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Assumi0 a 24 do passado. o exercicio 

do cargo de 'go'vernador do Estado. na 
• 

ausencia do exmo. sr.dr. Hercilío Luz. que 
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seguio até o Rio deJaneiro. o respeitavel 

sr. coronel RaulinoJulio Adolpho Hom. 

digno presidente do Congresso Repre

sentativo. 

ｾｾｭ ｉｕｲｩｾ＠ ｐｵ｡ｬＡｾｾ＠
-

Dês ｾｵ･＠ Orleans foi elevado á 
categona de municipio. nilo 

'd '11 se po e negar, a VI a tem-se dese _ 
volvido rapidamente, tanto ｾｯ＠
seu commercio, já de si intenso 
e de vulto. como no aUimento 
de edificações. que concorrem 
poderosamente para o seu em-
beUezamento. 

Uma coisa. entretanto, esta
cionou sempr!l.sem soffrer o mi
nimo impulso de progresso - o 
noSso cemíténo publico, que es
tá a pedir uma prompta oriani-
5&ç&o. 

Para o enterramento de cada
veres não ha a necessana regu
ｬ｡ｮ､ｾ･Ｌｯ＠ que quere dizer n:!.o ha 
um hvro d? registros de sepul
turas, de forma que, muitas ve
zes. silo abertas cóvas sobre ou
tras ha pouco tempo fechadas e 
onde Jasem corpos em completo 
e:;tado d.: ｴＡｂ｣ｯｭｰｯｳｩｾ ｯＮ＠ A a 
senc,a. d J ll'lr" a que nos refeo
mos. d,fflculta ma.,s o encontrar: 
se com exactldão e brevidade o 
lugar certo de qualquer sepulcro 
Que se deseje visitar. 

Não é só. O muro que fech .. 
o cemitério precisa de serio re
paro. Da maneira em que se 
encontra não poderá impedir a 
entrada dos animaes que ｡ｮ､ｦｾ＠
á solta e que vã.o quebrar cru· 
zes e estragar catacumbas. 

ｗｪ］ｾｾｾｾ＠

ｾ＠ FilQoS ｾ＠

ｾｯ＠ F)orteT)slo Goulart. 

Filhos, rebenlos d'alma! Desdobrados 

Seres do nosso ser! Fachos de luz 

Que luzem pelos céos sempre apagados 

Do nossa vida. Risos de Jesus. 

Benção de Deus e lalismelnS sagrados I 

Que o flicldade. amor levo e conduz I 

Ftlhos. flores do céo! Ideal e luz til 
Dos caminhos da lerra enlameados! 

uauro de eGl5lil{é:l 

ｾｾｾｾｾ＠

e eliminar, Já por espirito religio
so, já por espirito progressista, 
visto como um cemitério, é tam
bem um pouco de pr6va da edu
cação dum povo. 

ＭＭＭＭ ｾＭｾｾｾＭＭＭＭＭ ＭＭ

PR. nERCILlO LUZ 
O sr. supenntendente munici

pal, recebeu os seguintes tele
grammas: 

.Fpolis.24-Abril. 
Communico·vos que o dr. Go

vernador-passou hoje o exercicio 
de seu cargo ao coronel presiden
te do Coniresso. O dr. Governa
dor seiuirá amanhã. até o Rio. 
Saudaçoes. 

José Boiteux. 

Secretario do Interior •. 

bandas de musicas militares. S. 
Exa. seguiu para o p'alace-Hotel 
no automovel da presidencia, com 
representante dr. Epitacio Pes
soa. No hotel. o dr. Governador 
foi cumprimentado pelos repre
sentantes dos ministros. da im
prensa e da colonia catharinen
se e por amigos em avultado nu
mero. Peço communicar impren
sa local. Saudações. 

José Boiteux. 

Secretario do Interior e Justiça>. 

ＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾＭＮｾｾｾＭＭＭＭＭＭ

fl55IGNflNT€5 
Aos nossos favorecedores em 

geral, prevenimos que demos i
nícioácobrança do valor das assi
gnaturas da Imprensa. do anno 
corrente. 

Torna-se urgente uma medi
da da parte do sr.supenntenden
te municipal. Por ser pratica. 
lembramol-a aqui. S. s. deve. em 
reuniAo,( si quizer tornar o cemi
tério um propno municipal, como 
em todas as partes), constituir 
uma commissã.o composta dos 
nossos principaes homens, que 
porá em ordem todos os traba
lhos de melhoramento, organisa.
rá um serviço perfeito para en
terramentos e, emfim, zelará 
pela conservação da nossa ne
cropole, evitando, dest'arte, o 
que tem succedido mais de uma 
vez-serem os cadaveres trans
portados para o cemItério de Rio 
Pmhelros por causa do mau es-
tado em que se encontra o nosso. .FpoJis. 22' -Abril. 

Nilo devemos esquecer que a O dr. Governador Hercilio te-
ＭＭＭＭＭＭｾＭｾｾｾＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭ

60PflS DE rRflTJ\ 

"f\ MOCOCf\" 
C, 

101 ＢＢｾｯ＠ o .u ＲＵｾ＠ ane 
ｮｩｶ･ｬＬＧｾｲｩｯ＠ de luctas, transcorn
do a II do passado, !I nossa pre
zada contreira A Mococa. de Mo
cóca. São Paulo. deu nesse dia, 
uma ediçà.o especial_ uma re
vista feita com apurado gosto 
artistlCo e correcta e agradavel
mente escripta. 

Publicou nítidos chlchés dos 
principaes pontos e edifícios da 
adiantada cidade paulista e es
tampou, na capa. o retrato do seu 
extincto fundador dr. Joilo Go
mes Barreto. 

A'A Mococa.que tem como re
dactor·chefe o apreciado Jorna
lista sr. João Gomes Barreto Fi
lho. a Impren3a envia. as melho
res e maís sinceras fellcitaçOes. 
desejando que ｰｲｏｆｾ･ｲ･＠ sempre. 
sempre 

ＭＭＭＭＭＭｾＭｾｾＭＭＭＭＭ
TITO Cf\RVf\LHO 
c, T"l ｾｵ｡Ｎ＠ e,· ... eSl=!osa mme. 

