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JORNAT ..... NOTICIOSO 
- Redactor: <ÔODOFREDO mARQUES 

De volld de lJI'U SS/lngü. fOrilm ｲｾｃＨ｢ｬ､ｯｳ＠ CIII 

Palmeiras. anle-honlcm. com Ｑｉｾ＠ nWlorc:. denons

Irações de eslimo e apreço pelo professora c a

lumnos da escola ＨＧｾｉ￩ｬ､ｯ｡ｬ＠ t pelas pnnuplles 

peSSOélS délCJu·clle dl !> ll'iclo de Or!cons. os r.xmos. 

srs. { onde Alessllndro de 1305déJri. l'mhcJXador 

ila!.ano. e dr. Adolpho ｋｯｮ､ｾｲ Ｎ＠ operoso sccrc

la rio do Fazenda c ObrtlS PublicllS do Esléldo. 
ｾｮｎｏ＠ 11 II Orlealls, Do.millgo, 25 de Abril de 1920. ｾｏＨｊｍｅｒＰＳＲ＠

rtLA ｉｎｾｔｮｕｾｾￃｾ＠
Seis novas escolas foram crea

das pelo exmo. sr. dr. Governa
dor. nas prosperas localidades 
Armazem, Rio Novo, Novo Ho
risonte. Rio Pinheiros, Lauro 
Múlle r e Grào-Pará., deste mu
nac ipio 

Apezar de incompleto, porque 
ainda ha logares em Orleans 
que precisam de escolas - Rio 
Molha e Rio Bello, por exem
plo-,o acto acertado e necessa
rio da creaçào dessas casas de 
ens ino ,alegra sobremodo a todos 
os que se mteressam pelo desen
volvimento da instrucçào da mo
cidade que surge. 

Está., portanto, juntando a ac
ção á palavra, o benemerito dr. 
Hercilio Luz, que. em sua pri· 
meira Mensagem ao Congresso, 
disse: 

. Os problemas que se prendem 
a este ramo administrativo (lns
truçào publica) merecem o meu 
mais att ento estudo. pois com
prehendo o decisivo influxo da 
instrucçào em todas as manifes· 
tações da actividade humana e 
na formação de uma nacionalida
de forte e consciente do seu va
lor. 

O nosso Estado nào se tem 
mostrado mesquinho nos gastos 
com o ensino, nem tem despen
dido sem plano nem proveito o 
dinheiro que applica á. instrucçào. 
Dahi a fama de que merecida.
mente já. goza entre os seus pa· 
res da Federaçào Brasileira. E' 
mister, entretanto. que v'amos 
ｳｾｭｰｲ･＠ retocando a nossa orga· 
niçàoescolar.quea vamos desen
volvendo e pondo de accordo 
com os progressos que o ensino 
dia a dia vae fazendo. O appa
relhamento já. é bom, mas é pre
ciso que vá. evoluindo de accor
do com as nossas necessidades 
e possibilidades .• 

Resta, agora. que o illustre sr, 
Henrique Fontes, competente 
director da Instrucção, faça, 
com a maior brevidade possivel, 
a nomeação dos dirigentes das 
novas escolas, os quaes devem 
ser pessoas que, de verdade, se
jam tidas como professores. 

----__ ｾ ｾｶｾＭＬ｟ｾ ＭＭＭＭＭＭ

ANNUARIO BARRIGA· VERDE 
Offertado pelos seus directo

res sr. Altino Flores e Ary To
lentina, que nos honraram sobre
maneira com a gentileza da de-

. 

dicatoria,temos em mão o ANNV-' conde Alessandro de BosdarLre
AR IO BARRIOA-VERIIE para o cor-I cebeu O sr. cap. Galdíno Guedes, 
rente anno. superintendente municipal: 

Sabendo á. frente da organisa- <Tenho a honra de com muni· 
çào do novo almanaque os dois car a V. S. que o dr. Governador 
referidos e talentosos catharl- do Estado acaba de receber tele. 
nenses, sabiamos tambem, de gramma do ministro das Rela. 
antemào, que o livro cujo nome ções Exteriores avisando que o 
serve deinscripçãoaestas linhas. conde de Bosdari, embaixador i. 
seria, como é, uma honra para a ti1.1iano, deverá. partira J 5 do cor
nossa terra que ha vinte annos rente do Rio de Janeiro, em visi. 
quasi não tinha um calendario ta á.s colonias italianas deste Es. 
seu. tado. S. exa. seguirá. para o sul 

O ANNUARIO que deu publici- do Estado, provavelmente no dia 
dade a escriptos de real valor,de J 9. Attenciosas saudações'. 
iUustrados conterraneos nossos Konder, 

e de brasileiros de nomeada, es- Secretario do Interior, interino. 
tampou diversos clichés de ho-
mens de destaque em Santa 
Catharina, inclusive os dos srs. 
drs. Hercilio Luz. digno gover
nador do Estado,e Fullio Aduc· 
ci, distincto advogado <que, ho· 
je, representa com brilho e su
perior criterio o futuroso muni
cipio de Chapecó, e é <um gran
de e leal amigo dos moços da 
sua terra.. 

