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J"ORNAL NOTICIOSO l{edactor-f)roprletarlo: GODOFREDO MAllQ1'ES 

ORLEANS 
.-
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T E L E ｾ＠ R A M M A ｾ＠ I mos ｾ＠ 25 do passado, o nosso I T conceituado collega O DeveI' ｾｯ＠ opp e Kurt B!'unow, rece- exercicio ｰ｡ｳｾ｡､ｯ＠ ｲｾｦＢ＠ . . 
I que. ohedece á orientação do jor: ｮｾｾｾｾｳｵＺｾ＠ ｳｵｨｾ｣ｮｰ￣ｯ＠ para do- Rua proficua gestã.'o no ･､ｾＺｾＨｾｾｾＧ･Ｇｾ＠

Serviço especial da IMPRENSA I ｾｾｾｾｴｾ･ｌｾ｣ｾｳ＠ Bainha, puhlicou nha e da ｾｉ［ＺｾＺｾＬｴｯｾｾＺ＠ ｾＡｾｾｉｾｾ＠ ｾｯｾ Ｎ＠ anno ｦｩｮ､ｾＺ＠ dirigio 1Il.,;a ｲ｡ｾ＠
g e. nosso escriptorio á d' . _ . osa salldaçao á nova IlJr"cto· 

Semana vasia ,CttRfJo.-E' o titulo de um daquelles que ｱｵＧｩｺ･ｲ･ｾｳｾｾｾｾｉｾｾ＠ ｾｾｾＧｳｯ＠ ｣＿ｮｧｲ｡ｾｕｬ｡ｬｬｲｬｯＧｒ･＠ COIl1 os 
ｾＮｮｴｯ＠ de costumes regionaes de buir para tão caridoso fim d CIOS Pd

e
. ｾ＠ acertarIa ･ｾｬＺｏｬｬｴ｡＠

lto Carvalho. E' o segu'ndo Os nomes dos que ｣ｯｮｾｯｲｲ･Ｍ ｃｾｾｾｾｾｯｳ＠ Il'Igentes do qUI'!'illo Fpolis. 10 (N.V.) 
Nesta semana, quas: nenhum 

assumpto importante, digno de 

nesse genero, que o distincto ram para auxiliar os ob d' . d e Julho., porqul',di8' 
belletrista puhlica depois que Allemanha e da AustPrl'a ｲ･｡ｳＸｾﾷ｡＠ ､ｓｾＧ＠ vida emd todos. elles, amigos Ile-
está res'd' d . ' .t- Ica os a antiga e s"m . tI . 

I lU o na Região Serra- gnando a lista em nosso poder MCI'edade t J [la lira na. ã b' d ' . e, es ava certo tudo 
Inauguração do monu- Bulha de . " serAo pu ｉｴ｣ｾ＠ os pela I,mpl·eIlBa. fariam pela sua pr08perid·tde 

t . A 't r,:, 'b Id' arrOIO, o pnmelro s quantias sobscnptas en- Convida a . d ,. 
men O a nm a "-Jan a I conto, é deliciosamente bello pa viaremos áca.a Hoepcke I' - h v, P')IS, to os a aeom· . ( • a ' , rmao pan arem-no num viva á ,. 

nota. 

Fpohs. la N.V.) ra quem conhece os usos e os & C., de Florianopolis. directorl'a no f . 110\ a . . costumes d ' que OI correspon· 
Se.ra maugu rado hoje, ás de- . o povo ｳ･ｾｲ｡ｮｯＮ＠ ｏ｡ｾＡＭ . -0- dido calorosamente. 

zesels horas, na praça 17 de)O é outra reproducçao . perfeita ｏｯＯＧｲｾｯ＠ de Papallduva-Es- Em seguida, ao som de 1I'll 0_ 

Novembro, nesta capital, o mo. ｾ･ｳｳ｡＠ Itnguagem, ｱｾ｡ｳｬ＠ um dia- te é o ｴｉｴｾｬｯ＠ dum novo confrade lectrisaudo dobrado e prololl ｾﾭ
numento que o nosso Estado vae ecto, IIsada s.erra ｾ｣ｵｮ｡＠ edesses que surglo a 25 do passado em das palmas e enthusiasticos ｨｾｲＮ＠
levantar á heroina Annita Gari. C?stumes antlquanos, . mas onde Papanduva, ?este Estado. ras, den ·se a assignatura da 
haldi, por iniciativa do dI' . José ｾｬｄ､｡＠ retlecte o ｳ･ｾｴｩｭ･ｮｴｯ＠ de Aos ｡ｏ＾Ｇｲ･ｾ＿Ｌ＠ as ＱｬＰｓｓｾｓ＠ felici- acta da posse, sendo, após, sus· 
Boiteux, secretario no Interior n ｯ｢ｲ･ｾ｡＠ e fidalgUia dos qui- ｴ｡ｾ･ｳ＠ e desejOS de mUita proso pensa a sessão. 