Lorena e ｳ･ｌｾ＠ f.llu:;'hos Ney e 
Léa Maria. acha·se entre nós, ha 
tres d ias, hospedado na resléen
cia do redactor desta folha, o 
nosso prezado e talentoso con
frade sr. Tito Carvalho, de S. 
Joaquim. 
ｾ＠ .•• +.---

Enlace Amaral-Ramos 
Realisou-sea22' de Abr;lfindo, 

em Bom Jardim,o enlace matn
monial do nosso illustre amigo e 
collaborador dr. Newton Vieira. 
Ramos. com a gentilissima dlIe. 
Herondina do Amaral Souza. 

Serviram de paranymphos no 
acto civil e religioso. por parte 
da noiva, os srs. capo José C. do 
Amaral e Outubrino V. Borges e 
exmas_ esposas; do noivo. o sr 
bacharel H orter:sio Goulart e 
exrr.a. esposa.. 

Antes do acto foi servido lau
to jantar aos convidados. e, após, 
numa mesa em formato de U. fi
nissimos doces e agradaveis be
bidas. Fez o brinde de honra o 
jornalista Tito Carvalho. nosso 
collega do Correio Serrano. 

Aos distinctos noivos envia
mos.com o mais vivo prazer, nos
sas felicitações e os votos que 
fazemos pela sua perenne lua de 
meL 

Noivos 
maior parte da nossa população ve. no Rio. brilhante, festiva e 
tem,guardados ali,os restos mor- f imponente recepçilo. S . Exa. foi 
taes de entes queridos,que. mes- recebido pelo representante do 
mo em cmzas merecem o culto sr. Presidente da Republica. se
da nossa ｶ･ｮｾｲ｡￠Ｎｯ＠ e do nosSO nadore.s catharinenses, .colonia ,_-o. catharmense e numerOSlSSlmos 

o nosso presado amigo sr. 
Luis Cardoso Rocha, abastado I Com a gentil senhorinha Ema 
commerciante. e sua exma. es-' Rocha, contratou casamento. a 
posa festejaram, a 22' do passa- 25 do passado. o sr João Schml
do, o 25? anniversariQ de seu fe- : tz Ribeiro, funccionario publico, 
liz consorcio. I residente em Tubar:!.o. 

E' uma dlfficuldade a resolver: amigoS. Tocaram no caes. tres 
ｐｾｲ｡｢･ｮｳ＠ nossos, • Fel icitações, 
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ｲ･｡ ｾ Ｌ＠ '0 ｅｉｄｏＬｬｋＦｾｾｲ＠
ｩＧｕｾｩ｡ｭｯ＠ alte due care nazione DE PEDRAS GRANDES 
di vede;Ie amiche e sorelle.. ｣ｲｾＭ - "'li N o Rio Curuja, a 24 do cor-
do sla I auguno generaIe di tUttl. rr<" te ás 12 horas consorciou -

I E . J'I r' E . '1 Brazlle' .. 1- ren , '.. Por occasii'.o da passagem .do ｶｶｾｶｾ＠ ta la. vVlva,t: r:I se, no religiozo, a gentil demo/-
sr. conde Alessandro Bosdan e E \ VIVa sua Eccelenza, • seJ/e Annita, extremeClda filha. 
sua comitiva, no Rio Maior, os - ...... ＢＧＭ ｾＮＮ＠ TU3GtiCUlOSE do capitalista sr. Martinho Ghlz-
hab:tantes daquella prospera e a- Banco :Sul do Brazrl L diff! '1 d ' -se. zo e de D. Victoria Ghizzo, com d d f· J . 0'0 11 c CI e ｣ ｵｲｾｲ＠ H 'I . F . d:,antada locali a e, Izeram- Do sr. major ose onne , O r d te f. evitai-a o distIncto moço sr. I ano rel-
he uma festiva manifestaçào, director vice-presidente do Ban- ｴｯＧ［ ｡ ｾ ､ｾｾ･＠ áos pri- tas, conceituado commerciante 

t endo faIlado, em nome da colo- co S ul do Brazi/. recebemos uma meiros ind icios de de Azambuja. 
ma, o nosso a.migo sr. Ignacio circular em que nos communica Fraqueza Pulmonar Paranympharam o acto, por 
Barzan. que pronunciou o se- a inauguraçào da Caixa Matriz, a .. famada parte da noiva, o sr. capitào João 
gumte discurso: em ｆｬｯｲｩ｡ｾｯｮｯｬｩｳＬ＠ da referida ca- Emulsão de Scott Sann e a senhorita Ant?n1na. 

-EccelJentissimo Signor Am- sa de credito, que se acha ap- de Pletro; por parte do nOIVO, o 
basciatore Conde Bosdarí. parelhada _a ｡ｴｴ･ｮｾ･ｲ＠ com sollm- Indiscutivelmente O sr. Maximilio Ma.rghétti e sua 

' b I' d ' r t tude lodos os serviços bancanos melhor preparado de irmã senhorita Othilia. 
In questo e Ｎ ｧ ｬｯ ｲ ｾｯＬ＠ á. ｾＮｯ＠ dos srs. commerciantes, indus- Oleo de Fi2'ado de Realizado o acto foi offerec'i-

｡ ｶｶＮ･Ｇｬｩｾ･ｮｴｯＬ＠ nOlt c°ti°dnl t I 10 triaes. 'agricultores e capitalistas Bacalháo. Suavisa do aos innumeros' convidados Maior slamo con en I rovar- d t' b h' 
d· E I do Estado, bem como e par 1- os ronc l OS e OS um lauto banquete pelos proge-CI in attesa I sua cce enza, I ' 

2 'h . t ' . culares em geral.. pu môes e augmenta nitores da nulÍente. dopo 4 anm c e CI rovlamo In 't'l d t· . d ) 
, t ' d '1 Gratos a gen I eza a par ICI- po erosamenle '. Terminado o banquete que queste vergIne erre, a are I . B S I ã d ' " . . 
II t t 't' paçào, desejamos ao anco U a n utnç o e correu na maior cordialIdade e benvenuto a a nos ra au on a .... , 