Ficam aqui, pois, pela delica
deza da otterta. muitos agrade
cimentos da Imprensa ao sr. Al
tino Flores, verdadeiramente.um 
dos mais competentes literatos 
catharínenses, e ao seu digno 
companheiro sr. • Ary Tolentino. 
e votos sinceros pela continui· 
dade da publicaçào do utilissimo 
ANNUARIO BARRIGA-VERDE. 
ｾ＠

ｾｲ＠ I ｊ ｾ ､＠ ｾ ｾ ｩｨｵｸ＠

Na Estação de Orleans 
A ttendendo ás justas solici

tações do nosso apreciado ami
go sr. Joào Heleodoro, compe
tente chefe da .Thereza Christi
na" nesta villa, o dr. director 
da Estrada mandou mudar o 
apparelho telegraphico para u
:na sala afastada do lugar onde 
funcciona a secçào dos despa
chos e venda de bilheles. 

A installação foi feita com 
muito gosto pelo electricista sr. 
Juvenal Miranda, e, d'agora em 
diante. poderá. haver a necessa
ria calma no serviço da trans
missào de telegrammas, que es
tá. a cargo do escrupuloso tele· 
graphista sr Arthur Lima. 

Crimes no Braço do Norte 

tratar de sua. esposa prestes a 
ser mi1c, mais ｕｉＧＡＱｾ＠ vez. No seu 
caminho, encontrou se com um 
conhecido a quem chamou. dI
zendo que precizava conversar 
um pouco. O tal conhecido, sem 
trocar palavra e envez de Meio 
dedo de palestra, disparou tres 
tiros de rewolver contra o infe
liz Fernando, que falleceu duas 
horas depois. Fernando. disse
nos o nosso informante, era ho. 
mem de bom comportamento. ._-
ｒ ｖ ｉＵｔｾｉｌｌＨｊ Ｕ ｔｒｦｬｄｾ＠
Em circular de 8 do corre'lte' 

os srs. João Melchiades e Gus. 
tavo Neves, de Floriaropolís. 
communicaram á Imprensa que 
assumiram a direcção da ｒｾｶｬｓﾭ
la I1Justrada, daquella capita; 

Gratos á gentileza da partlcl' 
pação, desejamos muitas felici
dades aos novos dirigentes da a
preciada rev is o 

ＭｾＢＧＢＧｾＭＭＭ

ｃｾＵｾｍｅｏｔｏ＠
Corr or' ,nd<.dasenhontaCus

todia F"ri ... filha do sr.João Pa
es de Far ia. lavrador residel'te 
na Guarda, consorciou-se.sabba
do. J l, o sr. Bernardino Lima, 
artista, 

Testemunharam o acto: por 
parte do noivo -- o sr. Luiz Lu
ciano Madeira e sua exma. espc
sa d. Judilh Madeira; por parte 
da noiva - o sr.Godofredo Mar
ques, nosso redactor. e a gentil 
senhorita Vidmha Bittencourt. 

Os padrinhos do noivo oftere
ceram aos convidados. em sua 
residencia. farta meza de finos 
doces e superiores vinhos. 

Aos recem-casados, os para
bens da Imprensa. 

• 

Sobre a exoneraçào, a pedido. 
e a nomeaçào do sr. José Boi
teux, íllustre secretario do Inte· 
rior e Jus.tiça. o sr. superinten
te municipal recebeu os seguin
tes telegrammas: 

c Fpolis. 1 ｾ＠ - Abril. 
Communico-vos que solicitei 

exoneraçào do cargo de secreta
rio do Interior e Justiça, sendo 
nomeado interinamente, o dr. 
Adolpho Konder. Favor publi
car na imprensa local. Saudações. 

Domingo ultimo,á.s 8 horas da 
manhã. aproximadamente, Julio 
Ribeiro. morador do Gravatá. 
passava a balsa do Braço do 
Norte ( Quadro), conduzindo al
guns bois para o açougue da-
quelle districto. Em sua per- fflLL€CIM €NT05 
seguição, poucos minutos após. Envemm:\da, por ter comido 
passou Antonio Pickler, que as- mandioca ｳｵｰｰｯｾ､ｯ＠ ser alpim, 
sim que o alcançou, em virtude ｦｾｬｬ･｣･ｵ＠ na ｭ｡ｾｨ＼ＱＮ＠ de 15. a me· 
de velhas rixas, deu-lhe duas ca- nina Dahla.de CinCO annos de ida
cetadas, uma. das quaes põz Ri- de, filha do sr. Carlos Braz. 
beiro por terra com a cabeça par- - DepOIS de longos padeci 
tida e com o olho esquerdo fóra mentos, falleceu nesta vilia. a 
da orbita. A's seis horas da 15, e sepultou-se no Rio Pinhei-

«F olis. 18 _ Abril. ｴ｡ｲ､ｾＬ＠ segundo nos informaram, ro, o. sr. ｂＳＮｰｾｩｳｴ｡＠ Coan, lavrador. 
p . Ribeiro permanecia ainda des- As famlhas enlutadas. a Im-

CommuOlco-vos que. nomea- fallecido d d prensa apresenta pezames. 

