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JORNAL NOTICIOSO 
- Redactor: <ÔODOf.REDO mARQUES 

tlONO II IIOrleans (Sta.Cath.), Domingo, 9 de Maio de 1920. ｾｮＨｊｍｅｒＰＳＴ＠

Nesta semana. o exmo sr. dr. Her. 

cilio Luz. digno governador do Estado. 

regressaró do Rio de Janeiro. onde tem 

sido alvo das maiores demonstrações 

de apreço. que se traduzem em homena

gens a S. Exa. e à terra catharinense. 

UI r I "DI nlm, ｾｨｲｉｉｕｮＢ＠
Duas novas medidas acabam 

de ser postas em execução na 
velha Thereza Christina. Uma, 
é rasoavel; outra, é attentatoria 
á liberd ade dos passageiros. 

E' rasoavel. a fiscalisação do 
movimento das passagens, Que 
em vez de depreciar os chefes
de-trens e agentes,contribúe po
derosamente para que a direoto
ria da Estrada possa aquilatar 
da competencia e da seriedade 
dos seus funccionarios, para me
lhorai-os na posiçào e nos venci
mentos, agora parcos em dema· 
sia., porque, dessa syndicancia, 
resultará, por certo. Que os em
pregados zelosos, como zelosos 
são todos Que até despendem sa
crificios para bem _ servirem a 
Estrada e o publico, terão eleva
dos os seus ordenados e corrigi
das as suas actuas condições. 

Entendemos Que a fiscalisa
ção, Que é commum em todas 
as repartições publicas e empre
zas particulares, tem o proposíto 
de premiar o merito, e; por isso, 
applaud imol-a. 

E ' attentatoria á liberdade dos 
passageiros a determinação Que 
fez cessar a venda dos bilhetes 
de passagens. cinco minutos an
tes da chegada dos trens ás Es
tações. 

Essa medida Que está fóra do 
Regulamento e que teria justifi
cativa si se tratasse duma Estra.
da Que tivesse trens Que condu
zissem s6mente passageiros,tor
na-se verda.deiro absurdo na 
Thereza Christina cujos combo
ios são mixtos e Que ordinaria.
mente correm atrasados, perma
necendo, em cada Estação. 25 
minutos, ás vezes, Quando esse 
tempo não se eleva a mais de u
ma hora, por falta de ｰｲ･ｳｳｾｯ＠ na 

tar alterações de tal monta, sem 
prévio aviso, de Qumze dias, no 
mínimo. nos Jornaes, pois a gen
te Que não reside nas circumvi
sinhanças da Estrada, onde ha 
facilidade de noticias, precisa, 
tambem, dum pouco de conside
ração. 

Mas ... a segunda medida de 
Que vimos tratando, é um dis
parate, e o sr. chefe-do-trafego. 
interino, sendo engenheiro, e 
mathematico, portanto, deve re
solver o problema da venda dos 
bilhetes sem dar prejuizos ao 
Governo e áQueBesQue precisam 
viajar na Thereza Christina. 

Voltaremos. 

ＭＭＭＭｾＭＭＧＢＧｾｾＭＭＭ Ｍ

ｾｭｲＬｬ＠ mr I ｲｬｬｬｾｾＱ＠ ｾｾｨｭｬｭｴ＠
Transcorreu a 4 do çorrente, 

a data natalicia do exmo. sr. 
general dr. Felippe Schmidt, di
gnissimo senador federal por 
Santa Catharina. 