' h' t · do Braz/I mUitas prospendades. que se neceaslla l alegria tornaram todos o caml-P'U grande c e SI rova In ques- -0- ara combaler , , ' . 
t • N·z:one P orgiamo ancora il p • . nho d AzambuJa, acompanhando ｾ＠ ｾＬ＠ . ' DISCURSO a mo,e,ha. ,. 'd . d . nos t ro riepettoso saluto, glunto F..!;, .. _,.\ o par ate a resl enCla o nOIVO, 
ai nostro R e,alla nostra P atria e Recebemos,de Lages,uma bro- Sem AlcooL........... onde fOI celebrado o acto CIVIL 
aI nostro Governo, augurando chura contendo o dIscurso lido Serviram de paranymphos, por 
a!la sua gmditta visita, di farsi I pelo sr. coronel ThIago de Castro, parte da noiva, o sr. João Tho-

zloni, sperando nella ｾｵｾ＠ bontá.. sLdr .. Governador do ｅｳｴ｡ｾｯＮ＠ no l:) i ＿ Ｌ ｾ［Ｇｓ｡Ｄ＠ Aurora, e por parte do noivo, o.s 
"' ｾＢＬｴｴＢ＠ d,U. ＢＢｴｾ＠ ｾＢＢｩＭ "" "',,''O do b."<o"""'do.o ([ J maz de Souza e ex ma. sra. D. 

che le nostre aspirazlOnI com- ｰ｡ｬ｡｣ｬｯｭｵＮｮｉ｣ｬｾ｡ｬ､｡ｱｵ･ｬｬ｡｣ｬ､｡､･Ｎ＠ mesmos que serviram na cen-
merc.ali colla nostra Patria, sia Gratos a delicadeza da offerta, monia religiosa. 
un fatto compiuto. Salutiamo -0- Seguiu até o Rio de Janeiro, Depois os convidados foram 
pure, il nostro piú grande figliu A NO'CICIA o nosso estimado amigo sr.Amil- servidos de uma farta mezade fl-
dei voio. che é un grande figlio Red.glda por diversos moços care Moglie, q'je nos deu o seu nos doces e deliciosas bebidas, 
virluoso d'ltalia. da villa e sob a responsabilidade abraço de despedida. terminando a festa, que revestlu-

Noi presentiamo i nostri voti, e gerencia do sr. Luiz Evaristo _ Veio até cá., afim de acompa- se de toda a pompa, com urna a
che la suprema protezione pro- Nunes, appareceu nesta villa, a nhar até Flonanopolis, onde re- nlmada soirée dançante que pro
tega il nostro Poeta, e noi ben- 25 do passado, o pequeno sema- side, sua exma. consorte mme. longou-se até alta madrugada. 
c:,é lontani. vigliliamo attenta nario A Noticia. Córa, que se achava entre nós ｆＧ･ｬｩ｣ｩｴｾ･ｳＮ＠
mente 11 suo compito. Mandiamo Nossos votos de vida longa em vis:ta aos seus genitores, o _ Estão casados o sr. João Otto 
il nostro saIuto ai fratelli reden- -0- nosso boníssimo amigo sr. Fran Avila e D. Emilia Rodrigues. 
t i,l Quali sono carne della sles- \l15 1T1\5 cisco Puccini, ｣ｯｭｰｾｴ･ｮｴ･＠ radio- Parabens. 
53 care, e sangue dello stesso Pa:"strou comnosco, demora- telegraphista do paquete Laguna, _ Em trem especial passaram 
sangue, e nOI siamo orgogliosi damente, o nosso prestImoso _ Para a tuberculose em qual- por essa localidade, os srti, clr. 
vederli ragiunti nel brado della amigo sr. capitão João Cardoso quer das suas manifestações e Adolpho Konder, secretario da 
madre adorata. Il nostro Gover- Blttencourt, politico de verdadei- de extraerdinario eXlto a "Em ul- Vlacçào e Obras Publ!:as do Es
no non si hscierá inganare dal- ro prestigio e abastado commer- eão de Scútt." .Attesto que te- tado. dr. Marquesini ofhcla.l da 
le COS3 ingiuste, perché la nostra ciante e industrial no municlpio. nho empregado a "Emulsà.o de Camara. dos ' Deputados e outras 
Patna fu sempre fonte della sci- - Acompanhado do sr. João AI- Scott" em diversos doentes di' pessoas ue destaque, acompa
eOlta e della sapienza, ele nostre fredo, empregado publico estado- minha clinica, soffrendo de Ira , ｮｨｾｮ､ｯ＠ o embaixador da ltalia. 
armi sono state come quelle de- ai, deu-nos o prazer de sua visi- Queza pulmonar, e tuberculose sr. Conde Alessandro de Bosda
gh Angeli, che hanno combatu- ta o nosso velho amigo sr. Fer- incidiente, obtendo sempre os I ri. 
to per La gjustizia e Iibertã. dei nando ｂ｡ｩ＿ｨｾＬ＠ ｰｲｯｾＬｲｩ･ｴ｡ｲｩｯ＠ da melh.ores resultados. pelo que o-Transcorreu. a 19 do corrente, 
popo!., portando la pace umver- Typographla Patna, da Lagu- conSidero um medicamento de a dala natallcla do Interessante 
sale. na. . primeira ordem. Por ser verdade José, querido filhinho do estima-

