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Quem se dér ao fac 11 trabalho ｲ･ｧｬ･ｾ＠ occupadas durante a A' ［ｾｾｉｩｾｩＺＧ＠ ｾｮｬｵｴ｡､＠ ｉｮｾｵ｢ｲｦＧ＠ 3Z0S. sejam proc 
de, qu,lIIdo viajar nos trens da I fuerra. poderão. ､ｾｲ＠ logar a pcr- mes muitosinceros ､ｾＧ＠ ｉｾｾＺ･ｾｾ｡Ｍ cnmlnalmente: 
ｾｯｳｳ＠ .. velha ferro-via;, olhar, com urbações gravlsslmas e provo.. -1)-' a. Jury Klaw;n, Ariano HplI in
cerla allcnçào. o leito da linha, ｣ｾｲ＠ talvez mesmo a gu"rra ci- ° nosso dístincto e prestimo- ck,on Maulo Angelo. W. -Jel 

, nade n'll.lr que a maior parte ｾ＠ " Pv, outro lado a situação so amigo capo João Cardoso Bit- Br.rtonclnl, João Julio ｐ｡｣ｨｾｲｯ＠
dos dllrm(.ntes. estão completa- ｳｾＧ＠ 'lo '}' .a faz pre'(er uma cl'I-1 tencourt e sua virtuosa esposa ｾｮｧ｣ｬｯ＠ ｃｯ｡ｾＬ＠ Orestes O'. o 
mente apodrcc.dos e que. por- atéde ;al "ravldade. que ｰｯ､ｾｲｩ｡＠ soffreram, traz-ante-hontem, o I ｣Ｌｸｾｯｲ｡Ｌ＠ Jose Ant.onello. N, Ｎｾｮ＠
tanto. as v das dos que viajam R d t Llor as bases da Joven duro golpe da perda de sua in- ｍ･ｾ＠ .Iros. AntoniO RoC:- ,L.S 

estão em constante perigo. ･ｰｾ｢ｬｬ｣｡Ｎ＠ teressalTte filhinha Laudelina. JU'lor, ｒｾｯｬｰｨｯ＠ Beltrane e Lu-

V d d
· d t d ---.- N' .. IZ Korben. er a e e. que o es a o or- C ossas sinceras condolenclas. 

dinario da linha. não têm culpas onvem esclarecer -0-
os mestres· linhas e feitores. que Esclarecemos. para evitardes- Ao sr. Joanin Durante e á 
em: 'ldando t rilhos ,e mudando contentamentos, que d'agora em rua digna esposa, apresentamos 
prrgos dos dormentes. quasi diante só daremos noticias das sentidos pezames pelo falleci
sempre. demonstram daramen- pessoas que chegarem e parti- mento de sua querida filhinha 
te que os seus deveres são cum- rem da villa ou passarem por Aracy, occorrido na terça-feira 
pridos. embóra com extraordina- aquI, quando essas mesfTlt3.s pes- ultima. 
ria.s difficuldades. soas forem assignantes da Im- -- ... -.--

O cUlpado unico. portanto, do prejlsa . Assignantes da villa 
mau estado da T.iJereza Christi- Sobre festas familiares. dare- Os assignantes da villa que 
m. que de estrada de ferro so mas notas sómentedaquellas pa- não pagarem até 25 do corrente. 
iem o nome, porque, toda ella. ra as quaes o nosso jornal tivp.r o valor das assignaturas venci-
a.:;tua.lrrente; é uma verdadeira sido convidado. i das em 51 de Dezembro do an-
｣｡ｾ､ＬｨＢ､ＢＬ＠ e o SI'. ･ｮｧｾｮｨ･ｬｲｯ＠ no f , de>, tp,rio os ｾ･ｬＱｾ＠ nomes 
Alvaro Luz. que envez de cui- ·IODEf'EODEOTE.- Com publicados na secção - PARA
dar das suas reaes obrigações. este titulo e com variada e agra- SITAS. 
vive a escutar mexericos d'al- davel leitura, appareceu hon- -0-
guns dos seus subalternos. para tem em Tubarão um novo e bem Victor Stawiarski. - Chegou 
prejudIcar os empregados da feito confrade que se destina a do Rio onde. com brilhantismo. 
Thereza Chrisllna. conterraneos defendar os interesses do povo estuda engenharia, este nosso 
nossos, que cá estavam antes da e que tem como redactor o sr. illustre conterraneo. a quem a 
desnecessaria chegada de s. s, tenente Herminio Menezes, Imprensa apresenta cumprimen-
que alguns jornaes chamam Ao Independente que não tem tos. 
O/GNO director. confundindo o vo- ligação politica nem crédo reli-
cabul o composto em versalete. gioso. como deixou esclarecido. 

De mal a peiu f, pois. caminha a Imprensa deseja distenso e 
a Thereza C hrislina , que tem prospero viver. 
um director. .. que não dirige. -0-O Democrata. - Este nosso 

Sobre os prejuizos que o sr. 
engenheiro Alvuo Luz tem cau
sa.do ao s r. A. Bianchini, da La
guna. fallaremos breve. 

--'-'--

presado confrade, orgam da opo
sição municipal de Camburiu. 
completou, a 14 do corrente, o 
seu primeiro anno de luctas. 

NossOS parabens e vatos de 
prosperar continuo. 

-0-ｾ ･ｰｵ｢ｬｩ｣｡＠ allemã 
.0 World'.de Nova York. pu- Tenente S%n. - T erça-feira 

bhcou a resposb. dada pelo presi- ｾｉｴｬｭ｡Ｚ＠ seguIu ｾ Ｎ ｡ｲ｡＠ Florianopo
dente da r3publica Allemâ ao hs o dlstmcto 1, Tenente Solon 
questionario que o mesmo jornal Silva, que por intermedio da Im

lhe enviou telegraphicamente. prensa, apresenta as suas des-° sr, Ebert respondeu que la- pedidas ás pessoas com as qua
ｭｾｮｴ｡＠ ter de dizer que em vista es manteve relações. 
da. SItuação actual a AÍlemanha -o--
olha para o futuro com bastan- Festa no Oratorio 
te anciedade. O militarismo e No ｰｲｯｾｩｭｯ＠ domingo, 25 do 

co.-
I 

A QUELL.ES que mandaram fa
fazer trabalhos typogra
phicos nas nossas offcl

nas e publicações na I mpren::a e 
que esLl.o em debito par' .:.cm
nosco, pedimos o favor de la:'1-
darem saldar as suas cof't:l.s, 
pois precisamos tambem solver 
os nossos compromissos C'Om
merciaes. 