José Boileux,. 

do pela Resolução de hontem, : erraman.o sangue, e ｾ＠
assumi hoje o exercicio do cargo as autOridades nào tinham toma- ----
de secretario do Interior e Jus. do as prOVIdencias necessarias. NOI\70S 
t' a Sauda ões - A's 7 horas da noite, mais Estão nOIvos. desde o d,a 4 

IÇ . ç ｊｾｳ￩＠ Boiieux,' ' ou menos, do ｭ･ｳｭｾ＠ dia, na pra- do corrente. o sr. Lazaro Appo!i-
ça do Quadro, cammhava, com naro Estuche e a sympathica 

ｾ＠ - um seu filho menor, Fernando senhorita Antoninade Pietro. fi 
Conde A. de Bos dari Mariano, morador do Rodeio do ,' Iha do nosso velho amigo sr Lu
Damos a seguir, o telegram- Assucar, que havia ido ao B, do iz de Pietro, ourives residente 

ma que a respeito da viagem do Norte buscar sua genitora para em Pedras Grandes. 

, 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



n. 32 IMPRENSI\ Domine-o. 25 de Abril de 1920. 
""--'- -

BANDA mUSICAL I DE Bom JARDIm 
·C8UARANY. Realisou se, com extraordina-

A õ deste mez, houve. no Bra- ria pompa, na fazenda de TIJu
ço do Norte. com muita pompa e&!>, no dIa 22 do mez transacto, 
e com a presença de grande nu· o casameoto da dlstincta senho
mero de pessoas, a festa inau- rita Abigail Vieira do Amaral. 
gural da Banda Musical .Gua- dilecta e estremecida filha do 
rany" que durante o dia tocou I maj. Prudente Luiz Vieira e de 
nas rüas do districto e á tarde D. Maria dos Prazeres do Ama· 
fez, nfi praça, explendida retreta ral VIeira. com o digno moço Ba
co", escolhido repertorio. ptJsta de Souza. fazendeiro. re-

Em regosijo á inauguração da sidente em Bom Jesus, no Esta
banda. o sr. major José Claudio do do Rio Grande do Sul. 
de Sant' Anna e exma. esposa. Paranympharam o acto, reli
paranymphos. offereceram aos gioso e civil. por parte da noiva
presentes saborosos doces e fl- o sr. Hercilio Vieira do Amaral 
nas bebid&!>o e senhora; por parte do noivo -

- Breve será inaugurado o o sr. Boaventura do Amaral Ve
estandarte da cGuarany •. que vai lho e senhora. 
ser offerecido pela exma. ･ｳｰｯｾ｡＠ Apóz ás cerimonias do acto. 
do sr r"!.jor José Claudio de foi offerecida aos convidados 
Sant A- sumptuosa mesa de finos doces 

PARA 

Tosse. 
Bronc:hite., Catarrho • 

d....,ai. Affecçõee 
Pu1moaarea 

Emulsão de Scott 

amigo sr. Jose do P atrocinio 
Lima, de Florianopolís. 

-A ｳｾｲｶｩｯｳ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｩ｡･ｳＬ･ｳﾭ
teve nesta vJila o bemquisto sr. 
Felippe Ca.bral. da Laguna. 

- A die-na educacionista, nor
malísta senhorita Orlandina Bro
gnoli, realisou, a 21, com suas 
alumnas. um animado pic-nic. 
- Mães, mandae á Pharmacia. 
comprar a Lombrigueira, que 
tão ínfallivel é para a expulsão 
dos vermes. 

- Com seus filhinhos Ogê, 
Ruy e Edú, seguiu até Tubará.o, 
a passeio. a. exma. sra. d. Lilia. 
de Carvalho Marques, extreme
cida esposa do ｮｯｳｳ ｾ ｯ＠ redactor. 

Bfl PTISJ\DO Felicitaram os noivos, a se-
-------"""'- e deliciosas bebidas. I 

Domingo ultimo, foi levado á nhorita Jandyra Claudino de 
pu bapt,smal o menino João, in- Souza e o professor Adolpho 
teressante filhinho do sr. Mano- Campos. que foram muito ap
el João Goulart, artista. que teve plaudidos. 

de puro 01.0 de ligado de 
b.calhAo da Noruega, i: o 
medicamento .cientifico 
que nlio a6 Nlivia a irrita
çlo como tambem nutre 
e fortalece o ore-anismo: o 
que 6 preciso para dominar 
a moleatia por completo. -

- Representando a acredita
d& firma Rocha & Lebarben
chon, esteve nesta praça o apre
ciado moço sr. Octavio ' René. 
da Laguna. 

SECÇÃO PAGA 

como padrinhos o nosso amigo A' noite. logo apóz o chá. dan
S'. Luiz Luciano Madeira e sua sou-se animadamente até alta 

xma. consorte madrugada. sendo. nos interval-
ＭＭ ｾＮ＠ __ "V'V' los. servidos finos doces e bebi-

FE5TJ\ fiO EMBJ\IXfl DOR das, aos presentes. 
Púrfalta de espaço, delxámos No dia seguinte. um lauto al-

'para o proximo numero, a noticld. moço foi offerecido a todos os 
da festa feita ao sr. conde Bos- convidados. 
､ｾｲｩＬ＠ no Rio Maior, e o discurso Nossas feliCitações. 
pronunciado na occasião pelo sr. Correspondente. 
Illnacio Barzan, nosso presado 
afYJ120 . 