Salutiamo ancora il Goveno - Vi s i taram - nos, mantendo passo o prezente que assigno sob do sr. Benjamin Cunha, commer-
d, questa cara nnione, le aulo· comnosco boa palestra, o nosso juramento do meu grau. ciante desta praça. 
ritàdi questo Stato che ci ama- favorecedor-amigo sr.adv. Anlo- Dr. Anttlnio Cardoso da Sil- Em 29-4-920. 
no da veri fratelJi, e ringraziamo nio Tavares Junior, de Araran- va, Bahia.. Correspondente. 
Quesli flgli di Santa Croce, per guá. e o tenente Herminio Me- _ Passaram e estiveram na vil- -0-

la loro grande riconoscenza che nezes,redactor do nosso prezado la, os nossos assignantes srs. SOLICITADAS 
hanno verso di noi, e non man- collega O Independente, de Tu- Leopoldo Carvalho,Antonio Cae- • 
cheremo di mostrarsi digni di barão. tano de Araujo, Antonio Proen- In:tm;ão ｐｵ｡ ｬｩ ｾｾ＠qucsta terra che ci ospita. por- . ,0- ça GUimarães, Severiano Costa 
tando in trionfo quesla bandeira A Visando Mello, João C. Rocha, Joào Cor- E f 
di .Ordem e Progresso.. A's pessoas que mandaram á rêa Netto. Tenente José Palma. xa mes ｰ ｡ｲ ｾ＠ pr? es-

Quello che abbiamo bisogno nossa redacção correspondenci_ major Francelicio Pinto, capo sores prO V1SOnOS 
di fare sentire a sua Eccelenza as para A Noticia, avisamos que Elislario Cascaes e Garibaldino De ordem do sr. Director da. 
cd ai Governo dello stato, sareb- não devem continuar a fazel-o, Velho. Instrução Publica e para os de-
be J blsogno senti to deU'istru- pois nada temos com a direcção - As forças perdidas com os vidos fins, declaro que estou au
z.;oe doi n08tri bambini, e.d accio e redaCçà? desse pequeno ｪｯｲｾ｡ｬＧｬ＠ excessos de trabalho, restau- torisado a proceder aos exames 
ché questo plccole braccladl a.c- que pos:;ue o sr. LUIZ Evansto ram .se com o uso do Vinho dos condidatos á. regencia provi
ciaio, possa orientarsi e trasfor- Nunes. como seu gerente-res- Creosotado do Pharmaceutico soria. das escolas que se acham 
mare queste vergini terre in cam- ponsa,vel. . I Chimlco João da Silva SIlveira. vagas nos municiplos de LajI'u-
pi forescenti; abbiamo ｾｩｳｯｧｮｾ＠ ,()- _ A 23 deste mez, realisar- na, Tubarão, Orleans, Imaruhy, 
di asslstcnza, e cho ,un glorno 81 ELIXIR DE nOGUEIRfI se-á. nesta villa, com muita pom-I Jaguaruna,Urussanga e Araran. 
trasformirá in ｲｩｾｨ･ｺｺ｡Ｎ＠ per il be- , do. Phc Chc, João da Silva. SII- pa, a feslivldade do Divino Es- guá.. 
ne dJ ｑｬｬＺＺｾｴ｡＠ nallone. In fIne au- Velra. CUia GONORRHEA5.1 plrito Santo. I Esses exames serão reaIisados 

•• 

'20 ｲｾｍ＠
ｒｾ Ｎ＠ 46 C 
ｾｯ＠ v.; 
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&lS cidades de Lailuna e Tuba- ｯ･ｳｦ｡ｶｯｲ｡ｶｾ＠ .• ,v •• " ... ueproP08_ Nr , . 1 1 
ｾ＠ e na vllla de Urussa.nil&. . ta á. redacçào do Correio Serra- ..L ' O , .T 1. C tt<.. C 

Os ｣ ｡ｮ､ｬ､ｾｴｯｳ＠ devem instruir no. São Joaquim. À " " ' )_ 
IUS reQuenmentos com os se- - 0 - N O l IA OBJEC lOS NI:GI<OS 

sUlltesdocumentos:, Official medico do GRAÇAS AO MARAVILI,IO.SO APPAIXELlIO 
1) Certldào que prove Idade Exerc't Pelo presenle. communlCO ti mmhll vlls lil chcnldll () re-

18 annos' I O b' I d' d I: d lJ . $Uperlor a d " rd d b Eu. SClI'lsmundo G de Mendon ce Imen o. nesles ＱＱｬ ｾＬ＠ os Lsltl ＨＩｾ＠ rudos, d um tlppordho 
21 pro va e naclOna I a e ra- ça. formado pela faculdade ､ｾ＠ e 05 respecliv05 opclrechos para dourar qUlllquer IOlll por 

ｾ･ ｬ ｾｾ＠ lha corrida. dos lugares MedlclOa da Bahia. um meio olé hOle de5conheudo. 
li ｵ ｬ ｾ ｭ ｯｳ＠ dois annos de resi- Attesto que tenho empreiado o A recenle invenç80 do marovdhoso ｡ｰｰ｡ｲ｣ｬｨｯｾｩｬｬ｢ｬｈｮ＠

ｾｾｾ｣ ｪ｡Ｚ＠ I EhLlXIR ｾｅ＠ ｾｾｇｕｅｉｒａ＠ do os meus respellaveis clienles, é um fruelo de longos' ; pací, 
41 Attestado de vaccinaçào e ｾｩｬｾｾｾｾｾｶ･･ｾｲｾ｣ｯ＠ o Imlcod João dia ･ｮｬ･ｾ＠ esludos dI! laborlllorio newyorkino e lambem do flppll' 

, decer molestia conta- .c m iran es resu - . - d ' d • 
dI 0.0 pa. ｉ ｬ｡､ｯｾ＠ nas manifestações syphili- caça0 c novos pnnclplos recenlemenle escobcrlos nodoml-
, IJSa, 'e t s te ã I ticas principalmente do rheumll nio do eleclro-chimico que veio mudor complcltlmcnle a arle Os reQuen m n o r o o se - t' ff ' " d d _ 
lo estad ua.l de cinco mil reis.. . ｾｳ･ｾｦ｣ｩｾＧ＠ que a Ilmo '10 fide e ouroçao. , , 
(5$000) e cada documento sellos' . O maravdhoso apporclho. senhores. basla dl7:er. depo-
,'uduaes no valor de mil duzen- V d t d B 'I Silo em cado obleclo uma grosso camada de ouro de qudales ' O en e-se em o o o razl 1 I I d . . d 
reIS (1$20 ). e Republicas Sul Americanas. 24, pe o qua ouroç80 o 1010 posso o lorno -::.e e1eganle. du-

O;requ?nmentos. que . deve- _()_ I ravel. com o lindissimo aspecto d' um • Ducol-Gold " definl-
lo ser dingldos ao sr. Dlrector .. C f C I1 I ' I ' d I h h d ' r b 
r t ão Publica poderão a e' astro" Ivamen e, VIC onoso os ｱｾ･＠ In am c ega o as 10 ncas 
da Ins ruce . l' I d ' I'd d 
• entregues a mim ou aos srs .... ｍｾｌｈｏｲｴ＠ M"De' De C" e mais repu o os ｮ･ｳｾ｡＠ especla I a e. 