Este pedido é extensivo a to
dos os nossos assignantes em 
atr'aso. 

-'0-

Folhinhas 
Recebemos duas bem acaba

das folhinhas para o anno cor
rente. que nos enviaram os srs. 
Amadéu Fabre c'Í: Comp .. de.ta 
villa, e Luis Severino &, Com '-, 
da Laguna. 

o imperialismo foram substitui- corrente, realisar-se-á no Orato
dos pelos principios do governo rio, deste municipio, a festa de 
democratico e o projecto da Li- S. P aulo, que constara de missa 
ga. .das Nações, dentro do novo e leilão de prendas. 
reglmen, é apoia.do por esmaga- --0-

､ｯｲｾ＠ maioria do povo allemão, f allecimentos 
porem as obrigações impostas Falleceu a 10 do corrente, o 
pelo tratado da paz, como. tam- I ･ｳｾｩｭＺｬｯ､ｯ＠ jO'len Romuald.o, ｓｯｵｾ＠
ｾｩｈｔ｜ Ｌ＠ a ｾｮｴｲ･ｧ｡Ｎ＠ ､ｏＤ Ｇ ｯｦＮｦｉｃｉ｡Ｎ･ｾ＠ e za, filho do ljosso ｲ Ｎ ･ｾｰ･ｬｴ｡ｶ･ｬ＠

São os seguintes os que resI
dem em Orleans e foram sortea
dos para o serviço militar. os 
qU<les deverão se apresentar até 

Innumeras felicitações rece
beu de suas amiguinhas. por es-
se molivo. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Serviço especial da IMPRENSA 

José do Patrocinio filho 
em florianopol is 

Fpolis. 1?(N.V.) 

Chegou ha dias nesta capital 
José do P atrocinio filho, diplo
mata e jornalista brasileiro, que 
foi ultimamente victima duma 
seriE' de intrigas da Inglaterra, 
por occasião da grande guerra, 
em cujo paiz esteve preso, du
rante dezesete mezes, na famo
sa Torre de Londres. 

Patrocinio filho realisará do
mingo uma conferencia no thea
tro Alvaro de Carvalho, em be
neficio do .Club Aldo Luz •. 

Nova Revista 

Fpolis. 12' (N.V.) 

No dia 4 de fevereiro sairá o 
primeiro numero da Revista de 
Artes e Letras, intitulada Terra, 
tendo como directores os talen
tosos catharinenses Altino Flo
res, Ivo d'Aquino e Othon d'Eça. 

Ruy Barbosa represen
tará o Brasil na Liga 
das Nações 

Fpolis. 1, (N. V.) 

O dr. Epitacio Pessoa, presi
dente da Republica, convidou o 
conselheiro Ruy Barbosa para 
representar o Brasil na Liga das 
Nações. 

Ruy que acceitou a incum
bencia, contribuirá mais uma 
vez para elevar o nome da terra 
brasileira. 

'Corcedoras do -Ria
chuelo 

Fpolis. 12' (N. v.J 

.. 

IMrRf115/\ 

Freitas. Manoel Mendes, Alvaro 
Machado Pacheco, Archangelo 
Peron e Basilio Cesconetto. 

-0-
A legitima « Emulsão de 

Scott> é heroina contra o rachi
tismo e anemia . • Attesto que 
tenno empregado com reaes 
proveitos na minha clinica a 
. Emulsão de Scotb cuja força 
therapeutica é demonstrada em 
diversos casos de rachitismo, 
anemia, etc. 

Diniz Gonçalves. Bahia.>. 
-0-

Vindo de Florianopolis, passou 
nesta. villa o nosso prestimoso 
amigo sr. Viriato Garcia, phar-
maceutico licenciado e proprie
tario da . P harmacia Serrana.> de 
Bom Jardim. 

-0-

ELIXIR DE NOGCJEIRfl 
do Phco 

ｃ ｨ｣ｾ＠ João da Silva Sil
veira. Cura MANCHAS DA 
PELLE. 

-0-
Seguiram até Florianopolis, 

os nossos assignantes srs. capo 
Galdino Guedes, superintenden
te municipal, Joà.o Francisco 
Ghizzoni e Angelo Alberton Lu
iz, negociante. 

-0-

Acompanhado de sua exma. 
familia, seguiu hontem para Flo
rianopolis, o nosso estimado 
conterraneo sr. Germano da Ro· 
cha Machado, correcto 3 ': sar
gent.;l da 1 ｏｾ＠ Bateria Isolada. 

-0-

CONSELHO UTlL-Em to
das as convalescenças deve-se 
usar o Vinho Creosotado do Phar
maceutico Chitnico Silveira. 

-0-

Para o Edital da Agencia Fis
cal das Rendas Estadoaes, de 
Orleans, que publicamos hoje, 
chamamos a attençà.o dos inte
ressados. 

-0-

• TUBERCULOSE 
ｾ＠ difffcil de curar-se. 
O prudente ｾ･ｶｩｴ｡ｬＭ｡＠
tomando-se áos pri
meiro. indiciol de 
Fraqueza Pulmonar 
• afamada 

Emulsão de Scott 
Indiscutivelmente o 
melhor preparado de 
OIeO de Figado de 
Bacalháo. Suavisa 
os bronchi08 e OI 

pulmões e augmenta 

poderosamente \\ 
a nutrição de . 
que se necessita 
para combater ' 
a mole. tia. . _'"_ r 

Sem AlcooL ｾ］＠
' .. 