O autor do monumento é o co: . hentlstas, que os ｴｲ｡ｳｰｬ｡ｮｴｾＭ pendade. Aos presentes o club offere-
nhecido esculptor brasileiro An- Iam de Portugal p.ara o Brazl\. -0-. ｣･ｵＮｬｾｵｴ｡＠ mesa de finos doces e 
tonino de Mattos. Em summa, Tito Carvalho ｔ･ｾ･ｮｴ･＠ Sololl .. -Esta resta- deltclosos licores e vinho. A ｾ･Ｍ

ｱｵ｡ｾ､ｯ＠ escreve, agrada.nos, e belecldo de seus IDcommodos de guir, organisou-se uma ,oirée 
____ - por ISSO não podemos deixar de saude ｾｵ･＠ o prenderam ao leito, dançante, que terminou, li noi· 

apresentar-lhe uossos compri- o sr .. 1. ｔｾｮｾｮｴ･＠ Solon Zozymo tiuhaentre expansões de riraa· 

ｾＧｉＬｭｉｄｾ｡ｬ＠ um ｉｾｴＬｵ＠
Com esta epigraphe, deveria

mos publicar hoje verdadeiras e 
duras palavras censurando a to
dos aquelles que, na comarca, 
contribuem directa ou indirecta· 
mente para o desrespeito ás leis 
do paiz. 

Attendendo,porém, á solicita· 
ção duma respeitavel pessõa a 
qnem presamos devéras, vamos 
silenciar sobre o assumpto 

O sr. escrivão de Paz de Or
leans e as altas autoridades da 
comarca que procedam, pois, co
mo entenderem, porque, da nos
sa parte, não hão de ler mais 
nem uma linha siquer a respei
to dos casamentos civeis. sem e
ditaes. 

-0-

Edição de Natal 
O nosso presado confrade O 

Dever, da Laguna, fez as se
guin tes refencias á nossa edi
ção de Natal, que transcreve
mos agradecidos: 

IMrRE05ft.-Esta iIlustre 
confreira que se publica em 01'
leans, apresentou-se, no dia de 
Natal, com oito paginas, numero 
esse.que muito nos agradou. 

Parabens ao sr. Godofredo 
Marques, seu director. 

-0-

Caríjo 
A respeito do conto regional 

de Tito Carvalho, que publicá-

mentos. da Sllva,dlstlDcto offkial do Re- legria. 
-0- gimento de Segurança. A nova directoria é li seO'lIin· 

Offerta 
O nosso presadissimo amigo 

sr. Luiz Veran Cascaes, acredi
tado negociante desta praça, of
fertou-nos a acçl!o que possuia, 
das que foram emitidas ーｾｲ＠ nós. 

Ficam aqui os nossos melho
res agradecimen tos pelo valioso 
presente. 

-0-

Nascimento 
Ao nossO presadissimo amigo 

e talentoso confrade sr. 'l'ito 
Carvalho e á sua extremecida 
consorte d. Lorena Cascaes de 
Carvalho, a Impl'ensa apresen· 
ta parabens pelo nascimento, a 
a 2 do corrente, de sua filhiuha 
Léa, a quem desejamos venturo
so porvir. 

-0-

.Â88ig1lantes da lIilla. - Sus· 
penderemos a remessa da Im
prenaa, aos asignantes da villa 
que não pagarem até o dia 25 tio 
corrente,ovalor de suas assigna
turas vencidas em 31 de Dezem
hrO findo, e publicaremos os se-
us nomeS. 

-0-

famintos da AIIemanha 
e da Austria 

Firmada pelos srs. dr. Herci· 
Iio Luz, govl'rnador do Estado, 
Carl Hoepcke, Ernesto Vahl, D. 
Joaquim Domingues, Bispo 
Diocesano, Monsenhor Francis-

-0- te: capo Alexandre Há, ｾＧ｣ＬｩＭ
Ｂ｡ｬｬｬｾＬﾫ＠ JA ｔｵｾｵｩ｡＠ ､･ｮｾ･［＠ Antonio ｍ･､･ｩｲｯｾＬ＠ "ice; 
" W WI Il ｾｖ＠ UIIIIIII I J ulto Cesar Fernanues, J? ,e-

cretario; capo Gregorio Vianna 
Em 5 de Janeirol'o de 1920. 12? ｳ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯ［Ｌ＠ Pedro Castro: 

thesourelro; .fi anor Freitas, 
Conforme dispõem os estatutos bibliothecario, 

do Club «7 de Julho.,foi empos- -Estão na cidade desde al
sada ás 12 horas do dia l? dovi- guns dias, vindas de Floriano
gente, a nova directoria que tem polis, a distincta conlerrenea 
de gerir os seus destinos duran- senhorita Dulce Sá, dilecta filha 
te o corrente anno. A' ceremo- do sr. capo Alexandre Si\ e ap
nia da posse, que se revertio de plicada alumna da Escola ｾｯｲﾭ
toda a solemnidade, assistiram mal, e a exma. sra. d. Virgnlin8 
grande numero de socios e ex- Puccini. 
mas. familias, e a banda musical -Já está no exercicio do im-
«Lyra Tubaronense.. portante cargo de agente do 

Cercadas 11 e30, uma com- Banco Nacional do Commercio, 
missão de socios designada pela para o qual foi nomeado ha pou
directoria passada foi á residen· cos dias, o digno moço sr. Seve
cia do distincto cavalheiro sr. \ riano Albino Corrêa, cujo es
capo Alexandre Sá, presidente criptorio installou na sua resi
eleito, afim de acompanhal·o até dencia. á rua Marechal Deoc1o
á séde do club. A' sua chegada, ro, ao lado do «Hotel do Com
ouvio-se uma salva de palmas e mercio •. 
enthusiasticos hurras á nova di- O sr. Severiano Corrêa dei
rectoria, levantados pelas pes- xou ha dias a gerencia do esta
soas que se achavam presentes, belecimento commercial da sra. 
emquanto espoucavam no ar Viuva Esmeraldino Corrêa, pa
innumeroS foauetes e a «Lyra. ra se estabelecer, nesta praça, 
executava bella marcha. dentro em hreve, com ignalra· 