$.r "" " "F MOlDO A C 'd d - r b' I d I k I D.rectores dos Grupos Escola- Fabrica a. vapor fundada em915 re en o ouraçao laço em o lec os e pro a. nlc e. 
s deronymo Coelho . e cHer- C t I a F b' t cobre. lalão. eslanho. aos preços abaixo indicados. 

c;lo Luz' e chefe Escolar de u- as ro rm' o - a man es No especlalivadevossos presadas ordens. firmo-me com 
russanga, Rua dr. Lauro Müller-TuBARÃO elevado esltma e consideração 

Tubarão, lo de Abril de 1920. , -11- ROMEO SKIERNIEWSKI. 
oi Felisberto Jorge da Silva RELOJOEIRO DE ORLEANS 

e PREÇOS, 
Inspector Escolar. I Joanninha Lima e Souza Capas de relogios ou oulro objeclo de egual 

VEN DE-S E°-;;-ma typogra-' participam aos seus parentes Ilamanho de 
ｲｾｉｈｯｭｰ ｬ ･ｴ｡Ｎ＠ em perfeito esta- e pessoas de suas amIzades, Correnles .pulselras, ele. 
do de conservação. possuindo 2 que contrataram casamento. Broches. aboloaduras. ele. 
prélJs. podendo ser impresso um Gravatá, Abnl de 1920. I Annels. alfi netes. ele. 
JOrnal formato 48xoO,machinas ________ _ 

Luiz S. B. da Trindade. 

9$000 él12$ 
5$ • 6$ 
2$500 • 4$ 
2$ • 3$ 

de cortar papel. entrelinhas. per- I -u- NOTEM: 
fJrar numerar e brochar, por ' Impressos feitos com pertei- Vendo. pelo cuslo.o mencionado appllrelho. dando cla-
orecomuicommodo eem condi- ção. na typ. da Imprensa. ToS explicoções do facd funcclonamenlo , O preço é baslanle 

com modo e os lucros serão compensadores. · Club Excdf e • • 
Ipavaizo ãa haguna 'l DIEHL & elA. UMIT ADA 

- __ ... "V"'-....... _-

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

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭＭ ＭＭＮ｟Ｍｾｾｾｾ ＭＭＭ

CAPITAL: ＳＰＰｾｏｏｏＤｏｏｏ＠
Ｍ ＭＢＢＢＢＢＧｾＮ＠ - -no fREMIOS POR ｾｬ ｅ ｚ＠ ｾｏ＠ VALOR TOTALDE 

RS. 46:00ÕSOOO. 110·40 fREMIOS POR 
.\:\:\0 ｾｏ＠ VAL01{ TOTA L DE US. ＵＵＲ Ｚ ＰＰＰｾｏｏｏ Ｎ＠

•• I 

TUDO pela mo dica mensalidade de 5$OOO! 
ＭＭＭ ＭＭｾＭｾｾｾＭｾ ＭＭＭＭ

Sempre triumphanle, sempre Inimigo do carestia 
e amigo do ba raleza. e pOSSUindo sempre grande:; 
novidades. este P ARAIZO lem sido um 
verdadeiro emporio commerclal. 

P orque não leme concurrencla. é procurado por 
todo o sul do Eslado. Não ha senhuras. senhori
los e cavalheiros . que não fiquem satisfellos 00 VISI
larem esle foHado e conhecido P ARAIZO • 
O s commerclantes que negoCiam com o 1> A= 
RAIZO DA LAGUNA, ob
lêm enormes lucros. 

Melhores informações, dará. o representante nesta villa., I! II 
1 FELISBERTO CARDOSO DA ROC:HA SIL\7A, FERREIRA & comp . , .. -
Ｎｾ＠ -:.o..=-- - .. --- ..... --------- ｾ ｾ＠ . ..------- - - ｾＭ -- - _ .- . -.1______ _-= __ = :::". ___ _ h.' .-- -=.- .::.. ｾＭ Ｂ ｾＺＺＭＺＭＭ］＠ ,' .• - -";:-'; ':",' o 
I _ O O E P U R A T I V O E A N T I R H EU M A T I C O -I'",': ] ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ . ｾ＠

• Deve ser empreg&do na cur& da l Q) ,5 .8 O ,. 

• 

S h
'l' Rh ' . II 0::.... <Xl ｾ＠

I
' Ａ ｾ Ｎ＠ ｾ＠ yp IIS, eumatlsmo Mole'3 tias 1 c ｾ＠ E .. '" 

UI A 
. ' o o a> '" :5 

,I • : ceras, rtlcular, da peJle I' a> ' o:: - '" I " . . ' . ,-c",e "' :z: , " ; ..... M 'I A Feridas, Muscular Dart:lros, II','? C'I õi 5 <g :i 
II CO U j Dores, e Cerebral, Eczemas, ': "' >< E c. ｾ＠ 2 

ｾｲｷ＠ ｾ＠ E' A th . . 11110 10 "' G) o o ｾＬ＠ UI.LI G. JOll.O DA bARRA mplgens, r rltlsmo, Erupções. I :.' C'I:ti õ-g o:: 

tEEM 

• i!.. Q) Q) -g Q) 

