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Annuncios e outras publicaçôes media.nte ajuste 
ＭＭＮ ｾＮＭ

ｾ･､｡｣ｬｯｲＭ f)roprlelarlo: GODOFREDO MARQL1S 

ORLEANS 
SANTA CATHARINA 

ｾｲＩｦＩｏ＠ I ｾ＠ Domingo, 30 de Novembro de 1919 ｾｎＨｊｍｅｒｏ＠ 19 

ａｩｄｾＧ＠ ｾ＠ ｬｉｩｬｩｾ＠ ｾｑｉ＠ ngãn ... -
ａｦ｡ｾｴ｡､ｯ＠ da dil'ecção da Tlte

rrza Christilla o dr. Roberto I 
Hpll ing, o ｃｏｬｬＱｭｾｲ｣ｩｯ＠ exporta· 
dor do sul do Estado, começou 
a ｾｯｦｦｲ･ｲ＠ prejuizoM enormes, 
por falta de vagões para trans
portar as suas mercadorias aos 
portos de Laguna e Imbituba. 

As ｲ･｣ｬｾｭ｡･ｳ＠ da imprensa, 
sobre o caso, não têm sido to
macias na ､ｾｶｩ､｡＠ consideração, 
porque o dr.Alvaro Luz,que pó
de ｾｾｲ＠ mui ｣ｯｭｰ･ｴｾｬｬｴ･＠ ･ｮｧｾ ﾭ

nheiro, mas que na ､ｩｲ･･ｾ｛ｬｏ＠ da 
ｮｏｾｦ｡＠ vrlha e ･ｳｴｲ｡ｾ｡､｡＠ ferro
"ia tem deixado muito a ､･ｾ･ﾭ

jar, olha para os júrnaes que 
vão ás suas mãos,sorri co m sar
casmo e diz que não liga impor
tancia ás gazetas que não o elo
giam pelas desgraças que a Tlte
reza Christina entrou a espalhar 
depois que s. s. assumiu a sua 
direcção. 

O numero dos cummerciantes 
de Orleans, 'l'ubarão e Urussan
ga que têm os seus paióes chei
os de cereaes que estão se es
tragf\ndo, é bastante ･ｬｾｶ｡､ｯＬ＠

mas o dI'. Alvaro Luz continúa 
a fazer seguir para Laguna,pa
ra os negociantes que pagam 
mais 50 °I. do valor marcado na 
tabella que está vigoraudo, ｯｾ＠

carros desoccupados, como fez 
ba !lias, mandando áquella ci
dade, de Bifurcação, uns cinc'l
enta vagões que vinham de Im
bituba , destinados ás ･ｳｴ｡･ｾ＠

6 desvios da Estrada nos cita
dos municipios. 

Porque o dI'. Oliveira Fon· 
seca,digno engenhe iro-fiscal ,es
tá ausente e n[lO se tem ,pois, pa
ra quem dirigir appellos, vimos 
lembrar ao dI'. Alvaro Lnz, que 
laça endereçar ci rculares a to· 
dos os commerciantes do sul ca
thari nense, em q ne di rá q ne os 
vehiculos para transporte de 
mercadorias, seguirão para os 
que offerecerem os taes 50 % 
mais. 

Será mais um absurdo de s. 
s., mas, assim, todos tomarão 
parte no Idlão dos vagões da 
Then!za Oltristina. 

ｌｾ ｾ＠ "-

Major Ramiro Machado 
Completa annos ama.

nhã, o distincto cavalhei
ro sr. major Ramiro Ma
chado, conceituado geren
te da casa Pinho & Comp., 
desta praça, e um dos prin
cipaes homens de Orleans. 

Bemquisto por todos 
que com elle mantêm rela.
ções, o estimavel anniver
sariante não poderá,entan·· 
to, receber manifestações 
dos seus innumeros admi
radores, em virtude de se 
achar enfermo, acamado. 
A Imprensa,porém,quetem 
recebido sempre as ma.io· 

res gentilezas do major Ramiro Machado, que é um amigo 
nosso de real valor, não póde fugir de render-lhe aqui esta 

simples homenagem e apresentar a s. s. verdadeiras feli
citações pela sua data natalicia. 

ｎｾｴｩｾｩＧｬ＠ ｾｉ＠ ｔｵｾＬｲｩｑ＠

, ....... ｾＬ＠
I pres,:nta os numes dos irmãos 
segul1ltes, para a futura Meza 
Administrativa: Provedor Tho-

Em 27 de Sovembl'o de 19111 ｭｾｺ＠ Gomes, vice Geraldo Me
. delros, secretario José Carva-

No domingo 7 de Dezembro, lho, tI .esoureiro João Brazil 
ás 12 horas, terá lugar no Con- fiscal João Antnnes Corrêa' 
ｾｩｳｴｯｲｩｯ＠ da Matriz desta r.idade, procurador Antonio Nazario' 
a eleição para a constituição da cummissão de syndicaDcia, José 
nova ｾｉ･ｺ｡＠ Administrativa da P. da S. Medeiros, Luiz Corrêa 
Veneravel Irmandade do San- de Souza e Augusto Hülse. 
tissimo Sacramento e de Nossa Em virtude do que estatue o 
Senhora da Piedade, desta paro- Compromisso da Irmandade, os 
cbia. actuaes provedor e vice, não 

O provedor expediu editaes podem ser reeleitos, sendo per
sobre as instrucções da eleição, mittido todavia, serem votados 
enviando a cada irmão, nm e· ｰｾｲ｡＠ outros cargos. O vigario 
xemplar. pode tambem ser eleito para 

A mesa que tem de dirigir os qualquer cargo. 
trabalhos da eleição será com- Esta Veneravel Irmandade, 
posta dos irmãos seguintes: é a unica devidamente consti-

o ､･ｾ･ｮｶｯｬｶｩｭ･ｮｴｯ＠ econo
mico do ｅｾｴ｡､ｯ＠ de Santa. 
CatlJarina é acompanhado 
com vivo interesse pelo 

｢ｄｾｑ＠ ｎＬｾｩｑｄＬｬ＠ ｾｏ＠ ｾｑｭｬｬｭｾＡｯ＠

por um grupo ue moços sem e
ducação e de má indole, Que ｾｯ＠
dão ao extravagante prazer iI" 
passar ao noites na ruas, ora 
vociferando pai anões de calão 
ou obcenidades, ora fazendo re
petidos disparos de garrucha. a 
illseparavel cumpanheira ｱｵｾ＠

trazem a todo momento á cinta, 
cumo se esli ves"em nu meio UI! 
11m povo barbaro. 