Agradecimento 
João Cardoso Bittencourt e 

esposa, vêm tornar publico o 
seu verdadeiro agradecimento ás 
pessoas amigas que os auxilia
ram durante a molestia de sua 
q,uerida filhinha LflODELI Nft, 
agradecendo, tambem, a todos 
que lhes apresentaram pezames 
pelo seu fallecimento e acompe.
nharam á sepultura o pequenino 
cadaver. 

Orleans, 16 de Janeiro de 1920. 
-0-

DESPEDIDA 

Germano da Rocha Machado 
e familia, seguindo para Floria
nopolis, apresentam as suas des
pedidas aos seus parentes e ás 
pessoas de amisade,offerecendo
Ihesosseuspoucos prestimos na.
quella capital. 

Orleans, 1, de Janeiro de 1920. 
-0-

D. 2; 

lo pagamento do referido impos
to, ficam sujeitos ás multas le
gaes. 

A cobranç:a executiva, será 
fei ta em Abril deste exerci cio . 

E, para que não se allegue 
ignorancia, publica-se o presen
te pela im prensa. 
Agencia F iscal das RendasEs

tadoaes de Orleans, em 2 de 
Janeiro de 1920. 

O Agente Fiscal. 
ｬＩｯｉｄｩｾｯｳ＠ l)alsasso. 

- 0-

AO COMMERCIO 
Tendo vendido a minha casa 

commercial desta praça, ao SI'. 

Pedro Pittigliani, venho decla
rar ao commercio e a todos em 
geral, que nada devo a quem 
quer seja, convidando áquelles 
que me devem a mandarem sal
dar as suas contas, com a possi
ve l brevidade. 

Os que sejulgarem meuscre
､ｯｲ･ｾＬ＠ porém, podem apresentar 
as suas contas que, u ma ｶｾｺ＠ re
conhecidas Jegaes, pois p6de ter 
havido qnalquer esquecimento 
da minha parte, serão pagas im
mediatamente. 
Imbituba, 3 de ,Taneiro de 1920. 

FRANCISCO PIRES. 
- 0-

31
disCOS .Odeon-Record. , 
de 25 X 2, centimetros 
de diametro. em bom es
tado, por Rs: 80$000, 
vende 

R OMEU SKIERNIEWSKI, 
ORLEANS. 

-0-

Syphilis 'Cerciaria I 
Attesto que o ELIXIR DE 

NOGUEIRA do pharmaceutico 
chimico João da Silva Silveira é 
um medicamento de valor, de 
resultados efficazes em mani
festações terciarias da syphilis. 

S.Gabriel.19 de Outubro de 1915 
DR. FERNANDO ABBOTT. 

As torcedoras do Club Ria
chue/o realisam amanhã no Club 
«1 2 de Agosto brilhante festa 
commemorativa ao quarto an
no da fundaçà.o da sympathica 
aggremia.çà.o sportiva. 

Com sua exma. familia, o nos
so assignante sr. Ildefonso Mat
tos transferio sua residencia pa
ra esta villa, onde se estabeleceu 
com uma casa commercial. 

---"""""''''-----
DESPEDIDA I 'e 

Transferindo a nossa residen
cia para a villa de Jaguaruna, 
vimos ｡ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｲ＠ as nossas des-

Vende-se sm todo o Brazil 
Republicas Sul Americanas. 

CALDEIRA Á VENDA 

Batalha de confettis 
Fpolis. 1, (N .V.) 

Domingo á tarde realisar-se-á 
nesta capital, no jardim .Olivei
ra B·ello. , a primeira batalha de 
confetti, deste anno. 

ｾＭＭＭ

｛ ｏｬｶ･ｾＮ｡Ｎ ｊ＠

SEC QÃO P .A.GA 

CLU 6 EXC€L510R pedidas ít. ｰｯｰｬｾｬ｡￣ｯ＠ de Imbitu-
ba, que nos dlspens'lll sempre. 

No resultado do 'l? sorteio da durante o longo tempo em que' 
ｓｅｾｉｅ＠ ｌｬｾｅｒａｌＬ＠ do Club Ex- aqui morámos, as maiores pro
celslOr, reahsado em 2, de De- vas de amisade e consideração, 
zembro de 1919, . foram con- pondo á disposição de todos, os 
ｴ･ｾｰｬ｡､ｯｳ＠ .os sellumtes ｰｲ･ｳｴｾＭ nossos pequenos prestimos, na
ｮＺＱｾｴ｡ｓＬ＠ resld.entes ｮ･ｳｾ･＠ mum- quelle munidpio. 
clplo:-D?mmgos Zamne, Ma- Imbituba, 5 de Janeiro de 1920. 
noel Casslano, JoaQ,ulm F. Por- , 
to, André Chequette e Lucas FRANCISCO PIRES E ]j AMILIA. 
M. Luis, com Rs: 50$000 cada -0-
um; Marcos Ciolini, Franoisco EDITAL . 
Honorio, Germano Füschter, Torno publico, para conhecl-
Joaquim Betti, Gervasio Cane- mento dos interessados, que du
ver, Manoel L. Espindola e Pas- rante o corrente mez, se proce
qual Dorigon, com Rs: 20$000 I de nesta Agencia, á cobrança do 

A negocias permaneceram cada um. imposto de Patente de Bebidas 
nesta villa os nossos aSSignan-1 O I 12 d J . d 1920 e Fumo, relativo ao primeiro se-B d· S r eans, e anelro e . t d t . . tes srs. capo ernar mo am-\ I mes re o corren e exert'ICIO, 
paio, Joà.o Jacob Baptista Ulia- O representante, Os contribuintes' que, no pra-
no, Vidal de Barros, Reiinaldo Felisberto Cardoso da Rooha. 80 acima, deixarem de satisfazer I 

• 

Vende-se uma caldei ra nova, 
de ferro fundido, com o respecti
vo fogão, seudo esmaltada no in
terior e tendo capacidade para 
40 litros. E' propria para qual
quer ｦ｡｢ｲｩｾ｡＠ de bebidas. 'l'ra· 
tar com 

ROMEU SKIERNIWSIU . 
Orleans. 

