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SANTA CAT:H:ARINA 

, t d ".. I'a, deu· me o ｾｯＧ＠ I -Se en es Illlclatl \'a ｯ｢ｴｾＭ 1-11. - llla e cnl.lO fal-, costumados como e t _ . 
ｲｾｩＬＮ＠ ｾｬｬ｣｣･Ｂｳｯ＠ na viaa. ［ｯｾｾｳ＠ Ｌ､ｾ＠ tl\llo e lamhem um sistir ･ｾｾ･ｳ＠ aetos ｾ＠ ＮＺｾｯＢ＠ a as: mez de ｏｉｬｾｬｉｨｲｯ＠ 1', p. o mo,·,-

Para começarrlps a lucta I N:oclllllho: .. de tOllos. horas mais pro _ia
l ｉｴｧｬｏＧｕｾＬ＠ a I m"ut" segllll1te. transmittío .. 

del'eis primeiro economisar. P'l..a penultllna Cotação n08 se_I as que acab.lm ｾｾ＠ ｳＺｾ＠ ｾｾｾｮｾＬｴｾｯ＠ 442 teleg-r:l1nma;; ｬＱ｡ｲｴｩ｣ｮｬｂｲ･ｾ＠
ｉｾ＠ esta é a parte mais diftidl. ' ｾＱｬ［ＱＰｓＮＮ＠ . ､＼ｉｾＮ＠ ｾ＠ I UI- com 5795 palal'ras, 23oifteia-

Inidae hoje a vossa conta no lhos e ｯ｣ｯｭｴｩﾰｴｊｶｾ＠ ra.llglU nos tri- Para terminar' _ A vp'1 I e, com 786 yalal'rà<, 11 estado-

｢ｮｾｾ＠ ｎｾｾｉｾｮＬｬ＠ ｾｾ＠ ｾｾｭｭｭｬｾ＠
Succursal em Laguna 

nua RalLlino IIom 

Capital 10.000:000$000 
Reservas 6.161 .877$840 

eu Iquel a1l1da fi olual-a é . II aI e ar., clJm ·17,) IHllavras 7 em t -
por entre os coqueiros alt.)s ' q?e,. ｜ｉＮｾｲ｡＠ ｯｹｲｯｧｲ･ｾＢｯ＠ d.i no;:- fego mutilo com 89' ai' . r.l-
ｾｯｭ｢ｲ･ｩ｡ｭ＠ o seu lar. " . que ｾ｜ｉ＠ ehfl<lf' _ fOi um ､ＮｾＢＧｉＬｴｲ･＠ a nuIU total Ile 483' ｴ･ｬ･ｾｲｾＱ｜＠ ras 

1 Ul9-X OI'. ｾｾ＠ Irear ＺＬＧｴｾｉｾｾｾｬｾ｡ｾｾｧ｣ｾＺＧｾｯ､ｦＩｬ［ｬｬｾｴｲｩ･Ｍ C
1
·O
f

·ll11 7 Ｎｬｴｾ＠ ｾ＠ I ｰ｡ｬｾｶｲ｡ｾ［＠ ｲ･ｾｾｾＺｾ＠
C' , .' u ) P,II len are" ('um 6366 

GlrT'Jpl)lloqulo l'lres. . allos. ｐ｡ｬｬｾ･＠ Carlo> pel:t sua ｬ｡｜Ｇｦ｡ｾＬ＠ 15 e,tRII-oae, fIi ,.lla-
••• nua edllc.açao. , docJlidalle n" com tjl i I,ala,'(' 'S 1e' 0,.11

111eS 

" tI I ｾ＠ T a tnto de I - d . a, .) e,,,,,t oae" ｂｾ＠ ｉｾｉｈ＠ A U ｦｴｾｩｾ＠ .' ' .' . I ｉ｣｡ｾｩ｜ｏ＠ . eSl11terc",a.d,\ com li!:.! palana" e 2 ,a _.-
W W Wi W ilIi ilIW ,I "ua ｾ｡ｮｴ｡＠ e eS[llllhosa mls",IU, ｰｲ･ｮｾ｡＠ com 237 l:üal'l'a

l
" ra 1m 

rOllflUlstou as s)'l1lpathlils de to- tutal ､Ｌｾ＠ ;,1l1 lei!'" a ,', u'Jm 
da a popul'" ' r.' . "r. mma, com 

EUI 20 de Xor, '11/"'0'" 1911.1 I. ,açao.' ｾ･ｭ＠ I ｉＬｴｬｬｬ｣ｾ｡ｬＩ＠ ,,278 palal'ns; intermellio ＸｾＷ＠
" . I e creanças rehglO<as e eon"e· com 14 -9- 'I ' -

,Esc.reve-nos Ul! cnnOLlCO: guio chamar ao temp'lo muita, ral ｵ［［Ｌ［Ｂｾ･ｬｾｴＢ｡Ｎｾｲ｡ｾ＠ Ｚｲｯｴｾｉｾﾭ
ﾫｾｯ､ｬ｡＠ 1() do corrente, mez a pessoas ?elle . afastadas, devillu 2:J.!J18 , ｡ｬ｡ｮ［Ｇ｡ｬｾＺｭｒｭ｡ｾ＠ _ c0!'l .,' 

Tarde de ｾｯｶ･ｬｬｬ｢ｲｯ＠ II:nalldade (lo ｓＢｬＱｴｬｳｾｬｭｯ＠ Sa- tall'ez á lUcuna ae certos ｾ｡ｾ･ｲﾷ＠ lI" arrer.'\d:ula ｲＮＱＬＬｾｾＨＩｉＨＩＬ｜＠ 1J
1

t'1l' 
• ... Clameuto e de ｾｯＢｳ｡＠ S I dotes qne t .- - - J"",.). 