---,."'''''''''' .... ＭＮＮＮｾＭｾ ｟Ｎ＠

CLU612 DE OUTUBRO 
o, ·t,mavel sr João Dalma

CL_ d", MeUo, digno 1 secretano 
do ,Club 12 de Outubro ': de Pe
dras Grandes, recebemos um 
honroso officio em que commu
nica li Imprensa a eleição e pos
se, a 28 do p«ssado, da nova di
rectoria. da sympathica aggre
miação, que é a seguinte: - Pre
sidente, Pedro Cavalcanti; vice, 
Thimoteo Avila; I? secretario. 
João Dalmacio de Mello; Ｒｾ＠ se
cretario. João Freitas; thesou· 
relro, Benjamin Cunha; Direc· 
tor .. tiscal, E rn es to Garbellotto; 
Procurador. Germano Speck. 

Agradecidos pela gentileza da 
participação, deixamos aqui os 
nossos votos pelo progredir con
tmuo do .12 de Outubro. e pe
la felicid'!.de dos seus novos di· 
r nt 
ｾ＠

MORDIDO POR COBRfl 
Domingo pela manhil., quando 

､｡ｶＮｾ＠ entrada no mattoonde pre· 
tendia caçar. foi mordido por u
ma cobra, o sr. Pedro da Luz, 
empregado da Cooperativa de 
Palmeiras 

J\G RJ\DECIM€NT05 
O illustre dr. Newton Ramos 

e sua exma. noiva, mandaram 
á Imprensa uma cartinha de a
gradecimento á noticia de seu a
juste de casamento. 

- O sr Gastão Cordini e sua 
exma .. esposa. enviaram á Im
presa um cartão em que agra
decem a noticia do nasCimento 
de seu filhinho José. 

- Recebemos. do distincto e 
querido dr. Otto Feuerschuctte. 
um cartão de agradecimentos ao 
que publícámos a seu respeito. 

VIsrCAS 
Deu-nos o prazer de sua vi

sita. o nosso presado amigo capo 
José Caetano Amaral, fazendei 
ro em Bom Jardim. que. com ｳｵｾ＠
exma. esposa, foi nosso hospede 
alguns dias. 

- Palestrou comnosco, o 
nosso bom amigo sr. Plinio Ta
vares, habil clrurgião-dentista. 
que installou o seu bem montado 
gabinete no 'Hotel Alberton •. 

mAX 
E' esperado. no dia 27, na La

e-una, o vapor -Max. da Empre-- ｾ＠ I za Hoepcke, que sairá para FIo-
Cousas de L auro mlJller rianopoliS. após a indispensavel 

Com e,t Mulo publicaremos I demora naquelle portõ. 
no proXÍ' ,o numero uma carta • , _ 
que recebemos hatresdias. Não ELIXIR DE nOG UEI RfI 
a cnserimos hoje, por falta de eS-1 do Phc' Chc' João da Silva SiI-
paço • velra. ｍｬｬｨ｡ｲ･ｾ＠ de Tnumphos. 

• 

"" 

｛ｾ ｩｶ･ ｾ＠

ｉｮＺｴｴｵｾ［ｩｯ＠ ｲ ｕ ｄ ｉＡ ｣ｾ＠

Exames para profes
sores provisorios 

De ordem do sr. Director da. 
Com sua. exma. familia, este lnstruçil.o Publica e pa,ra os de

ve entre nós . ligeiramente.o nos- vidos fins. declaro que estou au
so presado amigo sr. Joil.o Tho- torisado a proceder aos exames 
maz de Souza, conceituado com- dos condldatos á regencia provi
merciante em Pedras Urandes . soria das escolas que se acham 

- Com o illustre dr. Claribal- vagas nos municipios de Lagu
te Galvil.o, que nos apresentou na, Tubaril.o, Orleans, Imaruhy, 
as suas despedidas por ter de se- ｊ｡･Ｍｵ｡ｲｵｮ｡Ｌｕｲｵｾｳ｡ｮｧ｡＠ e Araran
guir até o Rio , a passeio, perma- guá. 
neceu nesta villa. o nosso res- Esses exames serão realisados 
peitavel amigo sr. major João nas cidades de Laguna e Tuba
Guimaril.es Cabral. digno presi- rão e na villa de Urussanga. 
dente do Conselho Municipal da Os candidatos devem instruir 
Laguna. seus requerimentos com os se-
-A todas as creanças se deve guintes documentos: 
dar a "Emulsão de Scott" como 1) Certidão que prove idade 
um alimento natural. . Attesto superior a 18 annos; 
ter sempre colhido muito bons 2) Prova de nacionalidade bra-
resultados co m o emprego da sileira; 
" Emulsão de Scott .. no Iympha- õ) Folha corrida dos lugares 
tismo, rachitismo, maxime na mi- dos ultimos dOIS annos de resi-
nha clinica infantil. dencia; 