ｾｌｬｮｉｮａ＠ ｾ＠ ｾａ［ｲ｡ｾ＠---etlD. TeleG.: OlllfelR/\ 
C/\IX/\ ｲｏｾｔＯ｜ｬＬ＠ '6 

IMPORTADORES 
De 

SECC05 E MO LH J\DOS 

Rua Coronel Gustavo Richard 
LAGUN'A 

Estado de Santa Catharina 

\ 

• 

n. 25 

ｾｾｾ Ｎ＠

ANDRÉ 
IMPC 

ｾｆｬｯｾｾ＠

ｩ
ｾ＠ S ecção 

ele. - S.ecç. 
peCle. I 

ｾ･ｬ･ Ｎ＠ - S ecç 

ｾ＠ D ef 

.fi IA. 
ｾ Ｇ＠ "'C· 
ｾ＠ Trapiche de 
.fi 
.fi 
icorreSPOI1 

ｾ＠ CORRESP(j 

! Vended: 

.fi T rlltlln 
11 repllrtições I 
ｾ＠ juros de lIpl 
-4l Encan 
ｾ＠ leriaes para 
il goltos. inst, 

Ｑｾ ｮＱ＠

paPi 
S empre 

e amigo de 
novidades. { 
verdadeiro el 

Porque 
lodo o sul 
tas e cavalh 
larem este f{ 
Os (:ommerc 
RAIZ 
têm enorme1 
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ｾｾ＠ ｾ＠I o ｰ｡ｾ｡ｭ･ｮｴｯ＠ do referid . 
to, ficam Sujeitos ás III o ＱＺｾｐｯｴﾭ
iaes. u "" Je. 

A cobrança eltecutiv 
feita em Abril dest- a, leri 

E • ･ｾ･ｲ｣ｩｃｩ＠. ,pa:a qUe ｮｾｯ＠ Se ali o. 
Ignorancla, Publica-se o p acue 
te pela imprensa. resen. 
Agencia Fiscal das Renda&4 

ｴ｡､ｯｾ･ｳ＠ de Orleans, em 2 d 
Janeiro de 1920. e 

O Agente FisCil. 
Domingos DaJsasso. 

-0_ 

AO COMMERCIO 
Tendo vendido a minha tala 

commercial desta praça, ao Ir 
Ped ro Pi ttigliani, venho ､ｾ｣Ｑ｡Ｚ＠
rar ao commercio e a todus em 
geral, que nada devo a ｱｕｾｭ＠
quer seja, convidando ￢ｱｵｾｬｩｦｉ＠
que me devem a mandarem 111. 
dar as suas contas, com a ーｯｓＡｾ＠
vellJl'evidac\e. 

Os que Sejulgaremmenscre. 
､ｯｲ･ｾＬ＠ porém, ｰｯ､ｾｭ＠ aprescutar 
as suas contas que, nmavez ｾ＠
conhecidas legaes, pois pôde ler 
havido qualquer ･Ｘｱｵ･｣ｩｭｾｮｴｯ＠

I:. da minha parte, serãopagasim. 
mediatamente. 

ｾ＠ Imbitnba,3 de ,laaeirodemo. 
• FRANCISCO PIRES. • as 
ia-

ino 

20. 

ado 
ria
es
ás 

do
na-

20.1 

-0-

31 
discos .Odeon-Recorcl> 
de 25 X 27 centimetro; 
de diametro, em bom es
tado, por Rs: 80$000, 
vende 

ROMEU SKIERNIEWSKI, 

ORLEANS. 
-0-

Syphilis Cerciaria I 
A ttesto que o ELlXIR DE 

NOGUEIRA do pharmaceutico 
chimico João da Silva Silveira é 
um medicamento de valor, de 
resultados efficazes em mani
festações tereiarias da syphitis. 
S.Gabriel.19 de Outubro de 1915 

DR. FERIIANDO ASBoTT. 

Vende-se em todo o Srazil 

I 
e Republicas Sul Americanas. 

en- ' na, CALDEIRA A VEXDA 
es- Vende-se uma caldeira nova, 

r
itu

- de ferro fundiJo, com o respecti' 
re. vo fogão, sendo esmaltaduoin· 
ｱｵｾ＠ terior e tendo capaciddde para 
ro- 40 litros. E' propria para qnal· 

()ão, quer fabrir,a de be.bidas. Tra· 

I os tar com na- ROIiIEO SgIERNIWSKI. 
Orlel08• 

f20. 
ILIA. 

eci
du

oca
ｾ ｡､ｯ＠
ida.s 

ｾ＠
se-

o. 
pra
azar I 

ｾｌｭｭｬｬ＠ wm 
ｾ＠

ｾｲｬｏＮ＠ ｔｾｌＮ･ＨｩＮＺ＠ OUVelKA 
CAIXA ro5TAI. " 

IMPORTADORES 

ｓｅｃｃｏｾ＠ EDAOI.HIIDOS -Rua coronel GostavO Biehtrd 
ＺｲＮＮｾｏＭｏｾｾ＠

Estado de Santa eaUJllinl 

r1. 25 IMf'RENS" E _ 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｸｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠J mnÉ wmuom & ml. ji 
ｾ＠ IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO lt=1 
i Florianopolis.Lagese Laguna \tI 
ｾ＠ = SANTA CATHARINA= ｾ＠

ｉ
Ｚｾ＠ '.' * 

Secção_de fazendas. armdrinho. miudezas. ｾ＠
ele. - ｓＮ･｣ｾ｡ｯ＠ de ferragens. machinas de toda a es- ｾ＠