As noites de preferencias es
colhidas para essas desol-dens, 
são justamente quando as soci
edades recreativas proporcio
nam diversões aos seus associ
ados, oude se reu nem as princi
paes familias da cidade. 

Então, os turbulentos moços, 
que contam com a impunidade, 
(visto como das 21 horas em 
diante é suspenso o policiamen
to), excedem-se nas libações e 
postam-se nas immediações das 
casas onde as familias estão ｳｾ＠

divertindo e entram a praticar 
toda a sorte de desatinos: dis
cutem, insultam-se reciproca
mente, dão tiros, prol'ocam e 
ameaçam os calmos ｴｲ｡ｮｳ･ｵｮｴ･ｾＮ＠

Constituio um verdadeiro es
candalo, alarmando as famílias 
visinhas, as scellas occorridas 
no .Bar., na noite de 15 de 
Novembro. Houve gritos, lu
tas e tiros, desordens essas co
mettidas pelo ｴｲｵ｣ｵｬ･ｮｴｾ＠ grupo, 
nas quaes tomaram parte al
guns menores, seguudo fomos 
informados. Presidente Simeão Esmeral- tuida nesta parochia, muito ten

dino de Menezes, secretario Jo- do contribuido para o realce das 
sé Nicolau de Carvalho, fiscaes festas, para as quaes tem sido Na noite de 23 um malfeitor 
Rodolpho. Gonvêa, Jo.sé ａｮｴｾＭ convidada. Ha tambem.cumpri- dos muitos que ｾ｡ｧｵ･｡ｄｬ＠ pelas 
nes Martms e AntoDlo Henn-I do fielmente todas as dlSposiçõ- ruas, forçou a porta da ｲ･ｾｩﾭ
que de Andrade. f ･ｾ＠ do seu compromiSSO, de modo dencia do sr. Mauoel Eufrasio. 

Nessa eleição só pódem votar digno de louvores, conquistan- tentando por mais de uma vez 
fESTI\ EM T06I\Rí\O. e serem ｶｯｴ｡ｾｯｳ＠ os ｩｲｭ￣ｾｳ＠ ca- do ｡ｾｳｩｭ＠ os applausos dos ca- ｡ｲｲｾｭ｢｡ｬＮ｡Ｌ＠ e em seguida fez 

_ Em beneficio da COllstrucção tholicos pratICos,. que sao em thohcos. _ ｶｾＱＧｉＰｓ＠ disparos de arma de fogo. 
da pequenina igreja do Senhor numero de 35, deixando a mes- A sua fundaçao data de 16 Nao estando o sr. Eufrasio em 
dos Passos, realisar-se-á hoje ma de realisar-se, desde que de Agosto de 1917. . I casa, a sua familia, aterrorisa-
brilhante festa naquella cidade, compareçam menos de 18 ir- -De certo tem.po a esta parte da, gritou por ｾｯＮ｣ｃｏｬＧｬＧｏＬ＠ ､･ｳｰ･ｾｾ＠
para onde correrá nm trem es-j mfws. a nossa pacata Cidade vem sen-I tando toda li "Ismhança, que Ja 
peCial,levando a E. do Oriente. Uma parte da Irmandade, a- do constantemente sobresaltada repousava, sendo algumas ｾ･Ｍ

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ilh.ol':' ｡ＢＧｬＱｬＱｬｾｉｌｬｴｩＬｌｉｓ＠ tll' Il'lles I ell' ,I -Ires ｜Ｂ･ｲｩｦｩＮ［｜･ｬｯｾ＠ ultima-I Enfermos I ｾｯｭＬ＠ sua. exma. familia. o ':' 
｜ＺｾｉＢｌｾ＠ Ｌｬｾ＠ nerrlJ.'. mente m·.S:l \"Ia krrl!a. 'r - t -I I' LllIs 1o.1':ll"Isto fixou resldencla . I I em ･ｾ＠ ai o en ermas, ·gURI'- t 'li 

\s I'TVI'l'Lh IlesJraça'!.ls tlP" t? estado da hnla, e c o ma; elandn () leito, a exmd. sra. D. ｮｾｳ＠ a VI a. 
ＨＧ｡ｬｬｩｾ｡ｾＬ＠ digna, aI' t.,"I:1 n. "om- ｴｾｬＧＱ｡ｬ Ｎ＠ ｟ ｲｯｬ､ｾｬｉｴ･＠ da 1·"tl'1l1la e Calharin'l Rocha e a Sylllpa- .., -0- -
lla'x"o. rl' la "1111 lIltehcllhllh', sllllph!"mél,fe Ｇ ＡｐｬＧｬｾＬｲ｡｜Ｇ･ｬＮ＠ ;.Im- ｴｨｩｾｩｬ＠ senhorita Cóta Rucha. Saul Uyssca, compra a1godao. 
II:-\', ('s,'.iJlam á "auha ･ｬｾＢｓＺｉＢ＠ ai- gnl'm" de I)(>a fl', lluelc cOlllcstar Prompta" ｭ･ｬｨｯｲ｡ｾ＠
mi\.' !lamll<I,I.I", ele",," e"pirito" ",t.a y,:nhcle. Os dOl'lllcnte,; -0-
,10ma1. De \'Cl. ('111 C\11'liIelu h' ahl ＨＧｾｴ｡ｯ＠ em .grallue numero ARTIGOS PARA ALFAIATES-
t',t,\O ell"s a ar\'lllulnr-Ihes a, pllelres, os trilhos velhos e . C ｜ｾＧ＠ \ BRASII L', .., 