Dr. Durval Braga. - Bahia.. 4) Attestado de vaccinação e 
- Estiveram aqui a passeio e de não padecer molestia conta

regressaram a Tubarão, onde re- giosa. 
sidem, as estimaveis senhoritas Os requerimentos teril.o o sel
Isaura Cascaes, Maria Claudi'1) lo estadual de cinco mil reis . .. 
e Wanda Gilza, e o sr. Belmiro (5$000) e cada documento sellos 
Cascaes. estaduaes no valo r de fTlil duzen-

- Passaram e ｰ･ｲｭ｡ｮ･ ｾ･ｲ｡ｦｔＧ＠ reis (1 $200 1. 
na villa, os nossos assignantes Os requenmentus, 41..e (.eve
srs. Germano Siebert, Antonio ril.o ser dirigidos ao tiro Director 
Clarindo. ａｲｾ･ｮｩｯ＠ Favassa. Mar- , da Instrucçào P uhlica, poaerão 
c o 1 i n o Indalencio. Reginaldo ser entregutls a mlnJ ou aos srs. 
Freitas, Antonio Neves. Victo- Directores dos Grupos Escola
rino Machado, Antonino Avila, res <Jeronymo Coelho. e cHer
A. Vieira, Gasparino Amaral e i cílio Luz. e chefe Escolar de U
Octacilio Costa. 

- VENDE-SE. na typ. da Im
prensa, o cAnnuario Barriga-ver
de •. 

russanga. 
Tubarão. 1 õ de Abril de 1920. 

Luiz S. B. da Trindade, 
Inspector Escolar. 

E DITAL 

- Depois de longa estadia em 
Orleans, voltou á Laguna.onde I 
reside, a e-entil senhorita Celina I 
Machado. COBRANÇA DO IMPOSTO 
. - Representando diversas e I DE ＱＱＲｾＯ ｾ ｓｏｂｒｅ＠ O CAPITAL 
Importantes casas do RIO, acha- , Torno publico, para conheci
se nesta praça,o nosso estimavel l mento dos interessados,que. du-

D 

Declan 
Declaro, i 

que, em vist 
VIda a firrn 
Comp .. do E 
que fazia p 
de Fevereirl 

ncta soci 
Pass_vo ficQ 
Peron. fica 
direito ao v 
feito. na. ciq 
de Paz daqJ 
barào. 

Cresci um 

AN'r 

Autori: 

CAPIT 

nop 
Rs. 

.\\ XO ｾ＠

'rUI 

Melhor 

PO 
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=- IMPRE1'1Sfl Domingo, 25 de Abril de 1920, 
ｮｾＳＲ＠

rante o mez corronte,esta Agen
c,a procede, sem multa, á arre
cadação do imposto sobre o CA
PITAL. 

Os contribuintes que, no pra
zo acima, não satisfizerem o pa
gamento do referido imposto, se
rAo onerados com a multa de 
5'{, no primeiro mez ap6z ao do 
pagamento e mais 10"h no se
gundo, ou sejam ＱＵＧｾＯ［Ｂ＠ sendo no 
terceiro mez - JULHO, extra
hidas as cerl;dões de dividas, pa
ra se proceder á cobrança judi
cia.l. na forma da Lei. 

E. para que se não allegue 
ignorancia, publica-se o presente. 

Agencia' de Rendas Estado
aes de Orleans, em I" de Abril 
de 1920. 

o Agente, 
Domingos Da/sasso. 

-0-

Declaração 

ａｄｭ｡ｾ＠ ｮｾ＠ ｾＬｮＬｬｬＬｾｲｩｭ｡ｬ＠
Alteslo quO soffri de affecçào 

syppilitica complicando o canal 
lacrimal, no qual appareceu um 
pequeno abcesso, lendo usado 
diversas prescripçOes medicas, 
sem que as mesmas dessem re
sultado, por experiencia usei o 
ELIXIR DE NOGUEIRA len
do obtido optimo resultado. 

Sapé'. li de Julho de 191 li. 
Cf/beno da Cunha Coelho. 

Vende-se em todo o Brazil 
e Republicas Sul Americanas. 

-\)-

CASA Á VENDA 

Vende-se a casa de proprieda 
de do sr. Frederico Feldmann, á 
rua, Accacio Moreira. em Orleans, 
que é propria para moradia e que 
está situada entre os predios dos 
srs. Olto Pfútzenreuter e José 
Antunes Mattos. 

Trata-se, nesta villa. com 
J oÁo FRLDMANN. 
-0-

N o,ri( 1 tt<.l C 
NÃO HA OBJECTOS NEGROS 

GRAÇAS AO MARAVILI'IOSQ APPAREIJIO 
Pelo presente, communlCO ti minha vo,>to cltentelu () re

cebimento, nestes dias, dos Estados Unidos, d'um IJppilrelho 
e os ｲ･ｾｰ･｣ｬｩｶｯｳ＠ apclrechos pilrcJ dourar qualquer jOla por 
um meio alé hoje desconheCido. 

A recente invenç80 do maravilhoso appllrelho, sOlham 
os meus respeitavels clientes, é um fruelo de longos e paei
enles estudos dI! laborotorio newyorkino e tombem dil lIpph
caçõo de novos prlncipios recentemente descobertos no doml
nio da eleelro-ch,mico que veio mudar completamente a lide 
de douração. 