ｾ＠ pecle. Instrumentos para lavoura. motores. i# 
ｾ＠ elc. - Secção .de estivas. kerozene, gazolina, ele. J 
ｾ＠ DepOSito de Carvão de pedra ｾ＠
ｾ＠ Cardiff e Americano * I 
ｾ＠ iA..a ｾ＠ ,t ｩＳｻｾ＠
ｾ＠ ｾ｣･ＮｾＨ･＠ • ... "",t","'O$ ｾ＠

ｾ＠ * Trapiche de atracação de vapores e navios, com ar- t 
• - mazens para cargas - rn<-
ｾ＠ ｾ Ｎ＠

ｾ＠ Correspondentes de ､ｩｶ･ｲｳｯｾ＠ Bancos nacio- ｾ＠
, naes e estrangeiros rn<-

3 

ｃｉＡｾｌｾｾｾＡｊｬｾｯｲ＠ i 
ｾ＠

Autorisado a funccionar pelo Decreto N11492 
de 17 de Fevereiro de 1915 e pela 

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭｾｾＭＢＢＢＭｾ＠ ...... ｾＭＭＭ

CAPITAL: 3(OrO='OO(0$ 000 --....... ｾＢＢＢＢＢＭＭＭＭno f'ReMIOS POli m;z NO VALOR 'l'O'r AL DE 
R:->. 46:006$000. 110·40 fREMI OS POR 

ANNO NO VALOJ.{ 'l'O'l'A L DI<; RS. 55 2;000cbOOO. 
, . 

TUDO pela modica mensalidade de ｾＤｏｏｏＥ＠
ｾ＠

Melhores informações, dará o representante nesta villa., 
FELISBERTO CARDOSO DA ROCEJ:A 

• • I 
ｾｾＩ＠

ｾ＠ ｔｹｾ｡ｧｲ｡ｾａｉＬ＠ b ｍｐｒｎｴｾａ＠ ｾ＠
---.-

ｾ＠ CORRE&PONDENTES DO BANCO DE NAPoLrit 

:! REMESS"S fflRfI fi ITI\LlfI ｾ＠ I Cartões de ｾｩＸｩＱ｡＠ e r07ltmerciars, ｮｏｾｉｉｾＬ＠ jarluras, coMas-

ｾ＠ Vendedores dos automoveis .OVERLAND. ｾ＠ fOl"rel1lef, papei8 jlal'a cartas e pari/ OjjICiOS, enveloppcs COIll-

Imprimem-se, nesta bem montada lypographla, por 
preços rasoaveis e com a maxima promplidão: 

.llf! ｾ＠ 11lerciaes e de ojfidos, talões (le quacsquer e8prcie8, rotul08j)(t-

! 
ｾ＠ ralam da. ｣ｯ｢ｲ｡ｾｯ＠ de ordena.dos. conta nas ｾ＠ "a ーｨ｡ｲｾＮ｡｣ｩ｡ｳ＠ e ーｾｲ｡＠ ＮｧＨｭﾷｾｪ｡ＸＬ＠ j.orlllle8, mClIloranlll11l8. ｬ･ＧＮＬＺＨＨｾ＠

adições publicas reltradas da Caixa Economlca *'" de camb.o,nota8 p' 01l1/.j80' !U8,rerib081)(lI a alil.qilr7 de casa, oe8 
. ｾ･ｰ＠ d I· d···d d '!llL. iM roupas para solteir08 e lJa,·a fll1nilias, 1'''' blockg, etc. 
,Iuros e apo Ices e IVI en os. <J')Y I I 
ｾ＠ Encarregam-se' da acquisição de quaesquer ma- * . rr ｾ＠

ｾ＠ teriaes p.afél ･ｲｮｰｾ･ｺ｡ｳＮ＠ ｩｮｾｵｳｴｲｩ｡Ｎ＠ redes de agua e ex- !t: I ｾｲ＠ I ｎ［ｗｴｾｄ＠ Vlllr, ｒｬｭｾＺ＠ ｾｲ＠ ａＡｬｾｬ｡＠ ｍｾｾｮｾｾｾ＠
ｾ＠ goltos. Inslallaçoes eleclncas. elc. ｾ＠ I . I r W 

ｾ＠ ｾＭ Formado pela Faculrlade ADVOGADO 
ＪｾＧＱ＿ｾｾｳＮｴ＿ｳＮｴ＿ｾｾＧＱ＿ｾｾｾｴＧＧｦｾｳｴｾｾＢＪ＠ I de Medicina do Rio de Janei/'o Acceita causas criminaes e 

• • 
pavaizo da haguna 

Sempre triumphante, sempre inimigo da carestia 
e amigo da barateza. e possuindo sempre grandes 
novidades. esle P ARAIZO tem sido um 
verdadeiro emporio commercial. 

Ex-interno da Sta. Casa de 
)Iisericordia do Rio de Ja
neiro. Ex-interno do Hospi
tal Nacional de Alienados. 
ｾｾｸＭｩｮｴ･ｲｮｯ＠ do Dr. Mignel 
Couto. Ex-interno do Insti
til to P. a Infancia Moncorvo 
F'ilho. 

Attende a chamados com ex

trema l1romp/idão, a qualquer 

hora do dia O" da noite, neste 

",unil'ipio. 

Resid. Rua Manoel J. Pinto 

S. Joaquim - Sta. Catharina 

Porque não teme concurrencia. é procurado por 
todo o sul do Estado. Não ha senhoras. senhori
tas e cavalheiros. que não fiquem satisfeitos ao visi
tarem este fallado e conhecido P ARAIZO. 
Os commerciantes que negociam com o P A= 
RAIZO DA LAGUNA, ob-
têm enormes lucros. (0 AN E'fAS - CIN'fEI-1 

SIL 'lA" FERREIRA & comp. ｾｒｏＬ＠ superiores, na, U ' .1 typ. da -Imprensa. I 

liiM 

civeis. nas comarcas de La

guna. Tubarão. Araranguá, 

São Joaquim e Lages. 