Precisamente ás 12 horas os mo de negocio, por conta pro-
membros da nova directoria fo- pria. 
ram conduzidos ao salão princi- -Acaha de ser tranferido pa
paI, por senhoritas, dando-se em ra o espaçoso predio do sr. lI1a· 
seguida a posse. Ao passar o e- jor Accacio Moreira, o conceituo 
xercicio ao seu successor sr. ado «Hotel Cascaes.:o 
capo Sã, o digno moço sr. Sylvio O seu proprietario. ｾｲＺ＠ ｉＡＰｾﾷ｡Ｎ＠
Burigo, esforçado presidente no ceio Cascaes, fez acqlllslÇllO de 
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mobiliarios e ｵｬ･ｮｾｩｬｩｯｳ＠ ｴｯ､ｯｾ＠ no
ｶｯｾＬ＠ passando o ﾫ ｈｯｴｾＱ＠ Cascal's. 
a ,;enum estabelecimento de pri
lIIeira ordem, apparelhado para 
ｵｩｾｰ･ｮＢ｡ｲ＠ o maximo conforto aos 
81'S. ｶｩ｡ｪ｡ｮｴｾｳ＠ e exmas. familias, 
a par de um tratamento irrepre
ｨ･ｮｾｩＧ｜Ｇ･ｬＮ＠

-Segundo noticiãmos, reali
sou-se na noite de 28 do mez p. 
passauo, com estraordi naria e 
selécta concurrencia, no thea
tro do Club «7 de Julho,,, o sa· 
ｬＧ｡ｵＭｭｵｾｩ｣ｯＭＭｴｨ･｡ｴｲ｡ｬ＠ promo vido 
em bendicio das obras da capei
la de ｾＮ＠ S. dos Passos. O pro
gramma caprichosamente orga
ubatlo e desempenhado porgen
tis ｾ･ｮｨｯｲｩｴ｡ｳ＠ e cavalheiro da 
nOSl'a sociedade, agradou muito, 
pro\'ocando constantes palmas 
e brayos do auditorio. 

IMrRfNSI\ 

Arnnldv Napoll i, ｡､ｭｩｮｩｾｴｲ｡､ｯｲ＠ I 
dos ｳ･ｲｶｩｯｾ＠ ela Empreza Indus
trial e Agricola de 'l'ubarfLo. 

-Tran,;ferio sua re:,id"llcia 
para Imuitllba, o sr . pharmaceu
tico Luiz Magalhàes de Medei
ros. 

COITcspondente. 

\7is itas 
Deu á Imprensa O ai to prazer 

de sua demorada visita, a intel
ligentem/le. Aracy Corrêa, pro
fessora uo Braço do Norte, que 
veio trazer-nos as suas despelli
das por ter de segui r até !<'Ioria
nopol is, onde passará as ferias 
escolares. 

Veill trazer-nos a sua visita 
de despedida, o nOSHO estimarlo 
am igo sr. Gercino Sou za Si
queira, que transferiu sua resi
dencia para Pedrinhas. 

Foi o seguinte o programma: 
1 ｾ＠ parte. Crearlo de servÍ!·-come· 
dia, desempenhada pelos srs. 
Sylvio Burigo e Juvenall\liran-
da e senhorita Olga Souza. Recebemos a visita dos nos-

PeSSDas 

Anemicas 

necessitam a Emul· 
são de Scott que 
alem de um me
dicamento é um 
poderoso alimen
to concentrado, 

tf
' productivo 

d!! sangue, 
forças e 

,",u'" .. boas côres. 
Eao"We 

""'-
Pedi sempre. 

EmutsãodeScott 

". A 1IIullle,. do bódc-tango, -pia- os assignautes srs. João Lucia
no, VIOlino, flauta e clarinetto, uo Pereira, do Rio Novo, 1I1a
senhora Nenezinha Cabral e se- theus Debiasi, do Rio Pinhei- rio duma casa de Com missões e 
DIJores AntonioOrige,João Seh- ros e WllIy Schlengmann, do Repr.esenta<;ões, da Laguna; e 
midt e João Silva. Rio ｾｯｶｯＮ＠ Luiz VeranCascaes, desta villa. 

Ｒｾ＠ parte. Creada de senil'- -0- .Muitos agradecimentos nos-
can<;0neta,-senhorita Elisa Ve. fa!!c::ir.1cntos sos pelas gentilezas dos presen-

N. 24 

I 
Francisco Pires, transferiu sua 
residencia para Jaguaruna, on
ue vae se estabelecer com uma 
bem montada casa commercial. 

-0-

A Lombrigueira do Pharma
ceutico Chimico Silveira é in
dispensavel em todas as casas 
de familia, para os pequenos a
tacados de vermes (lombrigas.) 

-0-

Acha-se en tre nós, hos pedado 
na residencia do nosso redactor, 
o intelJigente joven Carlos Go
mes de Carvalho, de Tubarão. 

-0-

A ditrtlrença do ｰｲ･ｾｯ＠ entre a 
legitima "Emulsão de Scott" e 
as imitações é insignificaute,po
rem a maior distincção está nas 
qualidacles heroicas que ella 
contem, que até hoje ainda não 
conseguiram imitar, e com cer
teza nunca o ｣ｯｮｾ･ｧｵ･ｭＮＢｄ･｣ｬ｡ﾭ
ro q ne tenho empregado na minha 
clinica, com bons resultados a 
«Emulsii.o de Scott» de Scott & 
Bowlle. 