､･ｾｾｾｪＺＺｾｯ＠ ｾｵ［ｾｉｾＺｮｾｾｃｾｾｾｯｴｾＺｾ＠ ｾｾ＠ ｾｬｾｬｾＮ｜ｾ､｡ｾｾｾ［ｦｾｲｾｾＺｾｾｾ＠ ｾ･ｬｾｾ［ｾｾ＠ ｴｬＺｬｾｾＧ＠ menos ･［Ｚｾ｡＠ ｶｾｾｾｾＺｾｲｯ［｡ｾＺ＠ ｅＧｬｯｲｩｾｾｾｾ［ｾｾｴＬｾｵｯ｡ｾｴ［＠ .. ｨｾｾｾｾ｡Ｚｩｾ＠

DE VIAGEJV\ ... 
r • 

lhos e rijos lroncos calcinados o seu '.' e el ｾｬｬｬ｡＠ . '. major ..\craclO )Ioreira. 
Iamos ｵ｡ｾｩ＠ sós ..... , COmp}OIUISSO, ｾｭ｡＠ Ullssa SI o sr. BISpo toml\sse a a· -..\ symp:ltbica b:ll1ua ､ｾ＠ mu-
MUitasq ｶｾｺ･Ｇｳ＠ Ｂｾｾｱｵ｡ｮｴｯ＠ a ｾｯｾ＠ l1ltetçao .dosh,Irmaos ｦ｡ｬｬｾ｣ｩＭ certada ｾＧ･ｳｯｬｵ￣ｯ＠ de manrlal' ,ica «Lyra ｔｬＱ｢｡ｲｯｮ･ｮＬ｣ｾＬＢ＠ ･ｸｾﾭ
, . 'h' ' . '. . o. nes ,I ｉｾ｡ｬ＠ oe la. Essa missa para aquI o ｲ･ｶｾ＠ Padre Carlo;:, cutou excellente Ｉｲｯｾｲ｡ｭﾷ＠

ｰｯｳｳｾｮＮｴ･＠ mac., lUa. na ca ｲｾ＠ ell a fOI anuu uCI.ada por di versas vp- prestaria relevante sen'iço á m nsical na tarue de ｬＬｬｯｾｩｵＬＬＺｬｾ＠
ｶ･ｲｽｉｾｉＬｵｯｾ｡＠ Ｎｬｾ＠ ､･ｬｸ｡ｾ､ｯ＠ n um.a 'les, ｬｉ｡ｾ＠ ｭｬｳｾ｡ｳ＠ dos ,Iomiugo", religião catbolica em ｔｮ｢ｬ｜ｲ￣ｯＮｾ ﾷ＠ rua ,Ir. L!\uro ＩｬｩｩｬＧｾｲＬ＠ ･ＺｩＬｾｩ［ｬｾ＠
con lIsao m,. x a, pra( os e. ｣｡ｾｬＧ＠ ｰｾｲ｡＠ as. 8 ｨｾｲ｡ｳ＠ da manhã do -Está despertando grande lU, da Cel. Collaço. 
nbulas á beira dos camlUhos, cltatlo dia. Entretanto o vl'g'- teresse entre os SOCI'OS do ·'-m E·t ' . f t'. t d . d. . . '.'. .' ｾｾ＠ - - ,e\'e milito concornlo e 
tinr IV<lmenlle'l emOI a amente, 1'10 celebrou·a as 7 e 20, não ps- pathlco club.7 de ｊｵｬｨｯｾＬ｡＠ elei· 'l11im"do o udile rell.lia,lJ no I 
ｉｾｶ｡＠ a o, la -a .num, de:slum- peraudo o comparecimeuto de ｾｯＮ＠ da nova Directoria, para rli· ｭｩｮｾｯＬ＠ no club .7 de' Ju;ha.: o· 

blamento lnuçscnptncl. todos os membros da Irm:lnda- ngIl-o durante o auno VI'ndou C - d I L . 10' d . - ommem"ran o a I al:! th 
OUla, a .,umas ma elxas do de, como era dcl seu dever, e ro, a realisar-se no segunrlo do· ｾｮ｡＠ fun,Llção a ,,)··ieJadecLv·1 

ondulado cabel.lo, revoltas pelo ｾ･ｭ＠ allegar motivos qne justifi, mingo de Dezembro proximo. ｬＧｵｬｊ｡ｲｯｮ･ｮｾ･Ｎ＠ en';,.alanou a ｾＬｾＮ｜＠
ｶ･ｮｴｾＬ＠ ･ｮｃｏ｢ｬＧｬ｡ｬｾｬＬ＠ por ve.zes, o cassem a sua resolução. E!ite Até o presente momento acha- séde no dia 14: offurereullo ｕＱｾ＠
alvlUlteute-colondu da tez de proceduuellto do parccho, aliás pa mais cotada é, segundo nos baile aos ,eus associados. 
perola. . ｰｾｳｳｩｶ･ｬ､･＠ censnra, causou se- affirmaram,a seguinte: capo A- - A a!!'enl-.j" do correio rle8-

Procllr<lI'a um melO de acon· nos desgostos não só á Irman, lexandrc Sá, presidente; Ary ta cid:ule, durante o mez de Ou
chegar-me a ･ｬｬｾＬ＠ e sem esqui- dade, como aos catholicos em Freitas, vire; capo Gregorio tubro ultimo recebeu 91 malas 
ｶ｡ｲＭｾ･Ｌ＠ pareCia, entretanto, geral. íianna, thesoureiro; Pedro lIirectas e 2n em transito, expe
alheIa á minha vontade. Um facto digno de nota: No Castro, ｬｾ＠ secretario; ｆｲ｡ｮ･ｩｾＭ rlio S() directas e 19 em transito 