REHDEt'CIA - LflGUNfI 

ｾｲ＠ I ｾＡｾｲｉｄＬｬｨ＠ ｾＬｬ＠ via 
ADVOGADO 

E/lf(UTrrla·se de callsa.1 ci
t'eis e COllwlf'1"('io('s. T,-ala 

｡ＬＢｩｧ｡ｬＧｾｬ＠ e judicialmente de 

desapropriações lle tnre-

ＱｬＰｾ＠ situodos na zona atra

t'ess(!lla prla E. F. Tubarão 

a Ara)'(mguá e R. UrlLssanga. 

Accdla chmnados po,· cm·tas. 

NO 5F\NHO ｾｏｎｔｒａ＠ AS MOLESTIAS DA PELLE 
U5

Ré 
SE:MPRE; O Comichões Cravos Frieiras Perda de cabello 

SA 

r2 00 ｣ｯｾｴｮｳＸｳ＠ sardas Manchas Vermelhidões 

ｾ＠
ｾｉ＠ ã)' 3 ｾ＠ 'lJ 
o ｾ ｯｾＢＧＺＺｓ＠

co ｾｾ［＠ ｾ＠
ｾｾｲ･ｾＭｧ＠

""'S o (t: y; til 

ｾ＠ 3 o ｾｉ＠ c.. 
:= '" '" 
ｾＳｾ｣ｲｌＺＧＡ＠

ｾ＠ n ｬｲｲｉｴｾ･ｳ＠ Caspas Feridas Rugosidadas 
llRISJOll ｎｏｅｲｙｾｉｐ･ｬ｡ｳ＠ Dores Eczemas Intlammações r\ Espmhas Golpes Darthros Queimaduras 

OEVE.SE EMPREGAL-O SEMP.E DE "CCOOOO COM AS INSTRUCÇÕES QUE ACOMPANH ..... CAD: VIDRO 

A venda ODl toda a parle _ Depositarias: AR"UJO FREIT"S 3< C· - "io d. Janeiro 

｟ｾｲＭＺｺ＠

ＢＢＧｓ･ｾｵＮｾ＠
ｾ＠ ;-' ｧＧ［Ｍｾ＠_ . _=' 
ｾ｟＠ ::; (""t- g.. 
('t' Cí> o ('D 'f'I 
N_(/)Q 
• ｾＺｊＺ＠ o ｾ＠

ｾＮＢＬＧＳ＠ ;! 
I c , , 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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(/\ M/\IS /\NTIG/\ DE ORLE/\NSl 

DE 

f'EDRO Zr1N16001 

t), ｾｲＺＭＭｩＮ＠ ｦｲ･ｧｬＱｴＧｺ･ｾｴ＠ lln

'·"lItl't.I':lU Iw,ta ｨｾｭ＠ 1II01l
t\lla alraialaria ｰｮＢ［ｯｾ＠

c',mmüIlos e Ａｉ･ｲｬ･ｩｾ￼ｯ＠ ｬｉ｡ｾ＠

ol'l'as execlltada", I'0l'qne 
a .\LF_\UT • .\UIA lT..\.-
1,IA:\'A e,tá i1pparelhalla 
r ;11a ＢｾｬＧ｜Ｇｩｲ＠ a 1 .. ,10'; ]101 

mai:, exigentes (llte ｾ･ｪ｡ｭ Ｎ＠

:\"\0 e,Cjl1eçam 'lue a 

Alraiataria italiana 

... ll/'lllm por ｰｲｰｾｯｾ＠ COIII -
lLls, _ 

Ter 11 os ｾｬｉｬＬ＠ medilli\ e t 
. "'!II pi"J\'i1. I 

_ Tralmllto gll'lIl1tillo. 

I . I Rua \lIdai Ramos 

Ｈｪｾ＠ ORLEAN'S ｾ＠

ｾ＠ ..Aj 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

t$. :?b Lald<lmtnfo das sr-
. ......,40y;f h.rias do ｲｃｾＨＧｴｬｏ＠

ｉｲｬｦｬＢｮＱｊｮｾｴＧｩ･ｳ＠ do ute .. 
,o. 

Corrimento dos ou\'Í
dos. 

Rhellm:ltlslllo em ge
raI. 

"'anchas da pel1e. 
AHecçõcs do 

ligado. 
Dores no pel-

ｾｾＬ＠ . í' ''y ﾷＧ［ｾ｛Ｎｬ＠ to. 
f7':.: _.! - - ｃＭｮＭｾＭ､＠ TUlUores no. 

ossos. 
Cancros ve

nerros. 
ｾ＠ ｾａ ｉＢＨｏ＠ Ｌｪｾ＠ 61 ｇｯｮｯｲｲｨｾＺｬＡＮ＠
- Carbullcnlos. 

Flstulas 

Espiuha". I 
Rachili<:lno. 

Flores bran .. 
ca ... 

ｬＱＡ｣･ｲ｡ｾＮ＠

Tumnrcs. 
Sarn3S. 
Cr}'slas. 
ESl rophu l:1l 
0.1rlh(05. 
BoubJs. 
Boubon! 
e, finalmente, 
ｴｯ､｡ｾ＠ as mo· 

sangue. 

mn3E DEPURATIVO DO !AHfiUf 
CARIMBOS DE BOR

RACHA, de lodos os de
senhos e lamanhos. podem 

. ser adquiridos na Iypograph ia 
I cla 1mprensa. 

