e � aes

major J o s e Tho�az da ������"<:J�����':J������;:7�� IldlOma, os suas instituições publicados na 3 , pagrna.
Silva Carlos Brazil, Joa- os seus const mes etc

,

'

'O GIGANTE MORREU I :, u . I ������������':7;:7;:7���"::J�'�

quirn Meurer, Domingos . O Brazil-cheira á café, IOliveira e senhorita Ber-
Ctt id r assucar e tabaco. VARIOLAS

h l' S ons a er morn o no'I P ti' 'It 01111a oares.
R' d J

'

de cri
ar uga -3 vmno, cc-

A' todos
Ia e anel�o, e gnpp� bailas e laranjas.

, nossos agra- p,ulmonar o gl�ante Fran A França- _ á pós de ar-
decirnentos. CISCO GuerreIro." roz e abysinthio.Como a l1:_orte e inplaca- A Inglaterra-á carvão
l?A ,&fDICIl?AÇÃO vel, que �ao poupa nem de pedra e cebo de carnei-

, _

as cousas s:ngul�re�, quan- roo

, �� delicado cartao, ���� I do estas tem VIda .... I A l,talia-á P? de ruinas
i1clparam-nc>s o seu

, ���=<::J������'::7'::7;:7���'::7�1 e azeite estrugido.
tracto de casamento o JO-! A Hespanha-á choco

ven Emane �atte,i e mlle./ O l11e�hor caf? que se póde Ilntes, pimentões e sangue
Maria Claudino. tornar e o cafe CASTRO. de touro.

BAl?r:DI/)ADJ
CAP. ELIZIARIO CASCAES

Na semana proxima fin
da foi nosso hospede o sr.

José Palma, filho do abas
tado fazendeiro e influente
chefe politico JoaGuinense,
major Ignacio Palma.

Em companhia dos srs.

dr. Alberto W. Luper e co

ronel Antoniõ da Silva Lo

pe:.', esteve alguns dias en

tre nós, o sr. José Cascão,
residente em Curityba.

EZAú BITTENCOURT

Em visita ao seu genro
sr. Carlos de Souza Bra
sil, proprietario do café

«Java», esteve alguns dias

nesta villa o sr. Ezaú de

Bittencourt, correcto func
cionario da Municipalidade
de luiaruhy.

Felizmente está quasi que
totalmente extinta a terri
veí epedemia da Vario/a,
que vinha graçando com

intensidade entre as' colo
nias Rio Maior, Palmeira
do Maio e Palermo.
Em-"Lauro Müller" tarn

bem constatouce alzuns
C>

casos, porém, com carac-
ter benigno.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• A LUZ
--.,----------�--'--

_, ------ ,- ------,_

:t AE.C cão do rnes.no, sé.le da! jam 15 %; sendo a cobran- do, .residente .e. domiciliá-
_

EDlr:D u____ junta, horas de expe?ie:lte, ça feita executivamente. I dos n? ruunrcipro d.e Ar:1-

logar onde serão affixadas E p�ra que ch.egue ,ao rang:ua: Elia, solt:,ra de

EDITAL '. DE CONVOCAÇÃO, as listas.
. J

conhecimento ,dE: todos e o profl�sao occupaçao do-

PARA O· ALISTAMENTO I § '20.-0 listarnento

ml-/' presente pU�licéldo, ..

rnesucs, com 20 annos de

MILITAR litar pó de ser feito sem o Thesouraria MUIlICIP;:ll/, edade, n�tur31 deste Esta-
. _ ,_o I comparecimento pessoal na, de Orleans, em 6 de Agos- d? e. residente n�s.te mu-

O cidadão E\ IlS�O de, forma do Art. 49 OLl ainda' t» de 19:21.

I rucrpro,
filha legitima de

S,)UZJ Nunes, p_resldente I
por meio de uma commu-! O Thesoureiro Humberto Locks Gertru,!e",da ,Junta de al,!S,ta!llento: nicação escripta. I ' I Locks, naturaes deste t:�-militar de3,te mumcipro de I Art. -1-5 _ Todo bra ilei-, Rodolphc:._ \Vestp/zal ! tado, domiciliados e re�l-Orlcans Estado de Santa I
ro é obriaado a se alistar i F b t d I dentes no legar Braco ao

C ti' te
" <::> ,.' I aço S8 er que pre e em

IN M'" d T ba rartna t:: C. dentro dos quatro pruncrros S Ed d orte 1 umcrpio e • u a-
Faz saber aos que o pre-: rnezes do anno civil em casar�e�'l' o S/· I YBI o

rão. Apresentaram os do-
..