«Dl'. ｂｯｴｾｬｨｯ＠ Velloso. 
Limeiro .• 

-0-

O nosso assignan te sr. Cypri
ano Volpato, foi nomeado sub
delegado de policia no distncto 
de Grão Pará. ran. N ., tes e desejos de grandes e pros-

Cm'arao nos labios-cançone- ｯｾ＠ ul;lmos dIas da semana peros negocios DO decorrer do 
ta.-,enhorita Olga Souza. passaua, lalleceu ｡ｾｸｄｬ｡Ｎ＠ sra.d. 1920. -:-0-

"Valsa d(ls que sO.tfl'em-canço- Eva Fahre, pr?geDltora do DOS- -0- . O ｮｾｳｳｯ＠ ｡ｳｳｾｧｮ｡ｮｴ･＠ s:. Auto-
neta,-senhorita Aurea Carva. 80 presado amIgo sr. Amadeu f l"t - 010 Joao de ｬ｜ｨｲ｡ｾ､｡Ｌ＠ fOI nomea-
lho. ｾ｡｢ｲ･Ｌ＠ a quem apresentamos e lei açoes do para exercer, mterinamente, 

As pesca(lm'os-col'o.-senhori. sInceros peZà?leS, ･ｸｴ･ｮｳｩｶｯｾ＠ a A rnlle Anna Campos e os SI'S. o ｣｡ｾｧｯ＠ .de escrivão de Paz, no 
tas )[aria Clandino, Corbetta todos os ｾ･ｭ｡ｬｳ＠ parentes da vIr- .Juho Barreto e Roclolpho Gou· no dlstl'lcto de Grão Pará. 
Elisa ｜Ｂｾｲ｡ｮＬ＠ Olga Souza, ｚｩｬ､ｾ＠ tuosa extlUcta. velá: man(lar.am á ImjJ1'enRa SECQÃO P.AG.A 
ｾ￡Ｌ＠ Paula Hülse, Aurea Carva- -0- ｣ｾｲｴｯ･ｳ＠ de felJcltações pelo ioi-
lho, Dedê Yeran, Delpizzo, M. SamjJaio &. C01np.- O sr. Bel'- CI? do. 1920, felicitações que re-I ｾ＠ y 
Jnuqueiro. nardmo PlUtO de Sampaio e a tl'lbulmos agradecidos. \ 17 Ibral)irT) <Zlaudlr)o e 

F'arT)llla, :3': partP. S II.oi·agi8ta. canço- sra, viuva·de José Esmeraldino -0-
uda,-senhorita Mary Claudino. Corrêa, organizara:n, a 1? do Enfermo 

JIi8."t do gallo. monologo,-se- corrente, rm :rnbarao, uma fir· Tem estado enfe . 
n horita Declê r eran. ma commerclal - Sampaio & ｡ｏｾｉＧｧｮ｡ｮｴＧ･＠ T • rBmo, ﾰ ｬｮ ｯｾｳｯ＠

Ｂｾｯ＠ Comp qlle t ." f'l' I .,- SI'. .0,10 USSO o In-
." PU fosse sympathico-mono- I .. -, ela uma I la .em ､ｬｬｾｬｲｩ｡ｬ＠ residente no R' R 'li 

logo,.sr. ;o;ylvio Burigo. mhltuba,conforme commuDlca- D'. Ih b lO e O. - d' . . psejamos- e reve restabe 
Pil/nista- cançoneta, _ GileLte çao ?ue 1fI(.(lram á !mpren.,a. lecimento .-

Cabral. A nova firma, desejamos bons . 
RI/g-Ump.dlletto, _ senhoritas negocios. -""'-"-""- . u __ 

liral. ('lub 7de Julho.- Do sr. Julio ＺｏＮＬＧｶ･ｾｳ｡Ｎ＠fo:allliuha )Iartinse Gilelte Ca- -0- ｾＮＮ＠ ｾＱ＠
ｘｮｾｨ｡ｬｩＨＡ＠ _ ｶ｡ｬｾ｡ＮＭｰｩ｡ｮｯＬ＠ flua- ?eRar .Fernandes, digno 10 se

tr" ｭ｡ｯｾＬ＠ ｾｲ｡Ｎ＠ ｾ･ｮ･ｺｩｮｨ｡ｃ｡｢ｲ｡ｬ＠ cretal'lo do .Club 7 ue .Julho», I 
e EndYIlia Noronha. de Tubarão, recebemos uma cir- ｒ･Ｎｧｲ･ｳｳ｡ｲｾｬｔｾ＠ a Laguna, qual" 

.1[,,";1/ r70 Canllo-valsa,.piano cu lar em que nos communica a ta.fe.l1·a, as dlstlllctassenh?ritas 
senhora Euf'\yrlia Noronha. 'posHe ､ｾ＠ nova directoria que Oncllll.a e ｇ･ｮｹｍ･､･ｬｬＧｯｾＬ＠ Irmãs 
. -RegrrHson Ile Florianopo- lem gPl'Ir os destinos da ､ｩｾｴｩｬｬＭ do est.lmado moço sr. Joao M. de 

ｉｉｾ＠ o sr. dI'. '1'ullo Cavallazzi, cta aggrenllação até l?deJanei- ｍ･､･ｬｾｯｳＮＬ＠ thesoufelroda The'[e-
dlrector rla Empreza Indn.tri- 1'0 do 1920. za Chl'lstma. 
ai "Agricola di' 'ruhal'ão. Agraclecimentos pela partici-

-0-

() s)'mpathico Clnb .7 (le .Ju- pação e parabcns aos novos em
lho- I,t!'rrecpu aos seUH innume- ｰｯｾｳ｡､ｯｾＮ＠
ｉＧｏｾ＠ a"odados na noite de 31 ､ｾ＠ -0-

ELIXIR DE NOGUEIRfI 
do ｬＧｨＨＺｾ＠ ｲＺｨ｣ｾ＠ JOllO da Silva Sil
veira. Cura CRYSTAS (Vege

retribuem agradecidos as fe· 
licitações de Natal e Anno 
}tOL'O, que os seus amigos 
Ihl'8 endereçaram. 
Tttbarão, Janeiro de 1920. 