N'um arranzel imcompre. dia 3 do corrente, o roadjuctor co Pedro de Medeiros, Ｒｾ＠ serre· regi"tou 33 objectos no I'alor ､ｾ＠
henslvel dois arl'Ít'Ístas, palra- da parochia deixou de tomar tario; capo José P. di\ Si I"" )Ie· 2.602i'()Li e 172 sem val'H, rc
vam e sorriam, quem sabe? si parte na procissão de finados, t1eiros, orador; Fanor Frai(;lS, ':eben 23 objectos no ralor de 
não o faziam de nós mesmos! para se entregar a um genero uibliothecario. 2.9l!$21)() e 196sem valor.emit-

Ao meu lado n ma jovel1 anti- de ､ｩｶ･ｲｾ･ｳ＠ propl'ios para cre- - As gentis senhoritas pro· tio 18 vales nacionaes no yalor 
patlJica, coberta de pós rJ!l ar- anças: briucar com pandórgas! motoras do festival em beneti· de 2.231:3-!<)() e 1 interna"ional 
roz, no dernie" cri de um vesti. Não houve quem se não surpre· cio do nosso Hospital, publica- no valor de 138:37ilO e ｰ｡ｾｯｵ＠ 3 
do "ol!ge, uuhas á caxllngá, l!l- bendesse da infantibilidade do ram na imprensa local minucio- vales ｮ｡｣ｩｯｮｾ･ｳ＠ no valor ,Ie ...... 
vantava os olhos para repetir: padre, que ,em vez de ir para o so balancente da receita e Iles· 260$000. Remleu 261:t\!J50. 
Ah , meu Deus, quando voltarei campo sauto resar pela salvação peza do mesmo, dando deste mo- -Os preparativo,; para o fe,
a F ... ?! das almas dos que foram chama· do conta ao publico da ｾｹｭｰ｡Ｍ til'al em beneficiu ,la capella do 

E já. se tornava tão archaica dos para a eternidade, passuu a thica missão que se propuzeram Ｎｊ･ｾｵｳ＠ d"S PiISSO", a se realisar 
aquella jeremiaca lamentação, tarde ao lado da petizada, a se levar a hom termo. Este bom doming-o proximo, estão ,eud 
que o G ... ironico ao extremo divertir.. . exemplo devia ser imitado pelos ｾ｣ｴ ｩｮｬ､ｯｳ＠ com a miliur anima
estava pelas duas ou tres a di- Outro inconveniente a ser que já promoveram festas iden- ção. O Jardim apre,;elltar:\ 
zer uma qnalquer cousa que po:sto em pratica pelo vigario:- ticas, nas quaes foram arreca- um aspect,) enranta,lor. por
pnzesse termo áquillo . . . As missas aos domingos e dias uadas sommas elevadas, Vbtll quanto a, pe,,-oa;: enc,\rregadas 

E a minha lonra, por tim deu- ｾ｡ｮｴｩｦｩ｣｡､ｯｳ＠ serão, d'óra ｾｭ＠ ｾｩﾷ＠ como, ao povo, que está sempre de on;amelltal-
o 

têm o plano de 
se Lamhem a ･ｸｰ｡ｮｾ￣ｯＮ＠ Disse ante, celebradas - a prtmell'a d ｉｓｾｯｳｴｏ＠ ｾ＠ ｡ｾｰ｡ｲ｡ｬＧ＠ com o seu ｴｲ｡ｮｳｦｾＩｊＧｭＧｉｉＬｯ＠ num hn.,lo bosqu\'. 
algumas frivolidades á MOle. ás 7 e a segunda ás 9 e 30 ho- valIOSO e ｗｾｉｾｰＮ･ｮｾ｡ｶ･ｬ＠ ｣ｯｮｾｵｲﾷ＠ ｃｯｮｾｬｬｬｵ｡ｭ＠ a chegar lllnnJ?era

s 

C ... e eu, que queria a todo ras, e nos dias de festas, ｾ＠ se- so as boas IUlClatlvas, ｰＮｲ･｣ｬｾｾＭ e ｙ｡ｨｯｾ｡ｳ＠ｰｲ･ｵ､｡ｾ＠ de ｖｩｬｮｬｬｾ＠ lo· 
transe ouvir.lhe dei-lhe a lêr gunda ás 10 horas. As missas, mos prestar contas do dwhello gares. . 
no Telephone, do Jornal, UI11 nesses dias, até hoje sempre fo- delle a.rrecadados. _A sympatlllca ･ｾｰＮｲ･ｺｩｬＮ＠ Ir-
conto d' I f' com I'am rezadas ás 8 e 9 e meia ho· ASSim procedem as pessoas U1<tOS P,llllo ["rnecera 11IUllllna-

a mlrave e, em Im, ' h' . d - I t' J I' 
a sall

'd d . odos ['as {la m'lnha-' ｰｯｲｩｳｾｯ＠ a inno- vem wtenclOna as. ｾ｡ｯ＠ e ec ｮｾ｡＠ para o :11" pn e 
I a os meus Illcomm <,. -, \ . - T " . . -"I' -1'llh l . d b t e vaç'lo do actual viaario virá - A Repartlçao do elegra- aJlacenCl<l<; pOr!';;;o, e PO$';-

•• OS, roque I e allqlLc a' t> , • .' -

ficam 
. á' A ó I 'tu I.'u'agra"ar a nós cüholicos, a- pho NaCIOnal, daqUi, teve no vel que a 1Ue,Wa de dlla, ",. 

os VlS- -VIS. P s a el - uc. u " 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• 

ｊｾｾｒｾｾｾ ｳ ｾ ｮ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
vie]., a associa,ção e não teve por /1'0 Julio Parigot, que já havia \ correligionario do respeitavel 
ｩｳｾｯ＠ ｭ｡ｩｾ＠ anehmento. terminado os seus estudos, Ii- I cONne l Sotero José Cardoso, 