t
' I ' ' I n,l r".">. J - lIl, ve· 

1"'lt;l';, a tent arem ｬﾷｾｉｉ［｜ｉｨＺ｡ｬＭｒｾＮ＠ par I' o" e os trrsOS "IS 1'0- " ,- C·" L 
I
.. .' , I I rl vel 1Il0 l'" 01. - RO"una. 
ｬｬｮ｡ｬｬｬｬｲｵｴｾＬ＠ rura, ｲ｡ｮｾＺＭＺｬｉＱＱ｡＠ e a (as (OS carros e vez em o 

lIoile em que lIão "e. u,I,;a tir"s ｾ＠ 'luanelo cahem ahi pela linha, F, / I B-o-d' • R"I' .. I' 'f' -.' I 1'1 I 1.8 a la an t/ra.- hll-
li' '1< IlrM. ,,(" ue lira. ｴｬｬ｜ｾ＠ 11<10 "r<.;lo'ltlllaIH o n'lte I( os (escar- 19 () ' .1 I . '. ,sou-se il no ratol'lo uI" e 
\1<" ＨＧＨＩｮｨｾ｣ｾｭ＠ e I'resennarem I'llamen,os. Parece ate, que il . ,'.' I 't I I . ., mUDltlplO na esco a es a( oa 
d, ｾＬ［｡Ｌ＠ ver"onho,a, e deplora- companhw arrenelatana ua T1cc- '1 I" t 11' t " . " . I - .. C'" (' t ,regll a pe a lU e Igpn e prol t's-
y I" Ｌ［｣ｾｮ｡ｳＬ＠ no:; JU "ara0 um le_a IrlS!l1a ' 'o a o malllr 1I J I. S t' .. " _ ' d da' I 'd·1 sora '" c. osepUa ;lU liIO"O, 
l'o\'o 'em a mlntma not;ao e "lll'<!ZO pe a YI a uO nos,o I 1'1' f .t' I .," fÍ 
ci"ili,lade. pU"O, pouco se importando que exp en[ I( ,t e., a, em loma 

As rlesonlens que vimo. de haja um grande discarrilamen- ｄｩｬｬｊｾ･ｵＧ｡＠ hrasilelra .. 
､ｾＬＨＧｦ･ｹｰｲ＠ p,tão se reproduziu- to e sejam victimas delle cen- A, ｦ･ｾｴ｡＠ Ｎｾｵ･＠ con,ton ele Ｎ｣Ｌ｡ｬｾＭ
,lu tom muita freqnenl'ia e ｡ｾＭ ｴ･Ａｬ｡ｾ＠ dê peôsoas. tos patnotll:us e reCI.tat.1VO .• 
snmintlo U11l earader aip;o g-ra- ｾｩ＠ a directol'ia ｲｬ･ｳｾ｡＠ ｅｾＭ comparece ram as ｰｲｬｬｬ ｾ ｬｰ｡ ｾｾ＠
\"0, não se 1'"c1cuelo pre'ver a" trada não se der ao trabalho pe,soas, daquella 10talJuade, as 
snas futnras cnn'equeneia" de mandar snb,;tituir os dor- qnaes foram offc' recluos doces e 

A ｰｯｰｮｬ｡ｾＬｩｯ＠ n:\O pbele ｾｨｳｯｬｵＭ mentes e os trilhos da linha, hcores. __ _ 
tnmente "irer á Ill"rtê de nlll e fazer uma rigorosa inslwC- ._--
p;rnpo de tnrunll'ntos e contn- ';;10 em todos os carros. ｾＮｦ｡ｳＭ [:10* J 
lOnzes arruaeeiros .• \ polida é tan.elo cio trafego os que ufto ｡ＮＧｖ･ｾｳ｡Ｎ＠
],.Ip;il p.Rra manter fi or'lem e ｾＧｳｴｬｶ･Ｚ･ｭ＠ ･ｮｾ＠ ＨＬｯｬｬ､ｩｾ￣ｯ＠ de via-I 
I,rennll' lTlllIes. Portanto, é }11', e pos"I\'el termos a la
inclisp,'nsa\'el a 'na ｡｣Ｚｾ￣ｯＬ＠ no llIentar ｮｯｶｯｾ＠ desastres, com 
selltrlo ele JliJr um panuleiro a ｾｬｉｮＢ･Ｇｬｮ･ｮｬＢｩ｡ｳ＠ graves, 
('"se,; :letos de uanelitisllHls, qne 
mnito depúem contra o no,,,) 
gl'rtO de eivilisa'JlO. 

-As dignas e ｶｩｲｴｵｯｳ｡ｾ＠ Ir
JlIh da llivina Providencia, di
n·ctoras elo ntil e conceitnaelo 
･Ｌｬｾｩｊ･ｬ･｣ｩｭ･ｬ｜ｴｯ＠ de en,;inu .Col
legio ｾＮ＠ J,)"é., )Jreparam uma 
hrilhante festa para o encerra
me!lto das aulas des te auno, 
｡ｬＧｬｉｾ＠ ｃｬｾ＠ exames. 

-::\0 tlia 23 do corrente, sab· 
haclo, deu-se mais um lamenta
yeJ elfsastre com o trem mixto, 
na ｲｾＬｴｲ｡､｡＠ cle Ferro ·,D. ｲｲｨｾﾭ
rpza Chlü,tilla., não hal"ellUO 
tl",ta vez Yictiruas a lamentar, 
devido á prlldeucia do rul\chi
IJi,U\. 