-0-

AO COMMé.RCIO 
'l'endo vendido a minha casa 

commercial desta praça, ao sr. 
Pedro Pittigliani, venho decla
rar ao commercio e a todos em 
geral, que nada devo a quem 
quer se.ia, convidando áquelles 
que me devem a mandarem sal
dar as suas contas, com a possi
vel brevidacle. 

Os que se julgarem meus cre
dores, porém, poclem apresentar 
as suas contas que, uma vez re
conhecidas legaes, pois póde ter 

])ezPlllhro p.passa(lo , um anima. folhinhas 
d .. uai\!' que e"tere muito con- Off' '1 ' 

tações. ) 
-0- havido qualquer esquecimento 

A passeio e a uegocios, per- da ｾｩｮｨ｡＠ parte, serão pagas im
maneC'eram nesta villa os srs. medlatamente. 

'1 . CI aram a ｉｭｰＱ Ｇｾ＠ I ' 
t01l'1f o e tnlllinon !wla mnl!ru. ｦＡｏｾ＠ ('h .!lM, In· 
ga(!a di, (lia ｳＨＧｾｮｩｬｬｬｰＮ＠ d "f íl romos com ｦｯｬｨｬｬｊｨ｡ｾ＠ de 

-I'I'Oc:<',]('nlp. do Í{in cllegou ･ｈｃｾ＠ lar, para0 correnteanno: 
, . « asa Cardoso I T - (' 

alfte·llontem a esta f'id:\(lp o ＱｉＰｾＭ ､ｯｾｯ＠ Bittr Ｂｾ＠ ,e, oal) ar
ｾｯ＠ talentoso f:ollterranuo "r Ar I' \ . ncourt, deR ta praça; 

• , c O. - -« -aI al'la H d 
ｾＨＬｉｉｦｉｉＧｏ＠ ｾｯｲｦｊｮｨ｡Ｌ＠ Regunflo anuis- gerpnte o ar . ｯ｡ｲ･ｒＬｾ＠ e que é 
ta da f'sl'ola ､ｬｾ＠ Odout(JllJO'Í'1 lo \." "lIvo moço Rr. Cus-\ 2 I ,., , . ( lO .,oares, da Laguna ' 
-, I ( o ｭｾＷＮ＠ p. passõ\(loron-, - Olto PI' ' 

ｾｵｲ｣ｩｬＩｉｉＭＧｾ＠ pm ｾｮ｜Ｇ｡＠ \'eu Pza, com I pra('a' utzpurputer, desta 
a senhOrIta Tgnez 1'ouelli o SI' -lic 'n' . T' . ,. r 111110 elxelra,proprieta. 

Roherto Machac1o, de Lauro Iml!ituba,3 de ,Ti:1ueiro de 1920. 
l\liiller; capo ]!'rancisco Zabot, ]! RANCISCO PIRES. 

de Pedras Grandes; Euclydes -0-
Garria e Augusto Amaral, de Ao Commercio 
ｆｬｯｲｩｾｮｯｰｯｬｩｳ［＠ major Herminio Declaro ao commercio em ge-
ｔｾｩｸ･ｩｲ｡Ｌ＠ (la Laguna. I'al e ao publico, qUI', de li: ,Ie 

-0- Janeiro de lH20, em dianll', a 
('om ＮｾｬＱ｡＠ exmH. familia, o nos- minha ｲ｡ｾ｡＠ commerdal passará 

80 allllgo e favorecedos sr. a girar sob a firnHl de - DE-

• l 

N. 24 
ｾＭ

Recei 
dos para 
passos, e 

Dinheiro arr 
Idem dos ope 
Iroportancias 
Prodllcto do 
Idem do dia: 
Idem dos esp 
de Dezembrc 

oE)S 
pago a João 
Idem a João 
Idem a Jorg' 
Idem á Viuv 
Idem a Pedr' 
r.em a Ress 
Idem á Typo 
Idem á 
Idem por di, 
Idem por 23 
Montagens d 
Pago á d. Jd 
Idem a Robe 
Idem a ､ｩｶ･ｾ＠

1 

Saldo dos fe1 
Listas devo 
guintes pess 
Senhorita ｉｾ＠
ｊ ｯｾ￩＠ Antull l 
Pedro Prucll. 
João FranC\ 
Antonio ｖ･ｾ＠
Manoel Vic(j 
Julio ｃ｡･ｴ｡ｾ＠
Patrício An 
Crescencio ( 
Manoel ROAI 
Firmino Go 
José Pacheo 
Arlolpho Ma 
Elias J oaq li 
Antonio Sil1 
Ryde Garcii 
Eduardo R 
Contrihuiçãi 

Deixam 
valiosos dou 
entretanto, I 
de todos os ｾ＠
mais sincero 

Aprove 
que gentilm 
a organisaçã 

BIASI & F, 
farei parte 
Esteviio, J a 

Rio Pinh 
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no 

1921). 