A primeira pessoa entendida presentou proposta, reql1eren-

1 

ｰｲ･ｳｾｩｾｩ＿ｳｯ＠ politico naquelle 
no ｡ｾｓｬｩｬｬＱｰｴｯ＠ que ｶｩｾｩｴｯｵ＠ as mi- do privilegio por 50 annos para ml1DlClplO. 

ij NijUij ｾａｮｖￃｾ＠
(7'-=== ］］］］ｾｾ＠

A cxlracçiio do carvão ca- nas do 'l'llb,lIão, foi um tal Sel- o mesmo objecto, sendo-lhe, po- -0-
lh<lrtncnse, é, agora. o fdelO low que, após estudos superfici- rém, contnll'ia a ｩｮｦｯｾＧｭ｡￣ｯ＠ do _ ｌｯｾＬｾｲｩｱｵ･ｩｾ｡＠ ､ｾ＠ ｐｨ｡ｲｭ｡｣ｾｵＭ

_, 1 t d E t d' aes, enviou um memorial ao governo local, que Julgou de tlCO ChuDlco SilveIra, especlfi-
1111115 Impor an e o 5 a o e G h d d ,. d - 'I ' ' t d d . I d" overno, acompao a o e a- ｊｬＱｳｴｬｾ｡＠ ･ｶｾｲ＠ ser o pnvl eglo co ｰＬｲｾ｣ｬｏｳｯ＠ tJm o as as casas e 
por ISSO, reso vemos ar pu- mostras dE. carvão. dado a BaulIClJ, por ter pre- fanllhas. 
blicidade ao seguinte resumo Em 1833, li. expensas do Go- cedido a Parigot nas explora- -0-
historico das nossas minas: verno, Alexandre Davidson e- ｾ･ｳ＠ e executado os estudos á FESTI\ Dn 6I\NDEIRI\. 

ｾａｬＱｴ･ｲｩｯ ｲｭ･ｮｴ･＠ ao anno de xaminou as miuas e deu opinião expensas proprias. - No proximo numero publica-
1 H31 já eram conhecidos os ar- de que eram extensas, o carvão Justificando a sua informa- remos a noticia da festa da Ban
,Ilmnlll,"f08 de jazidas carbolii-' de boa lJualidade e mereciam çih" o governo catbarinense en· deira, no Oratorio, de accordo 
láa, \1(1 Tubarão, nas proximi- ｾ･ｲ＠ explorauas. Com o seu re- vion ao Governo imperia' cópia com as notas que recebemos hon
c!ade da ｢ｩｦｬＱｲ｣｡ｾ￠ｯ＠ ｣ｬ･ｾｴ･＠ rio e latorio enviou ｡ｭｯｾｴｲ｡ｳＬ＠ qne /'0- de todos os trabalhos deBaulich. tem, á nltima hora. 
o\ltle elle perde o uome para to- ram remettidas para o Rio de O governo dirimiu a questão -o-
lHar ｮｾ＠ de l'a,;sa Dous e Bonito. Janeiro,com officio da presiden- negando a ambos o privilegio ｐｅｉＬｌｉￇｾｓ＠ DE COREs-na CA-

Reza a ｴｲ｡ｵｩ｣ｾ￣ｯ＠ que a pri- cia de Santa Catbarina, de 26 relJuerido e resolvendo mandar SA BRASlL-- Luis Severino 
Ult'ira noticia soure a exi,tencia de março de 1834_ lavrar as minas do Tubarão por & ｃｩｾＭｌ｡ｧｵｬ｜｡Ｎ＠
do carvão ahi fôrtl trazida á La- Em 1835, a Assembléa da conta do Estado. -0--
/!una 'por viajantes vindos do mesma provincia mandou um Neste intuito determinou ao Fallec' e to 
llianulto (ClInu da Sel'l'a) por memorial á Camara dos Depu- Presidente de Santa Catharina, Im n 
lima picada que tomava o valle lados, pedindo que se maUlhl$se por aviso de 21 de outubro de 
do Tubarão no ponto da bifur- proceder a pesquiz8s mais 1842, que se fizessem no lugar 
eação acima relatada e pela completas e que se resolvesse acommodações para os mineiros 
margem direita.. definitivamente a lavra das mi- que naquella data mandava en-

ＨＧｯｮｴ｡Ｍｾ･＠ que, pelos aunos de nas do Tubarão. gajar na Europa. E,tes tra-
1H27 ou 28, um pouco acima da O pedido ficou sem solução, balhos não furam executados 
harra do Rio Bonito, no lugar Em principios de 1837, Au- por falta de credito na Thesou-
hoje cl.Jamado Barro Branco Ve- gusto Kersting requereu privi- raria e logo por aviso de 14 de 
lho, estando uus viajantes a legio para organisar companbia outubro de 1843, maudou-se 
11reparar a refeição, notaram ､ｐｾｴｩｬｬ｡｣ｬ｡＠ á ｭｩｮ･ｲ｡ｾｩｬｯ＠ de ca"- ficar a ordem sem effeito_ 
que:-umas pedras pretas, que vão de pedra nas immediações Dez annos se passaram sem 
haVlam acercado ao fogo para da Laguna, mas, em setembro que se falla.se ao menos offiei
servirem tle trempe á pane lia, do mesmo anno, desistiu da pre- ｡ｬｭｾｮｴ･Ｌ＠ nas minas de càrvão 
entraram em combustão e re- tenção por motivo de ser muita do Tubarão quando em 1853 fo
､ｵｾｩｲ｡ｭＭｳ･＠ a cinzas. a distancia das minas ao porto ram ｮｯｶ｡ｭｾｮｴ･＠ ･ｸｾｭｩｮ｡､｡ｳ＠ pe-