O maravilhoso apparelho, senhores, hostil dizer, depo
sito em cada objeelo uma grossa camada de ouro de qudiJtes 
2+, pelo qual douração a joia passada torna se ele!olante. du
ravel. com o lindíssimo aspeelo d' um • Ducat ·Gold' dellnl
tivamcnte, vieloriosa das que tinham chegado ｴｩｾ＠ fub"lcas 
mais reputados nessa especialidade. 

A referida douração faço em obleelos de prata, nlckel, 
cobre, latão, estanho, aos preços abaiXO Indicados. 

I Na cspeelativade vossas presados ordens, firmo··me com 
e1ev!lda estima e consideração 

ROMEO SKIERNIEWSKI, 

Declaro, para os devidos fins. 
que. em Vista de ter sido dissol
vida a firma - José Peron & 
Comp. , do Braço do Norte. de 
que fazia parte. relirei-me, em 9 
de Fevereiro deste anno. da ex
tincta sociedade. cujo Activo e 
PassIvo ficou a cargo do sr. José 
Peron, ficando eu. sómente, com 
direito ao valor do documento 
feito. na citada data, no cartorio 
de Paz daquelle districto de Tu
barão. 

TERRENO E CASA A' I RELOJOEIRO DE ORLEANS. 
VENDA PREÇOS 

Vende-se um lerreno situado Capas de relogios ou outro objeclo de egual 
no .Barro Vermelho". nesta vil- tamanho de -
la, com ＲｾＬ＠ 272 braças quadra· Correntes,pulseiras, etc. 
das. pOSSUindo um regular peda- B h b d 
ço de matta virgem e tendo um roc . es, a otoa uras, etc. 
grande potreiro e uma boa ca.sa l Annels, alfinetes, et_c_. _______ _ 

9$000 a 12$ 
5$ »6$ 
2$500 • 4$ 
2$ • 3$ 

propria para moradia. I NOTEM: 
Crescluma, 25-Março-920 

ANTONIO FRANCISCO BET. 
Trata-se com I Vendo, pelo custo.o mencionado tlpparelho. dando cla-

----C--I-"--b---e--x-L-c_IZ_c-OR-j-s_A_D-í-S-o-U- Z-r_S_O_B_R_'N_H .. , I Ｚｾｳｭｾｾｾｾ｡Ｚｾｾｳｬｾｾｲｾｳ｣ｾ･ｾｾＺ｣ｾｾｾｾ［ｮ･Ｚｾ､ｾｲ･＿＠ preço é bastante 

- -
DIEHL & elA. LIMITADA 
ＭＭ ＭＬＮＮＬＮＮＢＢＢＢＧＧＧＧＧＭ ｾＭ

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

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭＭ

CAPITAL: 30 Ol 000$000 
Ｍ ＭＭｾＭＭno PREMIOS POR lIlEZ :-'U VALOR TOTALDE 

Rs. 46 ooóSOOO. 110.40 PREMIOS POR 
Ｎ｜ｾｾｯ＠ ｾｯ＠ \"ALOI:{ TOTAL DE l{s. 552:000ClOOO. I. 

pavaizo na haguna 
Sempre triumphante. sempre inimigo da carestia 

e amigo da barateza, e pOSSUindo sempre grandes 
novidades, este P AI1Z.AIZO tem sido um 
verdadeiro emporio commerclal. 

Porque não teme concurrencla. e procurado por 
lodo o sul do Estado. Não, ha senhuras, senhori
tas e cavalheiros. que não fiqu'em saltsfeltos ao Visi
tarem este fallado e conhecido 1> AI1Z.AIZO • 
Os commerclantes que negOCiam com o P A= 
RAIZO DA LAGUNA, ob-

TUDO pela lIloJica mensalidade de :S$OOO! 
___ "V'.-.... I têm enormes lucros. 

Melhores informações, dará o representante nesta villa, I, II SILVA. FERREIRA & COffiP. 
FELISBERTO CAR DOSO DA ROC:a:A. 1 U .. 

ｾｾｾＮ＠ :.:-:i7 .. ｾＺ＠ .• " '.. .1;,1;. j- ［ｴｾｾｾｾｩ｢ＮＺｾｾＭ［ＺｾＺＳｩ＠ '!7;!:O"':i_RU_ ｾ＠

DE OLIVEIRA JUN.lUH 
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ｾｾ ｬｖｾｬｒａ＠ ｾ＠ ｾａｾｔｍ＠ ' Cu ra . lal.l.m,nlo d .. a .. Ｚｾ＠ A N ｾ＠ R É W ｾ＠ N D R A U ｾ＠ ｾ＠ N ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ MP. ｾ Ｚ＠------- . RI Irrln do rU(('ço I ｾ＠ *' 

EHO. TELEG.: ｏｌｬｖｅｉｾＱｉ＠ ., ｾＮ＠ Infl ... ma\ôn do uI.. .)).; - EXPO RTAÇA-O ｾ＠
CIIIXII I"OSTIIL. ｾＶ＠ ｾ＠ ro . . . -lH IMPORT AÇAO . :-" 