��te e,ditdl lerem ou que que completar '20 annos co� "

.,

d
ma I�ro� {li e� cumentos exigidos pela Le!,delle tiver conhecllne,nto, de edade, provendo tarn- �o �ell o e �ro issao avra, Si alguem tiv�r conh�cl

t1ue nesta data foram InS- bem íazel-o desde a cdude . âOI c�m ?f �nn�s �e te�a : mento de existir algum irn-
tallados os trabalhos desta

de 17 annos I e" natui a e �
'I' sda o,' pedimento legal; accuse-o

,

t c portanto COllVOCO
,.

, residente c dornici Ia o no
f" di it EJUI1 [l, • , I

I Nos dominzos serão af- 1 I � I
,',.

d para os Ins de Irei 0, J

': todos os jovens da ed?de fixados na pê?rta principal ogar incaya 1l1Un��,lpIO e
para contar aiiixo o pr�eoe dezenove annos, feitos de diíici "" f '_, Blume�m�, filho let:,1t�mod.e sente na forma da Lei. Eu

� , ri {�, p_
ue! IC,O em q"e lnCCIO J S:l:11l1CI Fehlauer e Caroli- -, .

_no anno passaco \ - os 111-
11" esta [unta 'I" relacõcs I

F I I t d AIltOl1l0 da Silva tascaes,
,- de de ,t

'-, '-'-' c
.i>:

(v �.y -

na �e,l aLIeI' n:.1 uraes J '_
'nores I:; ,-zese e annos, elos 'lt; stados durante (\S I' ,

d escnvao o escrevi e as-
I .... ,I ) do: '1" dos

. uJl�L( " Alemanha, residentes e 0-. '

'-{.lei clluO
.

e
,

o,mCI 1�1 os
sete dias anteriores. A IU'l'! ,', , , signo.neste mumctpio, a \'II-CiT; 'f

'

., ,I' � 1'-' miliados no murnc.pro de
V'II de Orlcans Estado,

di 3r d ta uncciona: a tOL h o" li B' enau Ella solteira de I a ,

se alistar até o Ia O c '

d t" de
rume u. c, c, d S t· C tharina em 15',( l

as uteis no c, I lei,) u _ f" ,.- r' -O do ,e an (I a , ,

(Ju.lubro d? corrente anno, Cartório de Paz 11<' ta pl�, I�:a\) o.\.oCUr.J�d , : de Agosto ele 1921.
c bem aSSIIIJ todos aquel- 'II inze d ,I .rnestica, CO,11 1 { annos de, O OC�'c', I dr> Rerristroq'

.

", VI a [I rUl qU!nle e 1't0-, .1. I, t' I .I�.t, E,t' Iii 18 CJ I b!C's LI" tend(' vinte '1I1POS .1 "', 1 h. I 'eúElu<.., nJ ura Uo..;:-o c a-
C' 'I�, ," (,' vembro, u'1S 1 Y. as ,) 10-,' d 'd t I 0'0 _

-" IVI .

ou Illals, élIndéi não eSle)anl '�I � ,', � ., ,.j. I I
J e resl eil c no 0béll 1\.10 i . ,

.

't " t
. félS e,lcel I 011-.0 �ell;:, lrâ,)d-, Novo dest'. terlllO' filllJ le', An!olllo da Silva Las-

t:1Scrlp os nos regls ros 1111- II . �', 3'J d' O, t b�o I '-,
'"

J't ". 'd t ; o
1 lOS 110 llla .e d LI ,

,�rltiind dê GJSfí]VO StdrO 1\1 ca .... s.I ares, con,o e erl1l,n� o
do co�rent .. af'no 10,

, I.

regulamento P·Jrâ. a execu-, ,', � �,,' .,,,: 1 '
C Pdull!1J Staroskl, Ilaturaes

_'
d, � ·t", ,I't· C ' _,

E pdra CO .. ,L,\.lnlel.to de, da AlIellIJnh] e re3identes' COBRA\!ÇA DO h1POSTOçno Ut,SOlbellJ It11'011 a: .. (�,1 todos manJo lavrar o pre-Ie do Iliciliaclo' no IOO'Jr f-\lol SOBRE IMDUSTRIA EvocO 3m em o o;:, OS 111-
S' t � 'd't ,i 1 'st� v'lla e I -;:, b

P 1

t"'''''I.'' � .• � t':>.
L.n e e ! l" I e ,I I

I
NJVO ll�sk t �r'11o. Apre- I<'OFISS.<\Oel \,o"".(1(LOS a apl esen arem

nos lo"" rt:.ó� p sé jr.' de dis- I

cxclar�ci.ncnto ou reclama-' ,,' :-:><.1 '-::.} �I' . d,
....�

I'
sentardl11 os \lJeument03 �-: Torno publico para co-

I d d'
tllctO:::; e puo ICr! o pe a 11ll-

'I'g'do' 1)"1., 'LO I' SI' "IO'lln1n .

d d
.