O factu fui o que passamos a 
narrar: Xa descida rIo trem, lia 
olOcasi,io em que a lor:olllotiva 
entrwa na ponte da Cabeçud'l, 
U 1l\ vagiio ｾ･ｲｩ･＠ P, carregado de 
tauoas, perdeu o friso ele uma 
das rodas e (liscarnlou, Ao 
I'Jrcebcl' o vagão correnelo fti
ra rios trilho", O machinisbt 
\larou O trem, em tempo ain
lia ele eYitar uma grande ca
tastrophe, pois a maior partp 
r1,u com1Joio, tom!,ostlJ ele car
rus ｾｬ･＠ ｣｡ｬＧｾ｡ｳ＠ e clois de pas
sagclrus, alllda nãu tinha en
trarlo na )Jonte. O carro ､･ｾﾭ

tarrilaclu foi com m nita cliffi
culdade e grande clemora tles
c,\ITf'gatlo c r:oncluzielu sohr!! 
trollys para a ･ｾｴ｡｣［ｦｴｯ＠ da Ca
ｨｾＧ［ｬ｜､｡Ｌ＠ a mais proxima. Es
se trabalho durou certa de 2 
horas, e ｯｾ＠ pas.ageiros fica
ram ali durante toelo esse tem
lI/). A ｯｾＺ｣ｵｲｲ･ｮ｣Ｚｩ｡＠ causou gran
de palllco nos passageiros, elue 
FÚ tumam o trem I'm ultimo 
｣｡ｾｯＬ＠ e ameclronlilrlo', ｾｭ＠ vir
tude dos assiuuos 1.\ g-ruvcH 

('ff) " r'" ＬｾｾｽｦｽＺＱ＠ (7 .. 11 1(;. 

•• 

C 
ARTÕE::l para NATAL 
e A;\":\ ° NOVO, na 'l'yp. 
da Imprensa, 

-0-

Baptisado 
Dominp;o ultimo. a interes

saute Eníilia, filhinha <lo nos
ｾｯ＠ amigo SI'. Otto Ptützenreu
ter e de sua ･ｸｭｾＮ＠ ｣ｾｰｯｳ｡＠ D. 
Hermeliua Pfiitzenrenter, foi 
levada á pia baptismal, tendo 
como padrinhos o nosso ami
go sr. J osé Cordini e sua ex
ma. consorte D. Jacintha Cor
,liui. 

-0-

\7isitas 
Os nossos presados amigos 

ｳｲｾＮ＠ Leonirlas l!'inza Lima e An
tonio de Souza Avi!a, acre[lita
dos commerciantes em Jagnarll
na, ueram á I"'pren.ja o prazer 
de agradal'el visita. 

Palefltrou comnosco, o nosso 
pre.ado e prestimoso amigo ma
jor .Jacob ｂ｡ｰｴｩｾｴ｡＠ Uliano, acre
ditado gerente da ｣｡ｾ｡＠ Pinho 
& Filhos, do Braço do Norte. 

-0-

fallecimento 
Contando tres anuos de ida

ele, falleceu e sepu ltou -se se
ｧｵｮ｣ｬ｡Ｍｦｾｩｲ｡＠ ultima, a galante 
nwuilla Anna, filhinha do nos
so favol'ececlor St'. Antonio .To
rIO lIliranela, escrevente uo car
todo de Paz ､･ｾｴ｡＠ villa. 

Pezflmes nossos. 
-0-

os prec;os ela Typ. da [m
Il) ｣ｮｾ｡＠ ｾ￣ｯ＠ bastanlt· com
modos e os trahal hos ｾｩｴｯ＠
feitos com muita pC'rfei
ÇilO e gl'aurle l'tlj1irlez. 

Em procura de melllOrilS á 
sua sauele alterada, ｳ･ｾｵｩｵ＠ ter
ça feira ate 'l'ubarão, com seI!' 
tilhinhos Og-ê, Ruy e Eclú, a 
exma. Ha. D.Lilia ue Can'a· 
lho Marques, querida esposa 
uo uosso redactor. 

-,0-

5f16t\O YOLt\I)D/\ e rp-
rO!llmenelilc1o pela. sua eXl'fl
lente qnalidu(le. 

-0-

Seguil\ até Imbituba, acom 
panhnda de seus filhos Acat.\', 
Jupy, Acy,· Aracy,a exma.5ra. 
D. Kinita E'iuza Lima. 

-0-

O Café Castro, de Tnba
rão, não cúntem mistura. 

-0-
Estivpram entre nós: 5rs. 

Pedro Alves e familia, .Joüo Ma-
ria CanC'ilipr, Irineu Garcia, D, 
'rllerp7.a lIIancellos ｓｯ｡ｲ･ｾＬ＠ se
nhorita Rôla Torquato e D. Jo
seplrina l\Iund. 

-0-

O Vinho Creoso(a(Zo do Phar
macelltico Silveira é conhecido 
ha muitos annos como ｰｯ､･ｲｯｾｯ＠
mer!icame n to. 

-0-

Estfto nesta villa os srs, co
ronel ｌｬＱｩｾ＠ A. Pinto de l\laga
Ihftes, Ewalell\Iund e José Vi
ctol'ino ::loareH. 

-0-
RBNDÃO nE SEDA - na ｃａｾａ＠

BRA:-;IL - Lnis Severino & 
ｃｩ［ｾ＠ - Laguna. 

-0--
JlIIHlon·se para Pedras Gran

des a exma. viul'a ｅｴＧｯｴｨｩ､ＨＧｾ＠
Bittenl'ourt, que ｾ･ｧｵｩｬＱ＠ hon
ｴｾｭ＠ para ali, af:ompanharhl do 
sr. Platf\o Guimal'ftes e familia. 

-0-

ELIXIR DE NOGUEIRfI 
cio Pilc? I:hr': João da :-';1iva ｾｩｬﾭ
veira. Unico de OHANOE 
CONSUMO. 