• CUA l QUER "' OlESTlA OE FU NOO ESC . OPHUlOSO, HER PEl ICO E SYPHllITlCO o uso DO OTn,,)' d .... ".'0 d. nor .. • t SEf,l PRE 1II "'C "'C "'C ｾ＠ > 
VUHAJOiO. su.\I C O FAVORlCE O ｒ ｾｏｕｌａ ｒ＠ FU"lCC IONUIENTO DO t .. rro .. '.·O' ＬＮＮｾＬｮｯ Ｌ＠ 11\.(., t ' .'TII ..... 'O I 

A I ENe\ E" ｑＧ ｊＧ ｬＬＬｾＡ［ｒ＠ 'li"''':'' E ｾｒ ｊｵ ｜ｱ ｬ＾ＭｾＢｕｉＢ＠ Ｎ Ｌ Ｌ Ｇ ｉｲｾ＠ .. ' , ...... -RIO DE JANEIRO. - • ｾ＠Ｌｾ＠ ______ -- . __ -::-:-:-- -_. __ .. - -- rm 
_ .. . :-:;" ,_-:'_'::.' Ｎ］ＮＺＺｾ［ＺＢ｟ ［ Ｎ＠ ".::::;-=r. ｟ ＮＮＺ［ＺＺＭＺ ］ＭＭ］｟ ｾ＠ ___ .. = '--- Ｎ ｟ ＮＭ Ｍｾ Ｍ Ｍ ｾＺＺＮ＠ __ ...:.- - -0' ... 
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ｃｉ｜ｉｘｾ＠ rOSTI\L. ' 6 
IMPORTADORES 

De 
SECC05 E MOLHI\DOS 

!tua Coronel G usttl\'O Richani 
L.AGUN'.A 

Estado de Santa Catharina 

IMPRE!1.5I\-=- ｄｾｲｮ ｴ ｮｧｾｾｾｾ｡ ｩ ｯｾｾＮｊ＿ＲｾＮ＠

'*.at. ･ｴＺＺｴＺＺｴＺｫＺｴＺｾ＠ A: ］ｦＮｩＧｴＺ ＺＧ ＭｴＮＺｴＺＵＺｾＮｴｦＺＺｩＺ￪ｦＮｩｦＮ･ｴＮｴｦｴｦ￪ｨｴＭ ｾ ＭｴＺｾ＠

Cura LatelaMen'o d" .r- : ｾ＠ A N D R ｾ＠ W ｾ＠ N D H A U U N ｾ＠ ｾ＠ｾ＠ MP. ｾ＠
terlu do pucoço I I ｾ＠ K+ 

ＧｮｾＺ Ｎｭ ｭ｡ ｯ＠ .. do ute- * IMPORT AÇÃO _ EXPORTAÇÃO ｾ＠
C.rrlmtnto dOI ouvi- ｾ＠ *' 
ｒ［ Ｚ ［ｾｄＱ｡ｬｬＮｭＮ＠ em , ... ｾ＠ Florianopolis,Lages e Laguna ｾ＠
M.nthll d. pt trt. i = S.AN'T.A C.A TEr.ARIN'.A = * 

Afftcç6u do ｾ＠ I • I * 
til' do. -l!r. S d c d . h . d L.._ 

Do ... no pt'· .;f; ecção e ,azen as. armêlrl n o. mlU ezas, ｾ＠

T
to

. 1->.12 ele - Secção de ferragens, machrnas de (oda a es- Ho-'"' umoru ao' '7lr, . • ｾ Ｎ＠

ELIXIR DE NOGUEIRA 

osso.. Ｍ ｾ＠ peCle, !ns(rumen(os para lavoura. mo(ores, ｾ ＺｲＭ
ＮＮＮＮＮＮＮＬ ］ＭＭ ＢＢＢＭｾＮＭＭＭ Ｍ Ｍ ......... I - C. n"ol.... ｾ＠ S - d (' k I' Ｈ ｾ ｬＨＭｾ＠ｾ＠ ;; ｾ＠ ª "!; tlDGlll tl\ASAlsA .errol . -'Il:j ele. - ecçao e es Ivas, erozene, gazo !na , e c. * - .., '" "" ..; '" I .... ＰＸａ ｾ ａＧａｃｏ＠ Oonorrhk.. ｾ＠ K+ 

g ｾ＠ ｾ ｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ 13 ;';::"i.!iS::.; Muneu'o •• I -))i; Deposi to de ·Carvão de pedra L. ｾ＠ ｾ＠ ""': "':lo ｾ＠ ｾ＠ CJ) 10 I Plstulu. ｾ＠ 0"-

<o ,<,' ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ 2; ..,.g ｾｰＬ＠ I ｅＧｐｩｾｨ＠ .. I -l!H Cardi ff e Americano ｾ ｾ＠
'::' ;; ::!. '" :;;; C>::2 . R.duto.mo. _..8 1$-
" ;,;. ｾ＠ .., "" ｾ＠ g; 3 ｾＧ｢＠ Pior .. bru- "7I'; A JL :! a. " l' 
: ｾＮ＠ '> ｾｾＮ＠ '>' C> ,., I cu. -lIr..; ｾﾷ･Ｎｾ･ｳ＠ ｟｡ＱＮＢｾｩｊＺ｡Ｎ｟ＧｏＤ＠ 1'1: ｾ＠ ｾ＠ "::: '-:::-; ＭｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ Ulceras. *' O ｾｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ :; ｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ Vi' ｾ＠ ｾ＠ Tumorts. 4lJ. ｾ｟＠

;' ｌ ｾ＠ :- ;:;.. "':, ｾ＠ ｾｾ［ＺｾＺ［Ｎ＠ ->.J Trapiche de a(racaçáo de vapores e navios, com ar- ｾｾ｟＠Ｎ［｣ＮＺ｣ＭＮＮｾＢＢＧＡＩＨＢＺｉ＠ n> ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
O: :: :::.. ｾ＠ t') () U'l --=- ,'.l Esc rophulu Ｍ ｾ＠ rJ)"-

" ::."; '<, .... ｾ＠ o S" ｾ＠ Oorlh rOL?«; - mazens para cargos _ """-
lo-. -. ::: c ｾ＠ - 3 -- ｾ＠ ｾ ｲ＠
ｾ＠ :.; ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ o- tpa Boubat, ＫＭｾ＠ ｾ＠

;; ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ C> "'3 ｾ＠ BeO,ub,naO'"m' t te, 4ti Correspondentes de diversos Bancos nacio-1t ' -: ｾ＠ • ..::: ::: ") • n , ｾ｣ＧＺ［＠ • U' 
,,' ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ - :;' 3 3 - . toda. as mo- _,,j naes e estrangeI ros ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ :;:; ｾ＠ ｾ＠ 01 o =s: I Intla . prcp ｾ＠ u:-. 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ .0.. ::: •• ':3 ---cs vuttntu de * tV' 

ｾ＠ ｾ＠ ,;. ｾ＠ .:;::: ｾ＠ 3 S" ::x:- - .. nlU' . 1'* CORRESPOXIJEXTES IJO BAXCO IJE NArOLI * 
ｾｩ［ｾｾ［ Ｎ ｩＧＺ＠ ｾ＠ r ilAlIDfDEPIlUTlVODOUft6Ul ｾ＠ REI1E55fl5 PflRfl. fi IT/\LlfI ｾ＠
z:.:: ｾ＠ 2· ｾ＠ i 3 -g CA RI MBOS DE BO R- * Vendedores dos au(omovels ·OVERLAND. ｾ ｟＠
..,---"0 I-»G * 
ｲｾｾｾＺ｛ｾ＠ ｛ｾ＠ RACHA, de (odos os de- ｾ＠ ｔｲｾＨ｡ｭ､｡＠ cobrança de ordena.dos. conta nasK<_ 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ !=? =- senhos .e (amanhos, ｰｯ､･ｾ＠ ｾ＠ ｾ･ｰ｡ｲｨｯ･ｳ＠ pubhcas. relrradas da Caixa Economlca , ft 

: ::- '" ｾ＠ :::..? ser adquIrIdos na (YPOgraPhla/1 *' luros de apohces e diVidendos. ｾ ｟＠
>" ｾ＠ ｾ＠ ;; ｾ＠ -g da Imprensa. ｾ＠ Encarregam-se da acqUlsição de quaesquer ma- * ｾｉ Ｌ ＮＮＬ＠ ｾＺｦ［ＮＮ＠ ｾ ｟＠

｜ＭＺ ｾＰｾ ﾷ［ＩＧ ｾﾷ［Ｍ ＮｶＮﾷ ［ＩＮＮ ｬ ｾＢＢ［ＭＬｾﾷＮＺ｜ｾﾷ［ＭＮ ｬ ｾﾷ［ＩＮＮｬｴ［Ｇ［Ｇ｜ＮｪｰﾷＬｹ＠ . .,( ... -r! (erlaes ｾ｡ｲ｡＠ ･ｭｰｾ･ｺ｡ｳＮ＠ Indus(m, redes de Ilgua e ex ｋｾ＠
Ｎ ｾｾ＠ Ｎ ＬＮＮＮＮ ＭＧ［Ｉ ｹ ｾ Ｂ ＭＺ［ＭＭＧ［Ｉ ＮＨ ｾ Ｌ＠ .. '(-:;-.:.'7 Ｇ ｾ ｹ ＧＳｙＧ Ｈ ＢＭＧ［Ｉ ｜Ａ ＭＺ［Ｍｾ＠ ｾｾＬｾ＠ .. 12 go((os, Installaçoes elec!r1cas, etc. ,",L 
. ｾ＠ ... ｾｾＮＮ］ＮｴｾｾｾＬＭ｟ ＢＢ ＬＭ ｟＠ Aot... ........ _ ...... \.:!.<_ - .. ｾ Ｍ Ｍ .... ｾ＠ Ｏｾ ｟＠ ｾ Ｎ ｾ＠ "'"1'lG ｾ＠

0 \-; ＺＮｾ＠ ｾ＠ -)f; :.:+ 
ｴｴ ｾ＠ C C d ｾＢＬＮｾ＾ｲｩ＠ ＪＪＢｴＧＪＱｔＭｦＪＪｾＪＪＪＪｾＭｦＪＪＪＪＪＪｾｾＪＬＪＪＩＺｴ＠
Ｎｩ｜ ｾ＠ asa ar ｏ ｾｯ＠ ＺｾＯｾＩ＠ ｾＹ｜ｾｾｾｾＢｃｾｾﾷｾＢＧｾｾＧＡＺｦＺＮｾ ﾷ ￇＮｾｾｾﾷｾｾＩＭＮｦ＠｡ｾ＠ ｾ＠ f-rF. ｲｙｊＮ｛ＮＺｖｾｾｾｾｾａｾｾｾｬｾｾｾｾｾｾｊｾ［ ｾ ｾｾＬＮｾＮＺｊ＠
Ｐ ｾ Ｇ［ＩＱ＠ Ｈｦￕ Ｊ ｾ Ｇ＠ Ｐｲｾ＠ ＧＧＧＵｾ＠

- t· • 11
1 -H' 'i\>r-

ｾ＠ . Ｎ［ｾ＠ Dlj) f"') 'I.. ｴｪｾ＠ ,- h ｾ＠ a ｾｾ＠
\1( .. ) (")L ｾｾ＠ 1ft o 0111p (" )jJ ｾ＠ João Cardoso Bittencourt ＱｾＲｬＩ＠ ?:é.; '. ｾＱＱＵＢ＠
ｾ ｾ ＮＩ＠ c"f' "f@) (.) ｾ＠

- 11 ,) ｾ ｴ＠ 11 _ Ｈｌｾ＠ Fazendas, armarinho, ferragens, café. t, 'I.. ,J", ｾｾ＠ ｾ＠
ｾｲＬｾＮｊ＠ kerozene sal ele. ele ＨＢｾＧ＠ ｾｉ＠ ＨＢＧｾ＠ (GERESTE: RAMIRO MACHAIJO) ｾＮｾｬｖ＠- u ". 11, _ , (t , >r-a " --- r1u Ｈ Ｌｾ＠ ______ ｾ＠ .j) 