Emb6ra tarde, a Imprensa en
via as suas respeitosas felicita
ções ao eminente anniversarian
te, que sendo finance iro de re
nome e administrador de rara 
cOQ1petencia, é lembrado, a cada 
passo, por todos os catharinen
ses Que desejam o ininterrupto 
progredir de nossa terra. _______ ｶＮｾｾ｟ｾＭ ____ __ 

UM POSTAL DA BIBLlOTHÉCA 
Recebemos, datado de 25 de 

Abril findo, da Bibliothéca Naci-

NOVO ｲｾｄｉｏ＠
Por miciativa do benemerito 

sr. Carlos Hoepeke Senior, co
meçaram, ha dias, na pittoresca 
cidade da Laguna, a construcção 
dum prédio que pertencerá. á. im
portante firma commercial
Hoepeke, Irmão & Cia.,de Flori
anopolis, e Que será. uma das 
principaes edificações particula
res do sul do Estado. 

ＭＭ ｾ＠

A prosperidade dum Banco 
Transcrevemos do diario de 

Porto Alegre - . A Federação •. 
de 20 de Abril ultimo, a noticia 
relativa ao augmento de capital 
do Banco Nacional do Commer
cio. Para as linhas reproduzi . 
das na Ｒ ｾ＠ pagina, chamamos a 
-preciosa attenção dos nossos 
leitores. --____ ｷ｟ｾｾＭｾＭ ____ _ 
morreu com 128 annos 

Em Pedras Grandes, distri
cto de Tub .. rào, conforme narra 
o nosso correspondente, fa.lleceu 
a 5 deste mez, a velhinha Anna 
Roque. com a insignificante ida.
de de 128 annos. 

c155IGNflNT€5 
Aos nossos favorecedores em 

geral, prevenimos que démos i
nicio á. cobrança do valor das as 
signaturas da Imprensa, do anno 
corrente. 

onal do Rio de Janeiro, o seguin- DE PEDRAS GRANDES 
te postal: 

. Sr. Redactor da Imprensa. Esteve muito concorrido e a-
. Não tendo a Bibliothécarece- nimado o baile Que a distincta 

bldo os numeros-1,4, 17, 18, sociedade - . Club 12 de Outu-
19,20,21 e 22, de 1919, e 24 bro. --, levou a effeito, nos seus 
a 27, do corrente anno, do pe- vastos salões, na noite de primei
riodico Que redigis, venho solici- ro do corrente, em homenagem 
tar Que vos digneis de expedir as á data commemorativa do Tra
vossas ordens no sentido de se- balho, e dedicado aos seus socios 
rem elles remE'ttidos afim de que recem-admittidos, Que, no come
não fique incompleta a respecti- ço da festa., foram saudados pe
va coBecção. lo presidente do Club sr. Pedro 

Si, como dizem, com slml- Agradeço-vos desde já a sa- Paulo da Luz Cavalcanti, Que te-
Ihante resolução, o sr. chefe.do tisfação deste pedido. ve palavras sinceras de agrade-

locomotiva. 

trafego, interino, teve o propoli- O secretario. cimento áQuelles que vêm coo-
to de fazer cessar especulações, Lima Franco>. perando pelo engrandecimento 
isto é, evitar que os viajantes da sociedade,e fallou com enthu-
comprassem passagens de Esta.- Nós, Que temos feito remet- siasmo sobre o Traba.lho, conclu-
ção em Estação, ainda o seu a.- ter a Imprensa, com a maxima indo o seu bllllo discurso com u
cto não se justifica, porque os I regularidade, á. Bibliothéca e a ma saudação ao Brazil pelo an
que praticam espertezas para le- todos os nossos subscriptores e niversario da sua descoberta., que 
sar a Estrada e o Governo for- coBegas, scientificamos ao illus- passaria dois dias depois. 

lhe r, enallencendo-adignamente. 
Ambos os oradores, foram VI

vamente applaudidos. 
Oxalá que o nosso querido 

.DOze. realise,mais repetido, fes
ta intimas como as do dia 1 ?,Que 
deixaram em todos a mais ｡ｧｲ｡ｾ＠
davel impressão. 
- E' esperado por estes dias 
nesta localidade, o sr. Trajano 
Deodato Cardozo, Que vem abrir 
uma pharmacia, fazendo assim 
terminar uma grande falta que 
de ha muito vínhamos sentindo. 