A noticia levada á Laguna, de embarque e assim impossivel lo Engenheiro Vallée por con
Ａｬ･ｾｰ･ｲｴｯ｜Ｑ＠ a curiosi!lade publica o Ｌｴｲ｟｡ｵｳｾｯｲｴ･＠ do c,arvão em con- ta do Bacharel José Rodrigues 
c ll\;"pagou-se pela ｾｲｯｶ｜ｬｬ｣ｬｾＮ＠ ､ｬｾｯ･ｳ＠ IIIconvelllelltes._ Ferreira, que as requereu ao 

I UIICU ｴ･ｭｰｾ＠ elepolR, ventica- ,Em 1838,foram as mlllas exa- Governo Imperial. 
.Ll a ･ｘｉｾｴ･ｮ｣ｬ｡＠ real das taes mllladas pelo francez Guilherme (ri I' , ) " "on 11wa 
l,curas que preIHham fogo e re- BaulIch, que levantou plantas 
cunhecidas como sendo carvão, da região, offerecendo extenso 
ｯｲｧ｡ｬｬｩｾｯｵ Ｍ ｳ･＠ em Santa Catba- relatorio ao Presidente de Santa 
ri na. em 1831, uma associação Catharina. Depllis disso, fez 
ou commandita para exploração Baulich mais duas explorações 
<1>\ jazida. Por essa associação mostrando-se cada vez mais con
fui dirigida uma proposta ao veucido da boa qualidade do 
governo da provincia que, por carvão e da punjança das jazi
sua vez, a enviou ao Poder Le- das. 
giHlativo do Imperio. A Cama- Em 1839 mandou o Governo 
ra uos ｄｾｰｵｴ｡､ｯｳ＠ manc10u o imperial o engenheiro Parigot 
memorial á ｃｯｭｭｩｾｳ￠ｯ＠ de Mi- proceder a novas investigações 
nas e Bosques, e esta, por offi- sobre as minas do Tubarão e 10-
CIO de 18 de junho de 1832, pe- go em seguida o Presidente de 
!lia ｩｮｦｯｲｭ｡ｾｳ＠ ao ｐｲ･ｾｩ､･ｮｴ･＠ Santa Catharina remetteu ao 
､ｾ＠ ll\ovincia de Santa Catha- mesmo governo novas amostras 
\'Ina, e novo memorial, que incluia 

_ Qllando o pedielo de informa- um projecto de organisação de 
çue,s chegou ｡Ｌｾ＠ Destnro .. em I empreza para a lavra uas llIinas. 
maIO ele 1833, Ja eslava dlssol- Ao mesmo tempo o engenhei-

ｾ･ｾ＠ ｮ･ｾｳ･＠ dia: uma ás 11 horas 
da manhã e outra depois da fes
ta, cerca (Ias 9 e 30. 

rificada na renda até Outubro 
deste anno, já se eleva á impor
tancia de 34.195$983. 

Estes algarismos provam á 
saciedade, o quanto zela pelos 
interesses da fazenda do Es
tado, o digno moço sr. Julio Re
gis, a quem está. confiada esta 
repartição. 

fESTtl EM TU6I\RftO . 
- Hoje haverá ehplendida festa 
em Tubarão, em ｢ｾｮ･ｦｩ｣ｩｯ＠ da 
conclusào da capella do Senhor 
dos Passos, daquella cidade. 

Daqui seguirá ás 10 horas ua 
manhã, no trem de excursão 
que partirá de Lauro Müller, a 
sympathica banda musical Es
treita do Oriente. 

--0-

FIL6 DE SEDA - na CASA 
BRASIL-Luis Severino & ｃｩＧｾ＠
-Laguna. 

-0-

GI\STl\O CORDINI- Ro-
deauo da esposa extremecida e 
das filhinhas queridas, comple
tará amanhã, 24, mais um anni
versario natalicio, o nosso pre
zado amigo 8r. Gastão Cordini, 
a quem felicitamos com muito 
prazer. 

-0-

Stl6l\O YOLnODn e o 
mais barato e o mais preferido. 

-0-

ELEIÇl\O EM JnGUtlRU

- Realisa-se no sabbado pro
ximo, na visinha cidade de La
guna, o enlace matrimonial do 
･ｾｴｩｭ｡､ｯ＠ moço sr. José Rollin, 
telegraphista auxiliar do Tele
grapho Nacional, nesta cidade, 
com a distincta senhorita Mi
nervina Vieira. 

- A Collectoria Estadoal 
desta cidade arrecadou de J a
ｬｉｾ￭ｲＨＩ＠ a Outubro elo corrente an
]lI) a quautia de 155,21111\839. 
A ｴＱｩｦｔ･ｲｾｮ｡Ｌ＠ pois, a mais, ve-

-Correrá domingo um trem I Nn. - ｒ･｡ｬｩｳｾＭｾ･＠ hoje em Ja
de excursão entre Lauro Miiller I ｾｵ｡ｲｵｮ｡Ｌ＠ a elelçao para super
e Tubarão, partindo dalli ás 9 lIItrndente, dois conselheiros 
horas da manhã e regressando ｭｵｮｩ｣ｩｾ｡･ｳ＠ e um juiz de Paz. 
ás 6 horas da tarde. ｾ＠ candIdato ao cargo de super

mtendente, é o bemqnisto co
ronel Severino Ricardo Duarte, Cor1·c8pondClltc. 

• 

Falleceu traz-ante-hontem 
nesta villa e sepnltou-se bon
tem em Pedras Grandes, o sr. 
Satyro Bittencourt, negociante. 

A' exma. viuva e a todos os 
parentes do extincto, os peza
mes üa Imprensa. 