,CÕ2S LI Jem e St::LlS :rCi-
v � _

'

f ó't 'X:, I ;, '-'u.... (... �- '- nheclmento e to os os lll�
�'r (lfirn d,' aue a juntl pten::.a, pOI bllllmd clole!tiverconhecilllentodeexis'lteressados queduraJ1te oI") o""s ,; bC'l1 �ri�ntdda fiC'i� í:l;';SI�I�:ldo, 'E-LI rA!Cd o

. peto
I
tir algum illlpedimento Ic-, corrente I�lez de L\rrosto., l

,

-

pre:'IUellte. li. n/omo { a I . . f' I . b "

Lia'verdade e dar::l lllfor- S I r> C' � T t ga, accuse-o pai a os lOS effectuo-se nesta AgenCia,-" 'I"" I -

{v... ascaes, enen e de direito. E para con tar I" d-maçoL.� pj _CI. a? a esc Bre
1 Secretario o escrevi. !, :> a '

sem mu ta, a ai rec8 aç�o
ceI' o JUIZO dá )uata de re-I afflxo, o pres_nte na forn:3 do imposto sobíe IndustrIa
vi 50 9ue klll de 8pL1rar Orlean� em 10. de ju- da l_e!. Eu Anlon,l�_da S:I- e Profissão, relativo ao
este alistamento. lho de 19_1 , va Lascaes, escr'vao, ses· segundo semestre do cor-
-Esta jú,lta p3ra o de- Evaflsto Nunes, Presi- crevi e assigno. rente exercicio,

vido conhecimento do in- dente. Villa de Or!eans, Estado Os collectadr)s que no
teressado transcreve os se- de Santa Catharina, em 15

praso acim3 não tiverem
guintes artigos da lei do De ordem do sr. Supe- de Agosto de 19'21.

pago o alludirlo imp'Js[o),
sorteio. rintendente Municipal e nos O Offic:al do Registro incorrerão na multel de 5/vo
Art. 50 - As juntas de termos da JegislaçJo em vi- CiviL no primeiro Illez excêden-

Alistamento, funccionarão Igor, convido a todos os Antonio da Silva Las· te de 100/0 no segundo ou
diariaillcnte de 1°. de ju- contribuintes de impostos caes. '::tejam 150;0 sendo acobran-
lho a 30 de Outubro de municipaes á comparece- ça executiva iniciada em
cadn ar.no. I rem nesta Thesouraíia até FélÇO saber que preten- 10, de Outubro do corrente

§ 10. - No dia immedi-' o fim do corrente Illez de dem caSdr-se Sr, Antonio anno,
at,) ao .da primeira reunião' Agosto, afim .de satisfasé- Borgert com .o .. Thereza, E para que todos tenham
u �;-esl�cntc d� junto man-

I
rem seus debltos sem mul- Loc�{s. ElIe, SOlteiro de pro- conhecimento � se :lã'J alledatt �Jffl�{(_lr cd!,taes nos 10- ta, co;-respondentes ao 20• flssao lavrad Ir cOln 27 an- I

gue ignorancl8, e o pre
gares lllalS publicos do ITIU-

.

semestre do corrente exer- nos de edade, natural des- sente publicado .

•nicipio, na imprensa offi·' cici�. te Estado, residente e dO-I Ao-encia Fiscal das Ren-citli do Estado a que per- i Os que, no praso acima miciliôdo no lagar Santa, das Estaduaes de Orleans,tencer o municipio e se poso não ti Terem p3g0, incorre- C!Jra, disrricto desta villa, I
6 de Arrosto de 1921.

sivel na imprensa local; an- rão na multa de 50(0 no fidlO le6itimo de Henrique! b

O \ l-

nunciando a abertura do I

primeiro mez excedente, de B oS "t ,� Francisca Bor- � genLe
alistamer.to militar, dura-; 10% no segundo, ou �e· iJ'-': ,--;jlu:-;l�s deste Esta- Domingos Dalsasso.