• 

N. 24 IMPRENSt1 3 
e.5 

Receita e despez? dos festivaes promovi- \e e 
dos para a constru_cçao da Capella de N. S. dos II P · !.f' L 6 . 
passos. em Cubarao: \ aV&1Z0 Ua ua]iuna 

Receita: 
Dinheiro ｡ｲｲ･｣｡ｾ｡､ｯ＠ nesta .cidade ＷＵＵｾＰＰＰ＠ i 
Idem dos oper,lr1os .das ｏｦｦｩ｣ｬｬ｜｡ｾ＠ . 711(\000 
I portRncias recebidas para o leslival ＱＳＷｾＰＰ＠ \ 
ｾｾｯ､ｬｬ｣ｴｯ＠ do festival realisado em 23 deNovembrop.p. 1:057$000 
Idelll do dia 30 do mesmo 1808000 I 
llem dos ･ｾｰ･｣ｴ｡｣ ｵｬｯｳ＠ realisados nas noites de 27 e 28 1 

､ｾ＠ Dezembro corrente 2178000 
Somma Rs. 4:0:H::;IJOO 

• 

ｄｅｓｐｅｚａｾ＠ conforme recibos 
Pago a JOltO Corrêa de Souza Netto 
Idem a João A n tu nes Corrêa 

archivados: 

Sempre Iriumphanle. sempre mimigo da careslia 
e amigo da baraleza. e possuindo sempre grandes 
novidades. esle P ARAIZO lem sido um 
verdadeiro empono commerclal. 

Porque não leme concurrencla. é procurado por 
todo o sul do Estado. Não ha senhoras. senhori
tas e cavalheiros. que não fiquem sdlisfeilos ao visi· 
larem esle fallado econhecido PARAIZO. 
Os commercianles que negociam com o P A= 
RAIZO DA ｌａｇｕｎａｾ＠ ob
lêm enormes lucros. 

Idem a Jorge Boabaid 
Idem á Viuva Burigo 
Idem a Pedro 'l'homaz Sobrinho 
ldem a Bessa & Filhos 

250:;;000 
10$100 
49$700 
508000 il SILVA. fERREIRA & campo 

1278950 ' LI\GONfI 
378600 ei================= Idem á Typographia da ﾫｉｭｰｲ･ｮｳ｡ｾ＠

Idem á « do «O Lapis 
50$000 I 
ＵＴｾＰＰＰ＠ Impressos -- nesta typographia. 

• 
Idem por diversoS telegrammas 
Idem por 23 passagens dos musicos de Orleans 
Montagens do palco, enfeites e outras despezas 
Pago á d. Joanna Nunes 
Idem a Roberto Zumulick 
Idem a diversOS trabalhadores e operarios 

Lucro liquido: 

128100 1 
55$200 
21$000 I 
291:\500 
13$000 1 
528000 

3:224$850 
4:0i)7$OOO 

ｃｬｾｾｌｾｾｾＡｊｾｾｯｲ＠ 1 
Somma Rs. Ｍ｟ｾＮＮＮＮＮＭｶＢＧＧＧＧＧＧＮｾ｟Ｍ Ｍ

Saldo dos festivaes 
Listas devolvidas que estavam 
guintes pessoas: 
Senhorita Izaura Cascaes 
José Antunes Jllartins 
Pedro Prudencio 
João Francisco Pereira 
Antonio Veran Cascaes 
Manoel Vicente da Costa Porto 
Julio Caetano 
Patricio Autnnes 
Crescencio Coei ho 
Manoel Rosa 
Firmino Gomes dos Santos 
José Pacheco 
Adolpho 11anoel de Souza 
Elias Joaquim 
Antonio Silva 

ao encargo das se-
3'224$850 

38$500 
98700 

12$200 
38$700 

6628500 
ＳＷｾＰＰＰ＠

62$300 
3$500 

12$400 
29$000 
18$000 
23$200 

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

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭ

CAPI'rAL: . ＳＰＰｾｏｏｏＤｏＨｏｏ＠
ＭｾＭｾｾＭn o PREMIOS POR MEZ NO VALOR TOTALDE 

RS. 46:000$000. 110·40 fREMIOS POR 
ANNO NO VALOR TOTAL DE RS. 552:000Ç)OOO. 

TUDO pela modica mensalidade de ｾＤｏｏｏＺ＠
ＭＭＭＭＭＭＮｾｾＭｾＭＭＭＭ

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

________________ e 

108000 ----------10$100 tabellião publico vitalicio da "as de amisade e cousiderar,lO, 
101$650 vllla .de Nova Cruz, do Estado pondo á disposição de todos,' os 
3030001 do RiO Grande do Norte, etc. uossos pequeno, prestimos, na-

Ryde Garcia 
Eduardo Rufino 
Coutribuição do Capitão Joé 

26$000 Declaro que estava soffrendo quelle munidpio. 
Collaço • 100$000 de uma ulcera syphilitica na Imbituba,5 de Janeiro de 192<1. 