ｾｾ Ｎ＠ Corlume de solas e vaque!as e deposi(o ｾＯＲＮＮＮ＠ ＮＵｾｾ＠ Grande deposito de: Sal. Kerozene. Phospho- Ｌ ｾＩ＠ r; 
r. (., de couros preparados. naclonaes e es(ran- ｉｾ ｔｨ＠ Ｌｾｾ＠ ros e Fannha de T ngo. Ｈ･ Ｉｾ＠
ｾｖＱ＠ geiros. Accessorios para sapateiros e selleiros. tO)f" ｾｖＨｾ＠ ｴｾｾ＼［＠
-( U 11 .. ....J(fJ1 A n >r-r;. ;J --- ("'h (( ｾ＠ rmazem de seccos e molhados, Loja de le .. J) 
ｾ＠ ｾＮ Ｉ＠ Exportador de cereaes, couros, etc. ("j :J ｾ＠ (';)J Fazendas. Ferragens e Armarinho. ｾｾｾＬＪ＠ .. 
Ｍ Ｈｬ ｾ＠ --- ｾ Ｇ ＩＮＮ＠ _'(1 I) 

ｾ ｾｾ Ｇ ｪ＠ ｒｅｐｒｅｓｅｾｔ＠ ａｾＱ＠ ｉ＼ｾ＠ DO ＨＢＧｬｾ ＮＮ＠ r;. ｾＮＮ＠ (e. J. 

ｾＨｾｾ＠ ,fI ｜ｦＯｾｾ＠ Umco es(abeleclmento commercial em Orleans. ｾ＠
ｦｾＨＧｊ＠ BANCO NAC IONAL DO COMMERCIO ｦＭＩｾＮ＠ I Ｂ＿ｾ［ｩ＠ que (em, á venda. os superiores chapéos : ｾｾＮ＠

Ｎｾｾ Ｎ＠ FILIAL ] j):Nl l\iIINAS Ｌ ｾｉ＠ -l\"1 da afamada fabrica PRADA. ＬｾＩＢ＠
• ' ｾ＠ · )CJ ｲｲＨＢＬｾ＠ ｉｾ＠«"'\.1) ｾｾ＠ ,. ｾ＠ >. ｾ Ｎ＠

ｲｴＨｾｾ＠ Endereço lelegraphlco: CARDOSO ｛ｾｦＭ ＷＮｾ＠ FABRICA DE PRODU'fOS S UINOS Ｌ ｾｾＮ＠
ｓｐｾ＠ - CODWO lUIlEJJW_ mil<';)] COMPRA QUALQUER QUANTIDADE DE Wtí· 
＼Ｚｾ＠ ("'11) ｲＮｾＬ ｴ＠ CEREAES,PAGANDO VANTAJOSOS ｐｒｅￇｏｓｾＧ･Ｉ Ｇ＠
ＨｲＯＩｾＩ＠ ｾ Ｍ ＢＮ＠ • ｾ＠ J. 

...1.c rt RUA VIDAL RAMOS ｴ Ｉ ｾ＠ ｾＨＢＬ＠ -- ")"" 
§-:! . ｾＢＧｾｦ＠ 7-'i ｾｉ＠ Rua 15 de Novembro Orleans ＺｾＬ＠ I. 

ｾｾ＠ ｾＮＭｾｾｾｾ ＼ａｾ ｾｾ ｟ ｾＺｳｾ｡ｾｾＬｹｾ･］＠ ｾｾｾ＠ ］ＺｾｾＨＺ｡ｾｾｮｾ＠ Ｌｾｾｦ＠ I ｦｾｾ＠ ｉｾｯ･ｾｾｯｯ＠ ｄｾ＠ ･ｮｲｾ･ｺｾ ｊ＠ f. ｓｾｎｔｾ＠ ｃｾｔｈｾｾｬｎｾ＠ ＿ＳｾｾＮ＠
￩ﾷＭｾ＠ ｦＡＬＭｶ ｽＮ ｾ ｾﾷｶ ｬ ｾＧＭＧｾ＠ ｾｖ Ｉ＠ ｾＧＧＭＧ ＯＮ ＡＡ［Ｎｾ ＩＬ ｾＢ Ｌ＠ ｾＢＺＺＧｊｦＮｬＭ［＠ I J ｟ｾＢＧＩＧＭ ｾ＠ ＭＱｩＧｾｾ Ｇ ｾ ｾＬ ＢＧＢ＠ • -, .. () ｾ＠ f' ') ｾ＠ .... ,....(l ｾｾ［Ｚ［＠ f"'") ｾ＠ ｲｾＢ＠
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r ,,./ , '- f • n_ I '-.,., I '-.,./ 1\::',:,1 \:: , ::1 \::1.>(;" ｾ＠ Ｍ｜ﾷｊｾｔｾ Ｌ ＧＺＬ Ｇ ｔ＠ ＮＡＮｾｔ｜ＺＺＧ Ｎ ｾｔＭＭＮＺＧＮｾｴＧＭＮ［［Ｇｴｉ＼ｾｔｾ Ｎ ＧＺＺｩｾＮｾｾ Ｎ ＧＺＬｲＭｔｾｴｾｾ＠
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mentos, agol 
,ia., porque, 
resultará., ｰ ｾ＠
prega,4os zell 
do todos qui 
crificios ｰ｡ｲｾ＠
Estrada e o 

das as suas 
Entendem 

çIo, que é 
as ｲ･ｰ｡ｲｴ ｩ  ｾ＠

w particula 
de premiar c 
applaudimol-

E' atten Uj 
passageiros I 
fez cessar a 
de passagenl 
tes da chega 
!ações. 

Essa med: 
ReiUlamen 
Citiva si se 
da que tives 
zissem s6m 

lOS são miX' 
mente corre 
ftecendo, em 
minutos, á.s 
tempo não SI 
ma hora, por 
locomotiva . 

Si, como 
lhante resolu 
!rateiO, inte! 
to de fazer d 
.10 é. evita 
COmprassem 
ç&o em Esta: 
Cio não se : 
que praticanj 
lar a Eatra, 
mlrn uma p 
Illo é legâl 
toliJidad e d 

Ademais, 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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