.... 
IMPORTADORES 

De 

Corrlmtnto dOI OUVI'" I ｾ＠ ｾ ｾ＠

ｒ［ｩｾｾｭ｡ｴｬＮｭｯＮｭ＠ , •• *l florianopolis.Lages e Laguna it 
.\lan,has da p.II.. ;hi = SAN"T A CA TErARIN" A = M+-

AIfC'rçOtS do '71 _ I . I ｾ＠

SECC05 E MOLHI\DOS 

fitado. '* ｾ＠
Do ... no p,l· *. Secção de fazendas. armonnho. miudezas. Hl-

Hna Corone l Gn,t;tyo Rirhan 

LAGUN"A I 
ｔｾｾｯｲｵ＠ noa '-*i elc. - 5ecçiio de ferragens. machinas de toda a es- ｾ＠

.. _ ｯＤ＾ｯＬＧＮｾ＠ pecle. Instrumentos para lavoura. molores. 7 
Estado de Santa Catharina 

I I"' C.ncr"'... ..>!.:! 5 - d t· k I' I Ｂ＼ ｾ＠ＭｩＢｾ［［＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ IklGUllf\A IA'SA nmo...:::3 ele. - ecçao e es Ivas. erozene, gazo Ina, e c. * 
- ., "= .., -i" I "'"oeA. $.JAIACO G<>norrhta. -'l(j t> .... 
ｾ＠ ::: ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ X ,. •• 111: ..... ,,/ .., ｾ＠ ｾ＠

- ｾ＠ • ':"'! ..... - ｾ＠ l!ltUlaS. -qr; ｾ＠..:: ;:; :: ,,' :::. ｾ＠ ｾ＠ !O I ...... ＧＮＧＮＺＳＵＬｾＮ［＠ crart."n'''I ••. jj Deposito de Carvão de pedra :,}, 
ｾ＠ J, ｾ＠ ｾ＠ t, ｾ＠ ..,.g ｾｲＮ＠ 'I f'plnh... ---d Cardiff e Americano . Kt-

""= ::::. ｾ＠ ......... ｾ＠ c., Radllli"mo. ｾ＠ ｾ ｟＠
- (';:I -. - ｾ＠ Oc lJl -' " ｾ＠
;:; - " ., "= - o 3 C§'b I Fio ... br... +. A t l ao .! ｾ＠
: ｾ＠ ｾｾＮｾＮ＠ ｾ＠ ｾＬＮ＠ --31 1 m. ｾ＠ ..... 0. 'OS ｟｡［Ｍ Ｍｩｯ Ｚｴ ｾ Ｎｏ ｓ＠ * 
ｾ＠ ::: "'::: ｾ＠ "-..:. rtl ｾ＠ --== Ulctru. ->H O *' 
ｾ＠ ｾ＠ 2 :l, ｾｾＮ＠ ir. (fl ｾ＠ Tumores. ｾ＠ ｾ＠
" - . O - - n -=- '7'("'; ｾ ｟＠

g' ｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ";; il ｾｾＺＺ［ Ｎ＠ *' Trapiche de alracação de vapores e naVIOS, com ar-* 
o :: ;::" ｾ＠ '": n (fl ｾ＠ ｅＮｾｲｴｊｰｨｬｬｬ ＮＮ＠ ..G ｾ＠

.:::: :; '':::'" Qo ｾＺＺＺ＠ 3 c- ｾ＠ Boubu -rr.; ｾ＠
ｾ＠ 2·::; ｾＧＢ＠ ｾ＠ o <> 1 ｾ＠ D"lhroa. ｾ＠ - mazens para cargas - t,.,.. 

ｾ＠ t ｬｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ C> 3 ｾ＠ ｾＮｯｬｾｾ［ｉｲ［ＺＮｮｬＮＬ＠ Ｚｾ＠ Correspondentes de diversos Bancos nacio· ｾ＠=' ｾ＿＠ ｾ＠ ［［ｾＮ＠ 3 3 r -- I loda ... mo· ｟Ｌｾ＠ naes e estrangeiros '* 
::::. :: ::::. ｾ＠ CIl CI o E: lestlas pr", ｾ＠ ｾ＠ I 
-. -. -. .k Q >< ｟ｾ＠ _,,," 
::-: ｾ＠ ｾＮＮＮＺ［ＺＭＧＢ＠ _::I --.::. . i vtntenlu di -rr:i , ｾ＠ )'_ 

ｾ＠ = :- ｾ＿＠ 5 3 '" E:! un,ut. 1-"'-'. CORRE'irOXDESTBS DO BAXCO DL' XArOLI,J..K_ .. ｾ＠ - - . - o n... -.-..- 'i'r, :) 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｲｾ＠ ｾＺ＠ ｾ＠ mn3E CEPUiIIIYBDD UnGUl *: REME55fl5 PflRfl " ITI\Llfl t 
_.-0 ｾ＠ , . ':::- o '< ｾ＠ y d d d t OyrRLAND:; 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾＮ＠ ｾ＠ i :3 -g ;D CARIMBOS DE BOR. '* en e ores os au omovels« C • ｲｾＭ
" :- ;:.;. "'":: "'S'- :.o. ｾ＠ ｾ＠ I ｾ＠ * 
f ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾＮｧ＠ ｾｾ＠ RACHA, de lodos os de- Ｎｾ＠ T ralam da cobrança de ordena.dos. conla ｾ｡ｳｾ｟＠
; ;; '- ::. ;: '" !=! ｾ＠ ｏｾ＠ senhos e tamanhos. podem I ｾ＠ reparhções publicas, reltradas da Caixa Economlca. * 
.' ;. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ser adquiridos na Iypographia l ｾ＠ Juros ?e apolices e ､ｩｶｩ､･ｮ､ｯｾ＠ .. _ !t 