Rs. 4:449$600 garganta que me impossibilitava FRANCISCO PIRES E F 

• 

do uso de qualquer medicamen-' .nIlLIA. Saldo em caixa , --o-
. to; consultando a um facultativo C ,\LDEIR,\ A' T"E"D' 

. DeIXamos de publicar os nomes das pessoas que enviaram este aconselhou-me o uso do E-I' .'" "'-
valiosos donativos, por se tOTnar muito extenso e dispendioso' LIXIR DE NOGUEIRA do ,en(le-se nma cal(leira noya, 
entretanto, ｡ｲ｣ｨｩｶ｡ｬｾｯｳ＠ no respectivo livro de contas? os ｮｯｭ･ｾ＠ I pharmaceutico sr. J.OãO da Silva\de ｦ･ｲｾｯ＠ fuudi,lo, com o respec.ti.
de ｾｯ､＿ｳ＠ os contnbulUtes a quem empenhamos aquI os nossOS Silveira. Apenas com o uso de vo ｾｯｧ｡ｯＬ＠ sendo ･ｳｭ｡ｬｾｒ､｡ｵｯｬｕＧ＠
mais slUceros agradecimentos. 1 vidro fiquei completameute terl?r e ten,do cap.aClllade par.l 

Aproveitamos o ensejo para agradecer a todas as pessoas curado, não tendo apparecido 40 litros. ｾ＠ propna para qual
que gentilmente se promptificaram a a\lxiliar os trabalhos para consequencia do mesmo incom- (quer ｦ｡｢ｦｬｾ｡＠ de beuIdas. Tra-

a organisação dos festivaes. modo. tar com Tubll1'lI.o 31 de Dezembro de 1919. Villa de Nova Cruz, 17 de A.- ｒｏｾｬｅｮ＠ SKIERNIWSKI. , gosto de 1913. \ ｏｲｬ･｡ｵｾＮ＠
ｾ＠ e01'l)1'I)lssM. --0--' Affonso Erne8to Be/monte. \ A'TISO 

, 

EUCLYDlA DE NORONHA --o- " 
THEREZA GUEDES PINTO DESPEDIDA 

A viso aos donos dos relogios 
que me foram entregues t,ara 
serem ｣ｯｵ｣･ｲｴ｡ＨｬｯｾＬ＠ que devem 
procura-los dentro de 3 mezcs 
a contar desta data. 

NU'lITA MARTINS 
OTHlLIA MARGHETTI. 

BIASI '& FILHOS _, de que (brO de 1919. Matheu8 De;;;;: 

Transferindo a nossa residen
cia para a villa de Jaguaruna, 
vimoS apreseutar as uossas des
pedidas á população de Imbitu
ba, que noS dispensou sempre, 
durante o longo tempo em ｱｵｾ＠
aqui morámOs, as maiores pro-

OrlelJ,ns, 20 de Dezemuro 
de 1919. 

farei parte com os meuS filhos -o-
Estevii.o, Jacob, José e Antonio. Ulceras na garganta 

Rio PinheiroS, 16 de Dezem- \ Affonso ErnestO Belmonte, 

Romeu SkiuTlielcski. 
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r ｶｾ＠
Ｂａｬｲｾｩｾｴｾｲｬｾ＠ It,li,u" 

(l\ nl\lS l\I'ITlCl\ De OIlLel\I'IS) 

DE 
f EDRO ZflNI800l 

Os ｳｲｾＮ＠ freguezes, en
contrarão nesta bem mon
tada alfaiataria preços 
comUlodos e perfeição nas 
obras executadas, porque 
a ALFAIATARIA ITA
LIANA está apparelhada 
para servir a todos por 
mais exigentes qne sejam. 

Não esqneçam que a 

Alfaialaria I!aliana 

trabalha por preços com
modos. 

Ternos sob medida e 
sem prova. 

Trabalho garantido. 

Rua \lidai Ramos 
ｏｒｌｅａＮｾｓ＠

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

r • . 
Corrimtoto 401 oU'fI· 

do •. 
RIltumall .... em , .. 

ra\. I 

Mudou da poli •• 
AfltCçOtt d. 

IICado. 

Oort. no ptl
I • . 

Tumorel n" ...... I 
Cancros ft-

aereo •. 
Oonorrllfu. I 
Carblnculo •• 
floM... I 
ESPlnhlt.t 
ｒｉｃＢｬｴｉＧｉｉｉｏｾ＠

CII. 

tnCtrJ!l. 

Tumoru. 
Sarnas. 
Cryst ... 

Elcrophutll 

DllrthroL 

Boubas. 

lan&ut. 

,um 8IPlllnY8 II 116ft 
CARIMBOS DE BOR

RACHA, de lodos os de-
senhos e lamanhos. podem t ｾ＠ ｾ＠ l) I ser adquiridos na Iypographia 

ｾｾＭＶＰ＠ da Imprensa. 

).;:@.< ｾＧ＠ Ｌ ｾｾｲＬ＠ Ｇ ＧＧＧＧｾ Ｌ＠(i',-- ｾｾ＠ . -1' ---- ｾｾＧ［ＺＺ｜ｾｾｾ＿ＩＺ＿ＱＧ＠
ｩＩ ｊＡＮ ｾ ｋ ｃｩＩｬｩｉＨｴｬ Ｉ ｾｾ＠

ｾＭ

I Casa (ardoso 
｣｜ｾ＠ DE 

\ ｾＬ＠ t'-' 
_-'11 

｣Ｍｾ＠
ｾＬｾ＠
{('gl 

João Cardoso Bittencourt I" 
Fazendas. armarinho. ferragens. café. 

ｴｾｬｾ＠ kerozene. sal. ele. ele. _-.(1 
ｇｾｾ＠ --- . 

.!::!fAf!J Corlume de solas e vaquelas e deposllo 
C- ｾ＠ de. couros ｰｲ･ｰｾｲ｡､ｯｳＮ＠ nacionaes e ･ｳｾｲ｡ｮﾭ
｜Ｂ Ｎ Ｈｾ＠ gelros. Acccssonos para sapalelros e selleIros. 