• 

--0-

Pass:lram Ilt,ta vil!a: srH. dr. 
Nicolau Pederneiras e exma. 
filha, agrimensor Alfreclo l'essi, 
Antonio Neves e Pharmaceuti
/;0 José Lapolli. 

---_ . ...---
SECÇÃO P.A.G.A. 

ｲｲｾｨＺｴｾ＠ nmanrla 
Ailltla forasteiro e o sr. José 

Caetano do Arndral 
Ni10 lla mu itos mezes o con

ceituado perioelico «O Dever-, 
lIa Laguna, estalllpou em ｾｵ｡ｳ＠

ｾｯｬｵｭｾ｡ｳＬ＠ com a ｡ｾｾｩｧＧｮ｡ｴｵｲ｡＠

anollyma - FOR.\STEIRO-, um 
artigu ete torpemeute injurioso 
contra o ･ｾｴｩｭ｡｣ｬｯ＠ t' ､ｩｾｮｯ＠ cava
lheiro, ｾｲＮ＠ Jo,é Caetano do A
m'lral, meu respeitavel e parti
cular amigo. 

ｾ｜ｧｯｲ｡＠ acabo de saber por in
formações segura, qu e alguns 
clesoccu paclm', desses en tes illise
ｲ｡ｶ･ｩｾ＠ que [lor to,la parte fazem 
a ruiua da .ociedaclt', Jll'()e'uram a 
toelo transl' emprestar-me a au
toria ou roanloriil ele,," 1'11111Ja
do de impl'flperio, a"a, iltlO/ln
tra a pes,o" ele um cielarFl" be1l\
racl", a quem ｳｾｭｊＱｲ･＠ fui li gaelo 
por p, tr ,·i tos l'lçns ri" i\\lliz \tle. 

:;;\0 l1l:> ... ··Jltlo po...:.sh't'1 ｾｩｬｴ ＮＧ＠ 1-

eiar u miuh:\ illfl igna\'-" elt':llIte 
de se III e I hallt<' i 11 fa m ia, ,'p n h o por 
este meio lavrar o mpu prukstoo 
que faço COU"ielanclo a es,p, mi 
ＡＧ･ｬＧ｡ｶ･ｩｾ＠ ｩｮｴｊＧｩｧ ｡ ｬｬｴ ｾｾＬ＠ haixo..; <11'
ｴｲ｡｣ｴｯｲ ｴＧｾ＠ elo nom e alheio, a vi
rem publicamentE> provar o '}'Ie 
malidosa e covardemente apre-
goaUl. 

Si não o fizen' m finlr:rll e'fllI 
ｾｩ､･ｲ｡､ｯｳ＠ como ｬｬｾｲｦｩ｣ｬｯｳ＠ nwuti
ｲｯｾｯｾＬ＠ infiunes calumniaelores. 

Ahi fica o meu protes to . 
!:3oceo,.ro, 21-X-919. 

Gldolpf)o lt)artlr)5. 
-0-

Declaração 
Para os ｵ･ｶｩｵｯｾ＠ etreitos, ve

IIho declarar ｊｬｵ｢ｬｩ｣ｩｬｭ ｣ ｬ｜ｴ ｾＬ＠ que 
desta clata em diante, ￼ｾ｡＠ nul
lae sem nenhum valor, li [11'0-
｣ｵｲ｡ｾｦｴｯ＠ que passei. no ｬＧｾｬｉﾷｴｯﾭ

rio ele Paz deste distrido, !lI) 

meu irmi\o sr. Jusé Comclli, 
em 23 de Fevereiro rle I flUi. 

Palmeiras, l!6 de NOVl'mhro 
de 1916. 

Cl'cilia Co IItclli , 
-0-

Agradecimento 
E r<lt h i cles B i l!t 'n"/lu rt, .r esu

ina ｕｵｩｭ｡ｲ￠｜Ｇｾ＠ e I'lat'-IO l:Iuimll
rile', lll'lu ,fp,tam a'lui Hre!a
ｵ･ｩｲｯｾ＠ ｡ｧ［｜Ｇｉ｜ｴｬｴＧ･ｩｭ･ｮｴｯｾ＠ a tuelos 
OH que lhes auxiliaram cl\1l'ante 

\ 

PC 
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ｯｾ＠

n I'lIft'rlllil];"II' de ｾｴｕ＠ pxtinrto 
marilln, gt'npl 1' ｾｬＱｨｲｩｬｬｨｯ＠ SI\-
jYRO BITTENCOURT I' tI-

r"llIjl'l1lhal'am o qlll'rlllo <,ada
\Tr Ú 11"11':1111' ira llIorarla. 

(b ＱｉＰｾｾｏＡＢ＠ agl"lllhleilHl'lltos ｾ￣ＨＩ＠

('xlt'n,i\'o' il S. ｾｬＮ＠ AlIIol' nu 
1',o!JI'/',"'o, '1\1l', por uondade de 
ｾｴＧｴｬｳ＠ 1I1t'lIlhro>, acompanhou o 
ｬｮｴｾｬｲｯ＠ da ｅＬｴ｡ｾｩｬｏ＠ ao ccmilerio, 

ｐ･＼ｬｲ｡ｾ＠ (hallllt's, 24-XI-9HJ. 
-0-

.11/101/ io JIcllflont;a 

e 
Iracema Eralca 

pai (icÍl){(//1 (10,! ＬｾｲＡＨＬＡ＠ ]lal'enles 

e lÍ.l p/'S.IOII,! IIl11i!Jl/8 que são 

/loil'o,l. 
f,(ffl /11/(( ,Xol·/'lIIbfo·l!J 1!J. 