\';1"'.:',1,::.'; ｬ｣Ｎﾷ［ＬﾷｬｾﾷＮ［｜ｬｱｾﾷ［Ｌ＠ ｬｾＧ［ＬＭｬ＠ ｾￇ｜＠ l*p .v ... ［ＢｩｾＧＩﾷＺＮｾ＠r.· .• ｬＧＬＮＮＮＭＮＮ［ｾ＠ ＧＬＬＢＬＬｾＧ＠ .--..;,...- ' ......... ｲＭ ＧＮｾｲ＠ ........ ;,....' ｟ ｾ［ＬＮＮＮＮ＠ . .I '--";"'" I ........ :,.... ........ ,...... -.!l 
y-I"JI, ·'V, ',.;..,f l·'J.-.t,J I, '..;...V ••• ,,;...,f. l ,,;..v , ..... fJ., ...... tJ.,,... •• ｾ＠ 'I{ 1.':' ＮＬｾ＠ .•. ="-J ........ _...:... .... __ ._ .... .........,. __ ...... " - ...... - ｾＬ＠ ___ ＮｾＭＢ｟ ＬＮｊ＠ .. __ ｾＧＭ ＭＮ ｲ＠

Ｈｾ｜ＮＩ＠ lo ) ;J 

ｾｾｃ｡ｳ｡＠ Cardoso ｾｾ＠
ｴＮＮＧ Ｎｾ ＮＬ＠ lo) ,) 

---oI{·-:it u ... ｾ＠
rt ( 'J T'" J..... :") i) 
.. , . ｾ＠ J ｾ＠ L) .1 I l ·V ,. v 

ｾＬＨｾｻ＠ João Cardoso Bittencourt 0)$ 
Ｇ Ｍ ＧＡＮＮｾ＠ ＨＮＩｾＩ＠-0(,',11 1) .. _ 

ｾｩ＠ (O{ fazendas, armannho. rerragens. caré. (o));) 
Ir.,>, k I I I (0)* ｾ＠ .íc"1 erozene. su , e (', e c. . I) . 

(, ('; --- (.:L. 
\.': ,; Corlume de solas e vaquefas e deposilo í. ) ｾ＠
Ｍ［ＺｲｾＱ＠ tle couros prepôratlos, nacionaes e estran- ＨｾｬｪＩ＠
.. , ( > -. .. 
ｾｦＮ＠ .. )J gelros. Accessorios para sllp<.lleiros e selkiros ... ｾｾＩ＠-<" (I n_ 
(,f., (. ;) 
ｾＺｖ［＠ Exportador de cereaes, couros, etc, ｾｯＩ＠ ｾ＠

-<·,u n .. >;-
ｾＬＨＬＡＬ＠ 1'1"1'1'1""1<"'1'·\"'1'1" II() (-))) 
ＮＬｾＩＧ＠ " '''' .. , .. ' , '(' , . . (. ") / 
［ＺＮｾＺ＠ BANCO NACIONAL DO COMMERCIO ｾＩｾ＠W.. ｾＢｾ＠
ＱｾＰ＠ ｾｾ＠tf.C

) FIJ"--(IAL J.D.M' 1MINAS ｾｾＩＢＰＭ
ｾＨＧｾＨ Ｎ Ｈ＠ ----- ｾ ＭＬ ＬＢ＠
c·, ｾＩＪ＠ＭＭﾫＢｾ＠ Endereço ｬ･ ｬ･ｾＱ＠ (lJlhico· CARDOSO n). 

Ｈｾ＠ OI (I' 
ｾＬＭＭ - ｾｾ＠ >: ' ＭＬＧｊｾ＠

ｾｬＮＺＨｪｻ＠ -C'OlJlC;{) [nBEIIW_ ｾＩｖ＠
rif ., (0;1) 
ｾＬ＠ - ｾ＠ ｾ＠ _ J. 

( VJ r ｾｾＪ＠ＭＡﾫｾｉ＠ liLI nn.lJ, T:.JJWS íl . 
(, .;{ (- ·i 

ＡｲＮｾｾｻ＠ ORLEANS - Esfatlo tle SI/l . Calharina ｾＩｾ＠
ｾＨＧｬ＠ ｾｾ＠... .' Ｍｾ＠ ｖｾ Ｍ ＧＭﾷＢＧＭＮ＠ _ _ ＢＢＢ｟ｲＭｾ＠ ",..-.._..-., _ _ ,-,.. k _".-". __ .......... _ _ __ '" .J ... 

t" Ｇ｜ＢＧﾷｾＬﾷＬＮＮＬｾﾷＮｉＢＬＮＬＭＧＮｖｴｬＢＧＡＢｉＧＩＧｉＮＡＮＨｬＬＧＮＬｉＮＬＮｗＢＮＬ＠ ...... J t '-.J ..• ,' . ,:-:-" . '1,1 ...... ;.",;. I 
ｾＭＮ＠ ."......." . .....; ......... '.J ......... ,\'-' • ＮＮＮＮＮＮＬｊＮｾＮＮＮＢＮＮＮＮＮＮＬＬ ＡＺＺ ＮＮｊＺＮＮＮＮＮＮＬＬ ＩＬ＠ ＮＮＮＮＮＮＬＮＮｾＧＭＢＮＮＮＮＮＮＢ ｉＮ ｾｾ ＬＧ＠ ... -. ) 

;-:,\ ＧｾＺｊ Ｉ｜ＺＢＮｓｬｔ｜ＺＢﾷＧｙｔ｜Ａﾷｾｔ＠ 1;.:",'1i'JT ＬＺ｜ＬＧＺＺ［ｉｔＢＮＺｾＧｙｔ＠ \.:'ÓT".:ó i ｾＩ＠ .. "" 

tr.) 
• - •• ｾ＠ • ::> :!: -ｾ＠ • .. - • ;;:- c. .....,.. ........ • - .. 
• c.f') ｾ＠

O 

! d i ,} ｾ＠
li. • C. :.: 

ｾ＠ é Z"3; 
ＡＺＺＧｾＮ＠ ?i E" n 
11 "; ｾＺＭＺ［［＠ --I :::.= :';"::0 lLJ lf) 
c'C '- ｾ｟＠ ｉｾ＠ ｾ＠ C'1 