Desejamos ao sr. Trajano que 
tenha longa e prospera per
manencia entre n6s. 
- Está em preparativos de via.
gem, o sr. João Quínt Junior, 
que ha mais de 2 annos vinha, 
com muito criterio e competen
cia, exercendo o cargo de pro
fessor publico nesta localidade. 

Almejamos ao bonissimo ami
go e á. sua distincta familía, feliz 
viagem e muitas felicidades em 
Vargem da BOa Vista, municí· 
pio da Palhoça,para onde foi re
centemente removido. 
- Esteve entre nós alguns dias 
e seguio para as colonias, em 
serviço da caza Luiz de Oliveira 
Carvalho, de Florianopolís, de 
que é activo representante, o 
nosso bom amigo sr. João Leite. 
- Em Jaguaruna, onde residia e 
era geralmente estimada, falle
ceu hontem ás 8 horas da ma.
nhã, a exma. sra. D. N6ca Gou
lart Pereira, virtuosa esposa do 
sr. Antonio dos Passos Pereira, 
negociante naquella villa. 

Ao esposo da querida extincta 
e aos seus cunhados srs. Fabio 
Maximo Pereira e Tobias Perei-
ra, apresenta.mos as nossas con
dolencias. 
-- Transcorreu a 29 do passado, 
o anniversario natalicio da se
nhorita Antonina di Pietro. Por. 
esse motivo, a distincta. anniver
sariante recebeu, das pessoas a
migas, sinceras demonstrações 
de estima e apreço. 
- Falleceu a 5 do corrente, 
nesta localidade, a velhinha An
na Roque Que, segundo assegu
ram, contava 128 annos de ida
de. E' viver! A erlincta deixou 
uma irmã - Maria Roque-, 
contando mais de cento e vinte 
annos de vida. 

Em 6·5-920. 
Correspondente. 

mam uma pequenina parte que tre signatario do postal reprodu- Quando o saráu estava em 
não é legal prejudique á Quasi I zido, Que, pelo primeiro correio, I meio, fez uso dapa.lavra o sr. To-
totalidade duma população. mandaremos os exemplares soli- bias Pereira Que, com muita fe-' Impressos feitos com perfei-

Ademais, não se deve execu- citados. lioidade, dissertou sobre a. mu- , ção, na typ. da. Imprensa. 
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｢ｮｾ｡＠ ＱＬｾ ｬ ｡ｄＬｬ ｊ ｡＠ ｾ｡ｬｬｬｬｬｬｬｲ｣ ｬ ｡＠
o Ot:E E' DIA CREANÇ1 
Ｎｕｾ｡＠ revista estrani'eira of

fereceu um premio a quem envi-
Foi hoje encerrada na matriz asse a melhor definição do que é 

e succursaes deste importante uma creança. 
estabelecimento de credito,·a su- Das muitas respostas appare
bscripção aberta. para o aUi'men- cidas, escolhemos as mais inte
to de seu capital, tendo sido inte- ressantes, sendo a ultima que da
i'ralmente subscripta a lista de mos í' que obteve o premio: 
10.000: 000$000, correspon- O terror do solteiro, o thesou
dente ás acções ao par, reserva- ro da mãeeodespota mais tyran
das aos accionistas, havendo no no lar mais republicano. 
por outro lado, excesso de subs- O despertador da nanhã, o co-
cnptores na lista de ......... milão do meio dia e o rabujento 
5.000:000$000 destinada ás da meia noite. 
pessoas que desejassem tomar A unica propriedade preciosa 
acções. accionistas ou não, com que não desperta. inveja. 
o agio de Rs.100$000 por titulo . A ultima edição da humanida-

A analyse imparcial da situa- de, da qual cada um julga pos
ção diffiail que o paiz atravessa suir o mais bello exemplar. 
neste momento, no que diz res- Um natural de todos os pai
peito á crise do numerario. faz zes, que não fala a lingua de ne
resaltar à evidencia o maa-nifico nhum.· 
eXlto alcançado pelo .Banco; Uma mulher sem defeitos e 
Nacional do Commercio>, na im- um homem sem virtudes. 
portante operação que vem de O melhor alvo dos beijos. 
realisar, elevando o seu capital O carrasco das bonecas e o i-

PeSSDas 
Anem/cas 

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

« 
productivo 
､ｾ＠ sangue, 
forças e 

........ boas côres. ....... .....--. 