-0-

Barão de ltapitocay 

-------
Ｇ ｬＧｨ ｾＬＮＢｵＱＧｯＬ＠ faço pnhlko,J1flra CO-I ｾｦｦｩｾｾＬｴＮ＠ .. , I k J:.I k:t. .• 1 . .j, .• 1 .1 •• I •• 

IlhPI'lIIl1'I\ln Ilc I]lIpm inti'l'I'sHar, -Il'l' J(. • ｊＺＺｲＺｊＪＺｬＵ］ｲＮＺＧｩＺ ＷｴＮ［ｲＺＺｙＮｩＭＺｴＺｲＮＮ ｦＬｾｴｴＪｾＺｲｴｦｦｩｾＱｾＹｾＺＧｴｳＱ ｾ＠
ｱｬｬｐｐｬｬＱｖｬｲｬｬｬＱｬｴｾ､｡＠ ｌｾｩｬｬＢｊＲｲＬＱ＠ ｾＬ＠ , • ll" 
l1e ]11 ,lp ｾｻＧｴｴＭｬＱＱｬｨｲｯ＠ p. fit;'lo,' n: Ｚｾ＠ ,')ortUH('UtO CO 111 p'f'fo Xot';t!udll!J (')/I l'h"JJi:oR ｾ［＠
l',om n'lt'ra,l", ,las 1lI1111'\s e 111 ,: 7 / :.> .... 

• ＨＮＮＮｾ＠ 1'111 ('fi 1'(11 us /uno / io])'õ 
ｾｉｮ･＠ I1H'O\Tl'l'ilm os contrilJ\1 .... ｾ＠ • /IIIJ'II /fIm, 1l3,"Cilh" ｾ｟＠

llltCH Ilnl' ate 31 ,le Dezemhlll ｾＢ＠ I . Ａ＼ｬ＼ｾ＠
Ih.,tl' , . I" --r, /UI/li !l8, BO- I 

. (\UIlO, ｸ｡ｬｬｾ＠ lZel't!m o lIa - ＴＮＨｾ＠ _. 10/1 fi nlfC/l .. K:· 
gamentn ell' ｾｮ｡ｳ＠ ･ｬＺ｜Ｇｩ､｡ｾ＠ para ..ri 1 . ｇｾ＠ ,.. Õ\ 1"" <1(, ｾ＠
com o ｊｾｾｴ｡ｦｬｯＮ＠ Ｚｾ＠ IlIOI IId C L Cl' .... 

Agelll'iR Fiscal elas RelHla!- Ｎｾ＠ rrral!
R,tuIloaes, ele Orleans, em 2 fl(' I #, Ç(". 
Ontnuro de I fll\! . ,+; 

o .-\gellte ｆｩｾ｣｡ｬＬ＠

Domingos Da/sasso. 
-0-

ｾｲＮ＠ ｾｬＬｲＡｾＬｬｨ＠ ｾＬｬｶｩｾ＠
ADVOGADO 

ｾ＠

* 4)G ---;-
+.'-' ";; 
ｾ＠ ｾ＠

Ｍｾｑ＠ --qr; '" 
4f-; ｾ＠
ｾ＠ "E. 
-rI(; '" * 'O 
ｾ＠ ｾ＠

ｾｾｾｾｩ ﾷ ｴ＠
DE 

ｂｒｉｾｾＬ＠ ｃａｓｾｔＺ｜ｉﾷＺｉＧ＠ . .I,S, ('I!IT.\:'i. AL
CWI>úl';S, ｈｉｾ＼Ｚａ｜ＩｉＺ｜ＱｉＰＺＭ［Ｌ＠ ｾＱｬｬＱｴＱＺ｜ＺＭ＾Ｌ＠

R1S('AlJO=" ￭｜ｾ［ｉＧｉｉｉｉｴｓＬ＠ ｲＺｾﾭ
'I'IU<:I'ELAS, < '.\S ｅｾｬ＠ J II.\S, í\,\:\ 1';1.

LAS, ARTI<;(lS 1'.\1:'\ ALF.\L\
TE::; E :\11 L1IJEí\,\S 

A EIi('(I/'f"'!JO'SC de ('(WSflH ti
reis r. rOlllllterf'iw'8. Traia 
(fllli!Jal'd e jll<lirifll/1!cnle ele 
</r,\oprOp';0rÔfS ele Inre· 
/lOS ＸｩＱｬｬｯ､ｯｾ＠ l1a ZI)/I(( alm
VI ＮＡｾＨＨＨｬｵ＠ ]ll'7a E. P. Tubarão 
l/ .dr(JI'f(I1!Jllá c B. ｾＧＯＧｬＨＸＸ｡ＯｬＡｊｉｬＮ＠

Ｔｾ＠ ":ô 

ｉｾ＠ ｾ ｉ＠ Casa • , 
* DE . "*:; LUIZ ｾ｜ＩｅｒＱｉＩｏ＠ & COMI"· 

Acre!l(f chnmaclos]lor carlas. 14)G - ｾｆｆｅｒｅｃｅ＠

Eu >1uai\'o ｡Ｌｾｩｧｮａ､ｯＬ＠ doutor 
em Illl',lit:ina ｰｾｬ｡＠ faculdaele do 
Rio úe Ｎｔ｡ｬｬｾｩ＠ 1'0, couelecorado pe· 
los gO\'f'rnos da Allemanha, 
Portugal e Jtalia, medico do 
Hospital ,le l\li"ericordia de,ta 
cidade, etl:. etr. 

Attesto que tenhoem]1regado 
muitas ｹ･ＷＮｾｳ＠ o ELIXIR de 
l\llGL' EIRA, SALSA, G ARO
!lA ｬｾ＠ ＼ｾｕａｙａｃｏＬ＠ preparauo 
pelo sr . .Toào Ilu :->ilva ::;ilveira, 
rolll!) ｬ ｬｬ ｊｬｬ ｴＧ ｬＧｯｾｯ＠ agente em ｣｡ｾｵｾ＠
de illt'elçüo sy:lhilitka e diathe
se ･Ｘ｣ｲｯｰｨｵｬｯｾ｡Ｌ＠ parecendo·me 
,upet'iul au> anaJogos que nos 
\'em do {·,trangpirn. 1'01' me ser 
pcili,lo Jl""'o e"te. cuja wrdade 
afti, mo em fe du ｭｾｵ＠ gráo. 