[Olve$'sae J 
Passaram ｮ･ｾｴ｡＠ villa os srs. 

JOfW C_ ROl'ha,de Pedras Gran
des; José Cardoso Rocha, de 
Tubarão; e José Antunes Mat
tos, de Florianopolis. 

-0-

StlBI\O YOLI\ODI\ ê re· 
commendado pela sua excel
lente qualidade. 

-0-

Permaneceram aqui, a nego
｣ｩｯｾＬ＠ os srs. Alvaro Cunha, da 
casa Hrepcke, Irmão & ｃｩｾ［＠

ｽｩｾｧｹ､ｩｯ＠ Nocetti, da casa André 
Wendhausen & ｃｩｾ［＠ Platão Gui
marlles, de Pedras Grandes; te
nente João Corrêa de Souza 
Netto, de 'fubarão. 

-0-

ELIXIR DE NOGUEIRn 
do Phl'? r.hc? .João da Silva Sil
veira.Cura TUMORES BRAN
COS. 

-0-

O bemquisto moço sr. José 
Menezes, de Imbituba, enviou
nos um cartã() em que agradece 
a noticia que publicámos a seu 
respeito. 

-0-

O Oaf6 Oa8tro, de Tu ba
rão, não contem mistura. 

-0-

A talentosa mlle. Oscarina 
Corrêa, professora estadoal em 
Sta. Clara, mandou-nos U\l11j, 

gentil cartinha de agradeci
mento á noticia que démos de 
seu passeio a esta villa. 

-0-

ｃ
ａｒｔￕｾｾｾ＠ para NATAL 
e ANNa NOVO, na '1'yp. 
da Imprensa. 

-0-

Saul Ulysséa, compra algodao. 

-\ 

ｾｃＹＮￃＮｏ＠ J - Leia 
parabyba, 11 de J 

»10108• 81'S. Viu 
filiO. - Rio de J 

AUfsto ter empl 
... clinica com 
,lIado, contra as 
1rige0l syphilitica 
JLlXIRDE NO 
... rDI8Ceu tico chi 
... Silveira. 

DI'. Syh; 

Vende-se em to 
• R.publicas Sul 

ａｾｉ＠ mlUI 
Previno aos me 

•• eaté 5 de Dez 
10 farei a cobra 
lu importancias 1 
Ique, findo esse 
prei todas as con 
pilo para serem 
ialmente. 

Orleans,5 de N ov 
João da 

ｾｬｮｉｮ ａ＠
---. 

ｾ＠

IMPORTA 
DB 

SECC05 E M 

LAG1:.J 

Estado de ｓｾ＠

ｾｲＬ＠ ｾ ｬｾｲｩｨ＠
ADVOO 

En carrega-s 
!lei, e eomme/'l 
4l11igllt'el e jud 
c/e,aprop/'iaçõeJ 
101 situados j 

!le3ladCl pela E, 
I draranguá e 

.tcecita ehamaà 

L RESIlJENC1A: --
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SEOÇÃO P.aGA. I CAR'rOES DE ｖｉｾｉｔａＬ＠ im-

L · I ｰｲ･ｾｾｯｳ＠ em 10 MI)\l1TON, na '1'y-elôm \POgraPhia ﾫｂｲ｡ｾｩｬＢＮ＠
farllh)ba,ll de.Julho de 1917. "",,,,,,,. __ _ 

ｬｬｬｬｬｬｯｾＮ＠ ｾｲｳＮ＠ Vinva Silveira & 
}I'ilho. -- Hio de .Janeiro. 

EDITAL 

ａｴｴ･ｾｴ＿＠ ter ･ｭｰｲ･ｾ｡｣Ｑｯ＠ em mio, Relevação de muitos 
llha clImca com mll1to bom fIl' 

'ultadú, contra as molebtias de' De ordem do sr. Director do 
ｾｲｩｧ･ｭ＠ s}\Ihilitica, o preparado! Thes.ouro, faço publico, para co
ELIXIR DE NOGUEIRA do nheclmento de quem illtere88ar, 
),barmareutico chimico João da que em virtude da Lei n? 1251, 
Sil\' 11 Silveira. de l° de Retembro p. lindo, fi· 

cllm relevados das multas em 
DI'. Sylrio ]{obl'cga. que incorrtlram os contribu-

. intes ｱｵｾ＠ até 31 de Dezembro 
Vende-se em todo o Brazll I deste anno, satisfizerem o pa

e Republicas Sul AmerIcanas. gamento de suas dividas para ________ ｾｾ ﾷ｟ ｶＭＭ ＭＭＭＭ

Aoa mm ｾｭｾｭ｡＠
com o E.tado. 

Agencia Fiscal das Rendas 
Estadoaes, de Orleans, em 2 de 
Outubro de 1919. 

O Agente Fiscal, 

Domingos Dalsasso. 

ＭＭ ｾ＠

Previno aos meus devedores 
que até 5 de Dezembro vindou
ro farei a cobrança amigavel 
das importancias qne me devem,' 
e que, findo ･ｳｾ･＠ tempo, entre· I 
garei todas as contas a um ad"o
gado para serem cobradas j udi- i rrr===========" 
cialmente. \ D Ali I M h J 
Orleans,5 de Novembro de 19191 ri ｉｾｉｏ＠ ＬｾＬｾ｣＠

João da Sil1'a Campos. 

ｾｾｬｮｉｮａ＠ ｾ＠ ｾｍｔｍ＠---EIiD. TElEG.: OllVEIR II. 
CII.IXII. f'O STlI.l. 36 

IMPORTADORES 
DE 

SECCOS E MOLHflDOS 

Rua Coronel Gustavo Richard 

LAGU:N"A. 