ｾｅ＠ ｾﾷｴｾ＠ :: ｾ＠
ｾＮ＠ ｾ］ｾ＠ tl) .. 
§§ :.L t -- O "=- ＼ＺＺｾ＠ ....... _ O =.:: ｾ］Ｂ＠ .,r r,' :.... C'§ .::co ZI-.-o(·Çj 
.:._0= , _c:: C 
ＧｴＺｾ＠ r.;::':: c::: 
"", ;:: 0.' .Jf'\ O Q 
c:J .. "S! "4' ./ ｾ＠
"" ｾｾ［［＠ OU 1..;" C - ｾ＠ ｾ＠
'C.= c.,§í:: ｾ＠ O'" 
ｵｾＭＺＮ＠ OE.d -.......... ｾ＠ ,_ . _" • r'\ O 
::I :.:: ＬＬｾ＠ :: i.. ,,... ｾ＠ "-
ｲＺｾｊＢ ＢＢｾ＠ \1 ./ ,..,,-J 
O')";;!.:. ": ｾ＠ ..." -tt! ｾ＠
o c r- _ :1 ＢＢＬｾＮＬ｣＠

(T, C;.I : , . ": o L-""'''' 
c Ｈｪｾｾ ］＠ r- ""'" 
'C" ｟ｾｯ｣＠ 1'\11. ｾ＠c .... ｾ＾ｯｲｲＮＭＭＭ "f 

ＮｾＬＺＺＢＬ］＠ .. ｾ＠ ｾ＠ U 
o( 'O ,r_' - I " ....... ｾｯＢＧＧＧ＠ o ｾ｜＠

ｾＧＡｩ＠ ê ｾ ＮＮＮＮＬ＠

gE g.g,g 

ＩＬＺＭＮＺｲﾷｾｾｾＱＵＺＢ＿Ｇ＠ ＫＡＥＮｾＫＮｅＢＬ［ＺＺｊ［［ｾｾｾＮｊｾｾｾＢ［ｾｊｾｪ＠ r.:.( 
---r,j ,,..:..,,VJ\.t ;..t- ＧＺｾｾＧｶｬ｜＠ ...... ｾｾ＠ ,,;..,i) •• Ｈ ｾ＠ .... ＬＧｶａｾｾｾｴﾧＺＮＮ［ＮＬｻｬｵｬＡＮｦ［ＺＺｾＮｾ＠ ) t, I ［Ｎ［Ｚｾ＠ ..... -'- ... '-" - "- .. ｾＭ _ ................. - ""' - ...,;... ........... _ - --.... - .. " _ -.......: r> "', '*) ｾＩ＠

ｴｾ［ｾ＠ ｰｾ＠ h ｾ＠ a PS;2 ｾ＠ (0'5 . 'o):; 

ｾｾ Ｎｪ＠ lU o 10m". i:;B _<tI I' 1)_ 

ｾｴｾ＠ ｾｾ＠
ｾｴｊ＠ ｲＮＩｾ＠

-<'(I . n._ 
ｾ＠ (" (GER E.Y1'1'.': 1,'./ JJ 1110 N . I ClT,lD (J) :")12 
tI (;,1 lo)" 

-f<"" - - -'--- IJ,,_ 
ｉｾＨＧＩ＠ ["' i2 
｜ＺｾｻＮｬ＠ Grande deposilo de: Sa \. ｉｾ･ｲ ｯｺ･ｮ･Ｎ＠ Phosph 0- ':.) 'J 

---." li .. I) ,_ r; f,) ros e fannha de Trigo. (<!.J i2 
ｾｮﾷＩ＠ o) ') 

_'CI 1)._ 
r. .h ,) i) 
ｴｾ＠ Ｈｾ＠ Armazem de seccos e molhado s, Loja de >.) 'j 
-'" . ｉＧｾ＠ｾＬＨＺｬ＠ fazendas. Ferragens ｾ＠ A rmônnho. (., l) 
ｾＱ＠ .... 5 (ó Ｉｾｊ＠
ｾｵ＠ ｉＩｾ｟＠
r; ('2 • "'í) 
ｴｾ｟ｾ［ＮＩ＠ Unico eslabelecimenlo coml11ercia l em Orlcans . t.) 'j 
Ｍｾ＠ ｉＩＮｾ＠r. 'J. que !em. á vendô. os superiores chapéos :'_ ' ｾ＠
ｾｾＮＧ＠ ｾ＠ .• J da ôramada rabrica PRADA. c:) V _tI ｉＩｾ＠

ｾｾ＠ ;j ｾＧＡｊＯ ｪｾ＠

ＪｾＺｾ＠ FABRICA DE PRODUcrOS SUINOS ｲｾｒＭ
.' -c ｾ＠ .. J"7-
ｾＱＧ［ＧＩ＠ COMPRA QUALQUER QUANTIDADE DE ＧＮＩｾＩ＠

7(;J CEREAES,PAGAN DO V A NTAJOSOS ｐｒｅￇｏｓｾＩｯＩ＾ｴＬＩ＠
Ｎｾ ｟＠ ... Ｍ ｾ＠ ｾ＠ -" .. 
ｾＬＢＩ＠ -- .. ｾ＠ ') 
-( tI Rua 15 de Novembro Or1eans I) _ 
(, - 'I ｾ＠ ;) 
........ " .,. I J. 
ｾｾ＠ ( ... ) (SOflRIIDO D/\ EMI"ReZ/\1 e. SI\NTI\ C/\TH/\RINII (o ) ') 
ｾＢ＠ ｮｾ＠ｾＨｾ＠ ｾＬｾ＠k ｾＬ Ｍ Ｍ ｲＭｾ＠ ＧＭｾＧＭＢ Ｍ Ｍｶ＠ ___ _ ｾｙｾ＠ _ _ ＬｾＬ＠ __ ｾ＿ ｟ ＬＭＮＮｾｾ ｟ ＬＭＮＮＬｾ｟Ｎ｜＠ 1. 
\,..," ＨＬＧ ＧＧＧ［ｾｪＡＡＡｲＮＧＧＧＧＩ ｜ ｾ＠ • ＮＡ ＮＩ ｾｃ ［Ｇ｜ ｾ［ｾ Ｉ［［｜ ･Ｇ［ＺＭｾ  ･ｾＩＨｾｾ ｟｜ ｾ［ＧＺＧＧ ＮＧ ｦ＼ｾ＠ 1 
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