ｉｾ＠ . ｾ＠.L.R __ ｅ｟ｾ Ｌ｟ｊＩ｟ ｅ｟ｾｃ ｟ｬ｟ａ Ｚ｟Ｍ｟ＭＭ］ ｌＺＮＮＺｦｬＮＮＺＮｇ］ｕＮＮＺＮｎＺＮＮＺｦｬＮＮＺＮｊＮＮＮｬＮ＠ ,-l por preços rasoa,vels, "D.fi·/fi :1,'; 
l>lG Caixa Postal. 15 ｾＬＮ＠

-0- ·>-lt RUA DA PRAIA -tO/·'lq,,) * 
4)G ;f,. 

ｾｌｬｖｴｉｒａ Ｇ ｾ＠ ｴａｾｔｍ＠ ｾ＠ ＸｖｬｦＡｾ＠ svp X._sunÜ "JIJI:n:.JUIl Ｘ､Ａｾ＠ ｾＺ＠

Bllrão (le Itupilo(,l/y. 
(R,tá reconhecida). 

-0-

festa de Santa Luzia 
Ｍｾｏ＠ RIO BELLO-

_ ____._.-- .. ｾ＠ -ua::)}) lUa ｾｰＱｽｰ＠ ｾ＠ -mll"J.l.1c1 "1'/)1' H' 
EI'ID. TElEG.: OlIVEIRI\ -lP, ;f,. 

C/\IX/\ rOST/\l. 36 Ｎｾ＠ ＭｾｊＮＱｖＮＱ＠ ｾｐｬＡｖＮｦＹ＠ '"L'!/II!J."Tg;f * 
Ｔｾ＠ HI-

IMPORT ADORES 
DE 

SECCOS E MOLHI\DOS 

Rua Coronel Gnsta\'o Richard 
LAGUNA 

Estado de Santa Catharina 

T 

ｾ］ｾｾｾｾｾｾｘｾｾｾｾｘｉｾｘｘｾｘｘｘｘｘｾｗ＠
}l\. ｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ＭＭＭｆｾ＠ • ｾ＠ ｾＢｦ＠ ." • 4f ｾ＠ "'t .......... '"f ＢＧｾ＠ ｾ＠ ｾＮＢ＠ .......... ｾ＠ -f "J'-

, - . 
Club --(eiS .\ 

DIEHL & elA. LIMITADA 
-_" ..... ＧｖＢ＾ｶＭ｟ＭｾＭ

Perle-se o comparecimento de ) L 
todos os catholicos, sauuado, 13 -o-

Autorisado a funcc ionar pelo Decreto N.11492 
de 17 de fevereiro de 1915 e pela 

de Dezembro, as 10 horas ela 'fERRENO A' \lENDA Carta Patente N. 191. 
manhll, para as orações do cos
tume, A' tarue haverá uasar de 
prendas e á noite, novena. 

Domingo. 14, haverá. missa 
ás 10 horas ela manhã. A' tar
de terá logar o bazar e á noite 
haverá no\'ena. 

Os Festeiros. 
-0-

EDITAL 

Relevação de multas 
De orrlem do sr. Director fio 

Vende-se no Rio Bonito, mu
nicipio de Urussanga, um ter- i 
re.no proprio para lavoura, de 

matta virgem. 
'frata-se com O· gerente da 

«Cooperativa Prima», João Ma-' 
ria Cancilier, no Rio :Maior, 

-0-

CAR'fÕES DE VISITA, im
pressOS em 10 MINUTOS, na '1'y-1 
poe-raphia ﾫｬｬｲ｡ｾｩｬﾻＮ＠

ＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭ

CAPITAL: ＳＰＰｾｏｏｏ Ｇ Ｄｏｏｏ＠
--""'-"""""--no f'R€MIOSPOR Ｉ｛ｅｾ＠ :\0 YALOR TOTALDE 

RS. 46 :00ÓSOOO, 110·40 f'REMIOS puR 
ANKO NO \' AL01{ TOTAL DE RS. 552:000.;>000. 

I.' 
TUDO pela rnoüica rnensaMat1e Ilc ｾＤｏｏｏＺ＠

Ｍｾ＠ ....... 

Melhores informaçôes, dará. o representante nesta. villa. 
FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA • 

ｾｩ＠

E,MOLESTIAS DO PEITO 

ＧＱ＿ｾ｛｡ｲｯｮ･＠ de Gr!i1. -
t J ) ' I \... " '\/ l ｾｉｙｊ＠ DE OLIVEI RA JUNIOR 

ｐｏｃｾ Ａ＠ ,oso CALMANTE, TONICO E EXPECTORANTE 
pedir e c"lgir sempre; Ｂｇｲｩｮ､･ｬｩｾ＠ Oliveira Junior" 

1. e cl..'ogarlo. .RAUJ;J.1. 'TIEi. l.'A.3 - d: C. Rio de Janeiro 
..",eY::;:_ ｃ［［［ＧｦｾＭＺＧｾＢＢＧｾＧｌＮＧ＠ ,.4 Ｍｾ＠
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IM FREi'i 5/\ 

I 
Ｍｾｬｬ＠

Ｂａｬｦｾｬｬｴ｡ｲｩＬ＠ ｾｲｵ｜ｬ､ｲＬＢ＠
DE 

Gfl5TO C ORDlnl 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

Lafefamento da. ar
terl •• do pucoço. I 

Innlllmmac;õtl do ute
r., 

Corrimento dOI OU'fi .. 

dOI. 

Rbtumatlsmo em Ce-

f.l. 
Mancha' da pelle. 

Alfetçelu do 

filado. 

Dores no pei-
to. . 

Tumortt no. I 
015.1. 