Estado de Santa Catharina 

T 

Dr I ｾｬＬｲ ｩ ｨｬｴ･＠ ｾＬｬｶｩｾ＠
ADVOGA DO 

ADVOGADO 

Acceita causas criminaes e 
civeis. nas comarcas de La-

111 guna. Tubarão, Araranguá. 
São Joaquim e Lages. 

RESIDENCIA -- LflGCJNfI 

------__ ﾷＢｶｾｾ＠

Dr I ｎ･ｷｴｾｮ＠ Vilir, n,mca 
Formado pela Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro 

Ex-interno da Sta. Casa de 
lIliser icordia do Rio de Ja
neiro. Ex-in terno do Hospi
tal Nacional de Alienados. 
Ex- interno do Dr . Miguel 
Cou to. Ex-inte rno do Iusti
tuto P. a In fanc ia Moncorvo 
Filho . 

Altende a chamado8 com ex
trema pI'omptidãu, a qualquer 
hora do dia ou da noite, 11este 

IMrREI1SI\ 

ｾ ｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾａｾｾ ｾ ｾｾ＠
ｾ＠ . . ｾ＠
ｾ＠ Sor/illlrnlo rOIl/PI/IO "o/'id/III/'s /'111 ＢｬｴｮｊｬＯＯＩｾ＠ it 
ｾ＠ * ｾ＠ 1'111 /'(fl!'(fdo8 par" "'li" !tO/l1/ "-'.3('lIho_ ｾ＠

ｾ＠ TWmrJl8 J /lr· 
• 

ｾ Ａ＠
ｾ Ｎ＠

-IIf; 

ｾ＠ ? 
-IIfi .o 

ｾ＠ "" -Il!1 ｾ＠

ｾ＠
00 

. .8 
• <> 

<1> 
..>/I::. Ｎｾ＠

'"'" .o 4lt; .2-
-tle 

ｾ＠

Gral1.cl e 

Ｄ ｩ￭ ｾｾ＠
DE 

RRINS. CASSINE'1'AS, CIlITAS, AL
GODÕ8S, ｒｉｓｃａｄｉｎｈｏｾＬ＠ ｍｏｒｉｾｾＬ＠

RISCADOS. ZEPlIlRS, EN
TRE.'rELAS, ｃａｾｅｭｒａｉｩＬ＠ ｚａｾｭｌ ﾭ

LAS, ARTIGOS PARA ALl!'4IA-
Ｇｲｅｾ＠ E MIUDEZAS 

A 

Casa 3razil 
D E 

LUIZ SEVERIOO & COMf" · 

('fl8 

ｾ＠ ｾ＠

* 1+ 

* * -* s:: * C :.b., 
ｾ＠ ｾ＠ U" 
,; .... :.b., 
ＮＮＬ］ ｾ＠_.,. :h. 
ｴＧｴｉＢＺ ｾ＠

ｾＹＮ＠ . 
S;:.. ;,.,... 
ｾｾ＠ ｾ＠... -* ::: i: ;,.,... 
""'l ""'! ;v 

c :h... 
Ｇｦ ｾ＠-* 

:+ 
=+ 
'* 

OFFERECE * * . tu.. por preços rasoavels . fn.l!a6 W-
Caixa P ostal. 15 ｾ＠'-il6 R UA DA PRAIA Ｍ ｕｖＮＱｉｧ､ｾ＠ ｾ＠

I ｾ＠ BVU1J 8Vp Las •• " BJD1
10pOll ｾｬＩｊＮＧ＠ ｾ＠

16 -uazvj ,aa apvp í'-=./) -IJIIIIl/,Jd IIIJ aI' * 
ｾ＠ ｾ＠ * 
ｾ＠ -a1.m.t ｾｐｬｴｬｊＮＱＹ＠ -IJ/'!lIJ!,JJirB;:I * 
ｾ＠ * 
Ｊ ｾｾＧｦ ｗｾＧＴ＿ｾ ｾ ｾｾｓｦｳＮｶＭ［ｪｬＧＪＪＪ ＪｾｾＪｾＧｦｾ＠

, Club Excdsior · 
DIEHL & elA. LIMITADA 

----__ v-__ ｾｾ｟ＭＭ ＭＭＭＭ

Autorisado a funcc ionar pelo Decreto n .11492 
de 17 de Fevereiro de 1915 e pela 

Carta Patente n . 191. 
ＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭ

CAPITAL: 30010000$000 
ＭＭ ＭｾＭＭＭ920 f"R€f'\IOS POR MEZ NO YALOR TOTAL DE 

RS. 46:00MOOQ· 110·40 f"REf'\105 POR 
ANNO NO VALOR TOTA L DE RS. 552:000c>OOO. 

I •• 

TUDO pela modica mensalidade de ｾＤＰＰＰＱ＠

ｾｾｐ｜ｎｈｏ＠ . b, _ U:)F\é 5E:MPRE; O ComIchões Cravos Frieiras Perda de cabello 

SA
f2 

elO ｃｯｾｴｵｳ･ｳ＠ Sardas Manchas Vermelhidões 
L) n IrrItações Caspas Feridas Runcsidades 

11 RlSJOLI ｎｏｅｲｙｾｩｐ･ｬ｡ｳ＠ Dores Eczemas Inllammações n ESpInhaS Golpes Darthros Queimaduras 
OEVE. SE EMPREGAL-O SEMP . E DE ACCOqOO COM AS INSTRUCÇÕES QUE ACOMPANHAM CADA VIDRO 

A .. enda em toda .. par I<! _ Depc>silarloS ; .RAUJO F R EITAS &. C · - Blo d. Janeiro 
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IMf'RE!'lSI\ 

I 
ｾｉ＠

Ｂａｾｾｉｾｴｾｲｬｾ＠ ｾｦＬ｡ｬｬ･ｩｲＬＢ＠
DE 

Gf1STi\O CORDIOI 

, 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

ｬｬｴｴｊＮｭｾｮｴｯ＠ du ar
teria. do ｰ･ＢｯｾｯＬ＠ I 

Inflamm.çOu do ule .. 
ro. 