ｾ＠ '" " ... o da Imprensa. I ｾ＠ ｅｮ｣｡ｲｲ･ｾＩ｡ｭＭｳ･＠ da acqulslçao de quaesquer ma- ",'+-_ . , .., ｾ＠ - ｾ＠
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ｾ｜ｾ［＠ li!;L 
(J') D )j..... (-1j) 
ｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠

ｾＨｾｬ＠ João Cardoso Bittencourt ＺｾＩｾ＠
ｾＬ＠ t,,) l0)' !J 
ｾｑ＠ »-
ｾｈｾ＠ fazendas. armarinho. ferragens. café, ｦｾｌＧＩ＠
" ｾ［ＬＩ＠ k I I I Ｂｾ＠ , ｾ＠ (to erozene. sa . e c. e c. » : 
r: ,) --- ( • . 
ｾＮＭ ｾ Ｍ Ｔ＠
\2'['ÕI: Corlume de solas e vaquelas e deposilo ""') !J 
ｾＬ Ｎ＠ d ｉｊＬｾ＠
r,{ 'I de couros prepara os. naclonaes e eslran- .elJ) 

\''');,.1 geiros. Acces50rios para sapaleiros e selleiros. >-..) 'V 
- p ﾻｾ＠
(.j - --.)i) 
ｾＬｾＢＬ＠ Exportador de cereaes, couros, etc. '.) { .. 

---< (t ___ . n Ｌｾ＠

hino 
(GEREXTE: RAJIIRO ]UCHADO) 

Grande deposilo de: Sal. Kerozene. Phospho
ros e fannha de Trigo. 

Armazl'm de seccos e molhados. Loja de 
fazendas. ferragens e Armarinho. 

ｾＯＺｬ＠ ｒｅｐｒｉ＼ＺＺＭＭｅｾｔａｾＧＱＧｅ＠ DO ｦﾷｴＭｾ＠ ＮｾＮ＠
ｾＬｾＺ＠ ｲｾＩ［ｊ＠ I ",\";l) Unico eslabelecimento commercial em Orleans . 
• ' (;l BANCO NACIO Al DO COMMERCIO !el;S- I (f(;) que tem. ti venda. os supenores chapéos 

ＮＱ［ｲｾｩ＠ E'IT ·IAT ＧＱｲＧｊＢ＼ｾＧＢ＠ ＢＢ ＢＧｉ ｎ ａｾ＠ !f)L ｾｾｊ＠ da afamado fabnca PRADA. 
ｾ｜Ｇｉ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ......... ｾ ＮＮＦＮ＠ ..[:T' ｾ＠ ＨｾＩ｝Ｉ＠ rH." 
ＱＧｲＭＭＭＭｾ＠ - - v. ." ｾ＠ ｾ＠ .... 
' oi) lo) , " r.> lO'} ｾ＠Ｍｴｦｾｬ＠ Endereço lelegrophico: CARDOSO I))f.- ＨｾＮｾ＠ FABRICA DE PRODU'fOS SUINOS I) '>r-
.', < ｾｌＩ＠ Ｌｾ＠ ｾ［＠ 0 
ｾＬｾ［＠ - CODWO RIBElRO- ｾＲＮ＠ \",,,,1 COMPRA QUALQUER QUANTIDADE DE 10'5"· 
ｾＨＬ＠ ｾＮＩＲＩ＠ ＷＨｾｾ＠ ｃｅｒｅａｅｓＬｐａｇａｎｄｏｖａｎｔａｊｏｓｏｓｐｒｅￇｏｓｾｉｓｦＬＩ＠
(.fê, <C l" ," .. ｾ ＾ ｾ＠ __ ｾ＠ Ｏ ｾ＠ .. 

-;" RUA VID4. L RA.lf08 I);L ｾｾｵ＠ Rua 15 de Novembro O J ｴｾｴＭ1\"'. Ｇ･Ｉｾ＠ r; (,)1 reans • . 
.. , ｾ＠ • ｾ＠ -- J. . \ ｾ＠ ｾ＠ ( ./ J) 

ｾＨｩＮ＠ ORLEANS - Estado de 5ta. Colharina ｛ｾｹＡｊ＠ Ｊ ｾ ｾｲＮ＾ｾ＠ (SOBMOO 011 enrlteZll1 e. SIINTII ｃｉｉｔｈｉｉｾｉｈｉｉ＠ ｾＮｾｾ＠ ...... 
r.. ( , ( ｾ＾ｲＭ I • I) • Ｍｾ ｾＮ＠ I· - -;v _ _ ,.. Ｍ ｾｾｾ Ｍ Ｍｾ＠ ｾＭ Ｍ ..... ｾＭ :y- ｟ｾＮ＠ _ _ -...: __ .e.J) _\ , -' (e J 
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