3

r
.
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o «Banco Sul do Brazil», recebe dinheiro em

deposito a prazo fixo de 3, 6, 9 e 12 mezes e em

contas correntes de aviso prévio c de livres retira

nas, pagando as melhores taxas bancarias da Praça� �������������������������������

Na secção DEPOSITOS populares recebe desde
-'20$000 até 10:000$000 com referidas livres de
1 :OOO!BOOO á vista, pagando o juro annual de 6 por
cento, capitalisado semestralmente.

HOEPCflE, 11{MÃO & C.

I FIDIlIe.S":-SÃo FRANCISCO DO SUL, LAGUNA

C�AftlJ-,- l'vlArF(\I2i EM FLORIANOPOLIS
Secção de fazendas arma,rinho miudezas etc.-?eCçãO II""Y"\por...L.adoresde Ierragcn-, rnachinasde toda a especte, .�.l. _; L

instrumentos para lavoura, motores, Commissões Desoachos na Alfandega=Tirpedtçõe s

Secção de estivas, keroscnc, gazoliru, óleos.
AGENr:DB$ DB VAP(}&E,S

AGENr:DE l)B fIlHE !11EXAi) C'Y I Proprictarios da Emprcza Navegação HOEPCI\E de
: armazéns e trapiches na Rita Maria.

I Todo serviço é feito' com maxirr;a pontualidade.
":;:r�·K.><;�·�V";;'-::::·' '�"7���-::J�':':;'-::J :;���e�����<;:7������<:;;��<:9�l

[)r�)o�itJt-i03 de carvão de pedra da Com. :) O l�IA NOVIDACarb. do Aranragiui I:l.EDOJ A t À DE
Proprielario d., P ..ibrica de camisas Sta. GalIJarinal �_-='::--_'_' Dr: -�.:::..==.--=--="'"

Trapiche de atracação de vapores e navios, com

I' �§lsem·. l'r__ O SK".� l'erníowrsícíarlTiazcns para carga _

.
_

-� YV

Corrcxpcndentc de diversos Bancos nacio-
I Comrnumca a população deste municipio que se

nr.es e extrangeiros l acha estabelecida esta officina a rua 15 de Novembro,
Correspondentes do Banco de NAPOLlS

I em frente o Hotel Baschercti.
remessa para a Italia TRABALHOS-Douração a ouro, concertos de

I jóias de ouro, der/rata etc.-Preços ao alcance de todos
Vendedores do automóveis OVLAND

I <:r..:x:7<:).",="'V�"V<.7"�'��-::J"�='\:?-::J':;'-$�����=������<C-.},\:?��':)

IAlfaiatariaMinerva
I

-DE-

Jovino Mendonç?- "

alfaiataria aprompta-se com" esmero e ele
o'ancia os mais modernos talhos de roupas:

FO�íOS e aviamentos de primeira ordem

PREÇOS AO ALCANCE DE TODOS
-

Vapores ciirectos entrre a Europae o

Sul do Bazil i Nesta
Ti ctam de cobranças de ordenados, contas na rc

partições publicas retiradas da Caixa Economi-
CJS, juros de anolices e dividendos. I

Erncarregarn-se da acquisicão de quaesquer matéria
I

para empresas industriacs, redes de esgo- Itos, instalações eléctricas etc.

Banco Sul de Brazil
-:f,�:������*

Cffl?I'.DjlD: 4.000:000$000

CApA MAr:DnI� - RUA CONSELHEIRO

MAfRA- BDO:&IAN01?ODI$

André VVendhausen &C.

IMPOIF11AÇÃO--EX1>°11TI1AçÃo
Flor ianopolis=Santa Lattiarma=Escrtptorios=

em Lages e Laguna

CAIXA POSTAL N°. 49

Deposito de carvão de pedra CARDlff e

AMERICANO

AGENTE MAI)_IIJ.1IIVI0S
Ageriics da Rora! l11ai! Steam Packet Lompv

A LUZ

Tonon & Irmão
Casa de calçados de todas as qualidades tanto pa-

ra homens como para mulheres e creanças.
.

Calçados dos melhores fabricantes, bem C0l116

confecciona sob medida.
Grande sortimento de artigos de lombilharia por

atacado e a varejo.
Rua do Commercio-TUBARÃO-SANTA CATHARINA

Rodolpho Weickret
EXl?Oli.TJ.1ADO�

Agente da Empi eza Nacional de Navegação
"HOEPCKF"

LAGUNA
Completo mostruário da Casa Hoepcke, Irmão & Cia.

Telegramma Rodai. - Caixa postal na. 5

TELEPHONE 92

Rua Raulino Horn rr 33

DAGUNA - - prpA. CAr:DHAB.INA
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