Corrimento dOI ouvi
dos. 

RhetlmatisPlo em ,e
ral. 

Mane11u da pe11e. 
AUecçOu do 

til.:l1do. 
Dores no pei

to. 
TumorU Doi 

OS!!OS. 

Cílncros ve .. 
ntrtos. 

ｾ＠
ｾ＠ ｔｹｾｯｧｲ｡ｾａＡＧ＠ aa ｉｍｲｮｾｎｾａ＠ ｾ＠

ｾ＠

Imprimem-se, nesta bem montada Iypographia. por 
preços rasoaveis e com a maxima promptidão: 

CQI'/ÕC8 de visita e commcl'ciaes, notas, fact"ras, contas
correnle8, papei# para carlas e J)(1ra ojjleios, envelolJpcS co>n· 

"'crciaes e de ojjieios, talões de l1uacsI11,el' espeeies, l·olulo.j pa
l'a phar1ll!1cias e ]Jara garl'ajas, jornacs, mcnwranduns, lelr((s 
de ('(onbio,fLolas promissorias,recibos para aluy"cl de C((8a roes 
de loupas paI'(( sollei/os e p((rajalltililts, em blocks, elc. ｾ･Ｂｴ｡＠ bem montada al

faiataria, os ｳｲｾＮ＠ fregue· 
ｵｾ＠ enroutrarão Illodici· 
Jncle ('111 pn ｯｾ＠ e per
ft 'ç,10 Das obras execu· 
ｴ｡､ｾｳＬ＠ ｲｯｩｾＬ＠ a ALFAIA
TARIA ｬｬｒａｾｉｌｅｉｒａＬ＠
e a nllica em Orléans, 
que trabalha ｭ｡ｩｾ＠ bara
to e que ､ｩｾｊｬ･＠ de me
lhores otlidaes. 

Gonorrhlas. I_ .. 
ｲｾｾｊｾＺＺＮｉｾﾷﾷＱ＠ pavaizo ãa ha6una 
Racluhsmo. I .5 
FlorU braoel· 

Não façam, pois, ter
nos de roupa, antes de 
ｙｩｾｩｴ｡ｲ･ｭ＠ a 

Alfaiataria Brasileira 

Rua 15 Novembro, 

ca5. 
Ulceras. 
Tumores. 
Sarnas. 
Cr)'slas. 
Escrophula. 
Darthrol. 
Boubas. 
Boubon. 
c, fil\almente. 
todas as mo· 
lull:u pro> 
venientu dt 
U"cuc• 

ORLE lYS CARIMBOS DE BOR-

Sempre Iriumphante, sempre inimigo da carestia 
e amigo da baraleza. e possuindo sempre grandes 
novidades. esíe P ARAIZO lem sido um 
verdadeiro emporio commercial. 

Porque não leme concurrencia. é procurado por 
todo o sul do Estado. Não ha senhuras. senhori
las e cavalheiros. que não fiquem satisfeitos ao visi
tarem este faltado e conhecido P ARAIZO. 
Os commerciantes que negociam com o PA= 
RAIZO DA LAGUNA, ob-
têm enormes lucros. 1

esqUina da Vidal Ramos I mnDf DEPURlTlfR DO ｓａｾｇｄｦ＠

, .i ｾ＠ a1 RACHA, de todos os de-
senhos e tamanhos, podem I ELIAS PAULO & IRmÃO 

ｾｾ＠ ｾ＠ ser adquiridos na typographia LI\GONI\ I. 

ｾＢＧＬＭＭＭｊＭ｢＠ da Imprensa. e e 

DE 

João Cardoso Bittencourt 
Fazendas. armarinho, ferragens, café, 

kerozene, sal, ele. ele. 

REPRESENTANTE DO 

BANCO NACIONAL DO COMMERCIO 

ｆｉｾｉａｾ＠ ElVI: lVI:INAS 
---

Endereço lelegraphico: CARDOSO 

- CODIGO RIBEIRO-

(GEREN1'E: RAMIRO MACHADO) 

Grande deposilo de : Sal. Kerozene, Phospho
ros e Farinha de Trigo. 

Armazem de seccos e molhados. Loja de 
Fazendas. Ferragens e Armarinho. 

Unico estabelecimenlo commercial em Orleans, 
que tem. li venda, os superiores chapéos 

da afamada fabrica PRADA. 

• \ • 

tmno 

ｾｉａＦ＠ D 

ｮｯｾｾ｡＠ v 
via tem 
jar, olha 
vão ás 
casmo e di 
laneia ás 
giam peJa 
reza Chris 
depois que 
direcçào. 

o nume 
de Orleaus 
ga que ｴ ￪ｾ＠
os de ｣･ｲ･ｾ＠
tragando, 
mas o dI'. 
a fazer se!; 
ra os neg 
mais 50 % 

labella que 
carros des: 
ha dias, ｾ＠
da!le, de RJ 
enta vagôe' 
bituba, de 
e desvios (i 
dos munici] 

Porque 
8eca,digno 
lá ausente 
ra quem dil 
lfmbrar ao 
faça endere 
dos os com ｾ＠
tharinense ｾ＠
vehiculos 
mercadorial 
ｾｑ･＠ off\!reo 
lDais. 

Será rnail 
8., mas, ｡ｳｾ＠
parte Uo I( 
ｾ･ｺ｡＠ Oh 

ｾｅｓｔｉ｜＠
- Em bene 
da pequenin 
.08 Passos, 
brilhante fe! 
Para onde co 
Petial,levllnc 
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