-i"M 
ｾｾ＠ ---
("n"j Exportador de cereaes, couros, etc. 

ｾ＠ REPRESEN'rAN'fE DO 
ｾ Ｎ ｾ＠ ｾａｎｃｏ＠ NACIONAL ｾｏ＠ COMMERCIO ｾＢＧＮＮＱｧＢ＠
ｾｾＯｉ＠ FILIAL ENI: NI:INAS I ··: 
ｾｵ＠ I_ 
ｴＬｻｾ＠ --- ｾ＠ "". 
ＭｴｾｾＱ＠ Endereço lelegraphico: CARDOSO ｾＺ＠ _ 
ｾｾ＠ ｾＢｕｊＮ＠
ＭｩｾＨＮ＠ - CODIGO RIBElRO - ｾ＠
ri (,). 

ＭＪ
Ｂｦ￭ｨＧｾｾ＠ .(1 

｜ｾ＠
Ｔｾ＠ ORLEANS - Eslado de Sla. --... _ .... - I .; 

G - Ｂ ＮＬＮＮＮＮ ］ｾｾｾｾ＠ ｾＬＮＬ Ｇ ｟＠ , . ｾｾ｟＠ ｾｾｾ＠ ｟｀ＮＨ｀ｨｾ＠
ｦＮｾ ｾ ﾷ Ｇ｜ ｛ＡｉＰ ｫ ＲＬＮＮＺ［Ｌ＠ ｾ＠ Ｎｾ＠ t 1.S ｜ｾｾ ｾＮ ｾｾｾ Ｉｾ ｾＺｾ＠ (l : ., ｾ＠ " ... 

Ｏ［ｊ Ｉ ｾｔＺＸ＠ .. :tT ｾＮｾ＠｡Ｌｾ＠ ｾ＠ .. ｉＧ［ＷｔｾＧ［ｪｔｾ｢＠ ｾＬｾ＠ ｾＧＧＳＭＧｦ＠ ｾｾ＠

RUA VIDAL RAMOS 

ｾｾ＠- . 
ｾｄＺ＠
== .: • 
tI'lfl) 
c::> 

Ｇ ｩｾ＠ :IH 
i'! i a: ｾ＠
ｾ｝＠ ｾｾＢ＠ W tO 

'õ'E ｾｾＧ･＠ > ｾ＠
E f :'8.8 _ ...... 
t Ｕｓｾ＠ t./) • 
;.t : ｾ＠ f - o o' 
;;::1 ･ｾ｣ｰ＠ > ｾ＠ ｾ＠
ｾｓＡ＠ ,,== ｺｾﾷ＠ ... 
｣ｯｾ＠ ." co ｾ＠ CI) ,,6005 _ __ I:: 

... f;1=S - C1S 
ｅｾ＠ ｊＩＺｯｾ＠ t./) O"" 
ｾ･＠ ｾｾＺｉｬ＠ OU QJ 
ｾｾ＠ 001: .Jo o "d 
i= .. 4S........ o 
<I,' ＰＵｑＬｾ＠ o .... 
ｾ＠ e·... ｾ＠ 01\ -
COes ｾｲｩｬＺ［･ｳ＠ \14 ｾ＠ -
ＮＮＮｾｴｬｯ｟ｑＬ＠ .J 
o ｣ｾ＠ ... ｾ＠ ...... 

!"e"'e:!! . """:;: 
ｾＢＬＬｾｯｕ＠ e::: U 
ｾＧｬｩＢＧｺ｡ＬＬｾ＠ -< 
＼ｈｦｲｬｾＱＸ＠ U 

ICe" ｾＮＡｯ＠
• S; .. IIQ 

ｾｾｾ￼ｾｾｾ＠ : ｾｾ＠ : ｾｗｾＧＰｾｾｾｾｾ＠
ｾｾｾ＠ -'" - ｾＱＮｉＭｾＭ

I - . 

i ,IIIDO ｾ＠ {!omp. , 
ｾ＠ , 

(GERENTE: RAMIRO MACHADO) ｾ＠ ... 

Grande deposito de: Sal. Kerozene. Phospho
ros e Farinha de Trigo. 

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

FABRICA DE PRODU'fOS SUINOS ｾｴ＠
COMPRA QUALQUER QUANTIDADE DE ｾＮ＠
CEiREAES.PAGAN DO VANTAJOSOS ｐｒｅￇｏｓｉｉｾｾ ｟＠

",. 

'" 
Orleans ｉ ｾ＠ \-

(!'0811l\DO Dl\ enrlleZl\) e. Sl\I'ITII Cl\THl\IUNl\ I . . :. 

Rua 15 de Novembro 

ｾｾＢＧｾｾ＠
Ｇ Ｎ ｾ＠ Ｇ ｾｾｾＬｾＬｾｾｾｾＬＪＬＪｾＪ［ｾｾ＠

\--

Quem se dE 
ando VI 
velha te 
attençã 

notar q 

dorme'1te' 
e •. podr 

':.s vida 

ｳｮ･｣･ｳ ｳ｡Ｈｩｾ＠

.e alguns 

o directo! 
ｃｬｏｾｬｯ＠ comp' 

De mal a 
a Thereza 
um di rector .. i 

S1bre os p 
･ｾＮＬ･ｮｨ･ｩｲ ｯ＠ A 

10 ao sr. AI 
ｲｊｮｾＮ＠ fallare 
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