ｾ＠
ｾ＠

• 

ｾｾｯｧｲＦｾｨ ｬ ｾ＠ Q& ｉｍｲｒｅｉｾａ＠
•• • 

ｾ＠
ｾ＠

Imprimem-se, nesla bem monlada Iypographia, por 
preços rélsoaveis e com a maxima promplidão: 

Om'tões de visita e cmmnerGÍaes, notas, jac/uTas, contas
cO/Tentes, papeis para em·tas e para ojficios, enve/oppes com
m.cniae8 e de o.flicios, talõ"8 de quaesquel' especie8, "OtU/08 pa
ra pharlllacias e lJura gan'afa8, jornaes, 7Ilemoranduns. letra8 
de cmnbio,lIolas promissorias,I'ecibo8 pal'a aluguel de ca8a ,'oe8 
de I oupa8 para 8olteil'o8 e para jamiliru, en. blocks, etc. ｬ｜･ｾｴ｡＠ bem montada al

faiataria, ｯｾ＠ 81's. fregue· 
ｚｐｾ＠ encoutrarão ]l'Iodici
Ａｬｾ､･＠ em pl'rçns e per
ｦｾｩｬｯ＠ ｵ｡ｾ＠ obras HCCU

ｴ｡､｡ｾＬ＠ ｰｯｩｾＬ＠ a ALF AIA
'rAlUA BHA1:iILEIRA, 
é li uuica em Orleans, 
que trabalha mais bara
to e que dispõe de me
lhores offidaes, 

Cancro. Vt- , J 

nereol. ｾ ［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［［ ［［［［ｾ［［［［ ［ＺＺ＠

ｦｊＺｦｾｾｾｾｾＧ＠ "pavaizo ãa ha6 una· 

Não façam, pois, ter
nos de rUll pa, antes de 
visitarem a 

Alfaiataria Brasileira 

Rua 15 Novembro, 
esquina da Vidal Ramos 

ORLEANS 

ｾ＠ ｾ＠

Radllllltno. ..... , II .5 
flores bru. 

<U, 

ｕｬ｣ｵｾｳＮ＠

Tumoru. 

ｾｲｮｬｬＮ＠

Cryslas. 

Esrrophl,faa 
Darthrol. 

Bouba!. 

Boubon. 

t, finalmente, 

todas as mo" 

I es ti;u pro> 

vnitnles di 
sangue. 

iIllfDf lImamo De unm 
-CARIMBOS DE BOR
RACHA, de lodos- os de
senhos e lamanhos, podem 
ser adquiridos nalypographia 
da Imprensa. 

ｾＧＢ＠ Ｂｕｾｖ＠

• 

Sempre Iriumphanle, sempre inimigo da careslia 
e amigo da baraleza, e possuindo sempre grandes 
novidades, es\e PARAIZO lem sido um 
verdadeiro emporio commercial. 

Porque não leme concurrencia, é procurado por 
lodo o sul do Eslado. Não ha senhuras, senhori
las e cavalheiros, que não fiquem salisfeilos ao visi
larem esle fallado e conhecido P ARAIZO. 
Os commercianles que negociam com o PA= 
RAIZO DA LAGUNA, ob-
lêm enormes lucros. 

ELIAS PAULO & IRmÃO 
LI\GON" 

• 

ｾ＠ DE " 
ｾｾ｀ｬ＠ João Cardoso Bittencourt ｾＧＡｊ＠ (GERENTE: RAMIRO MACHADO) li-
Ｎｾ＠ >" ｾＮ＠ ｾＺ［ｩ＠

ＮＧＭＮｾ＠ Fazendas, armarinho, ferragens, café, ---- @lli" 
Ｇｾ＠ kerozene, sal, ele. ele. Grande deposilo de: Sal. Kerozene, Phospho- ｾＱｊ＠

... ｾｾ＠ --- ros e Farinha de Trigo. m-
fi, " Corlume de solas e vaquelas e deposilo ｾＢＮｴＧＧＧＧ＠
ｾｴ＠ ｾ＠ de couros preparados , nacionaes e eslran- ｾ＠

li, ｾＬ＠ geiros. Accessorios para sapaleiros e selleiros. Armazem de seccos e molhados, Loja de ｾＩｾ＠ .. 

I t", E t d d --- Fazendas, Ferragens e Armarinho. ' 
li ｾ＠ xpor a or e cereaes, couros, etc. 

, . , 
ｾ＠ REPRESENTANTE DO 
ｾＭﾪｬ＠ BANCO NACIONAL DO COMMERCIO ｾｾＯＮｊ Ｎ＠

ｾｾｾＧ＠ FILIAL ElVI: lVI:INAS ＺｉＧｾﾷ＠
.. ' ｾ＠ (J 
ｉｩｾ＠ --- ｾＮ＠

ＺＮｊｾ＠ Endereço lelegraphico: CARDOSO ｾＧＧｊ＠

ｉ
ｾ＠ .. Ｌｾ Ｌ＠ -CODIGO RIBEIRO- ｾＮＧ＠ ｾ＠
ＰＴｾ＠ ; ｾｾ＠
ｦＯｾｾＬ＠ RUA VIDAL RAMOS ｾ＠

ｩ
ＧＭｾ＠ ｾｾ＠
ｲ［ｻｾ Ｎ＠ ' ORLEANS - Eslado de Sla. ｃ｡ｬｨ｡ｲｩｮ｡ｾ＠ I-ｾ＠ .. 
Ｈｾ＠ " Ｍｾｾ＠ @l" 
ｾｾｾｾＮＮＮＭｾｾＮｾ＠

ｪＺＧ｜ｬｾｴｾＬｱＧＧＸｙｾｾｾ［ｔｾＬＪＬＪＬｾｾｾ＠

Unico eslabelecimenlo commercial em Orleons, 
que lem, ã venda, os superiores chapéos 

da afamada fabrica PRADA . 

!fJfl' Rua 15 de Novembro 

ｾ＠ｾ＠ Ｈｾｏｂｒｬｉｄｏ＠ DlI l!MI"Rl!Zll) 

ｾ
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