Pedi sempre 

EmulsãodeSéott 
.11 

para 25 mil contos. com o suges- nimigo dos brinquedos. . 
tivo agio de 100 t sobre parte Uma fonte de humidade eX-I ｾ＠ ｾ＠
do aUi'mento de ?eu capital. plorida pelos fabricantes de a- ｾ Ｚｬ ＢＮ･ＪＬｳ｡Ｎ＠

Vem a proposlto reglstar que ventaes de borracha. .." ｾ＠
não temos conhecimento de o- Um ponto de interrogação 
peração identica, isto é, com tão que sabe mamar. Com sua irmã senhorita Izau
elevado agio, por parte de qual- O resumo do passado e a visão ra, esteve nesta villa, a passeio, 
quer outro estabelecimento ban- do futuro. a exma. sra. D. Paulina Mendes, 
cario no paiz, constituindo este A mais aperfeiçoada obra da digna esposa do sr. Theobaldino 
facto prova muito sii'11ificativa industria humana. Mendes , correcto agente da 
do alto conceito em que é tido o O inventor da lai'rima. .Thereza Christina>, em Lauro 
referido Banco e que nos deixa Uma escultura de leite. Müller. 
antever para ･ｳｾ･＠ acreditado es- Um estrangeirosinho com pas- _ Lombrigueira vermifui'o de 
tabelecimento a continuidade de saporte para os mais puros affe- primeira ordem é encontrado em 
seu brilhante futuro economico ctos do coração.. todo o Brazil. 
e um logar de maior destaque a- ｟ｾ＠ _ Representando a acreditada. 
inda, entre os mais respeltaveis .. C f' C t .. firma - Constantino Garofallis 
estabelecimentos congeneres de. a e as ro & Cia., de Florianopolis, esteve 
Rio Grande do Sul e do Brazil. 1\ MfLI10ft Ml\ftCI\ Df CI\f'e MOlDO nesta praça e seguio ás colonias, 

Para o Rio Grande, especial- Fabrica a vapor fundada em 915 o sympathico moço sr. Euclydes 
mente, é motivo de justa ufania I F b' t Garcia. 
o desenvolvimento que seobser- Castro rmao - a fica0 es ELIXIR DE nOGUEIRfI 
va em todos os estabelecimentos Rua dr. Lauro Müller-TUBAR.l.O Exigir sempre: do Phc" ｃｨ｣ ｾ＠ Jo-
banca rios genuinamente rio- • ão da Silva Silveira. 
a-randenses, por ser isto um re- \)151T 1\5 _ A nego cios e a passeio, per-
flexo consequente da propria e· Deu-nos o prazer de sua visi- maneceram entre nós, os nossos 
volução do Estado e da ｳ･ｾｲ｡＠ ta, o nosso favorecedor sr. Eu- amigos srs. Romolo Sandrin i, do 
orientação do nosso benemento i'enio Bossle, dentista. Armazem; Jones Machado e 
Governo, no incentivo continuo - O nosso estimado amia-o sr. Sylvio Burigo, de Tubarão. 
das forças productoras do nosso Justino Jorge da Silva, habíl ai- Theotoilio Bittencourt e Gerei-
Estado. faiate residente no Gravatá, pa- no Souza Siqueira.de Pedrinhas. 

-- lestrou comnosco. -A grande acceitação que tem 
DENCIS'fA -Sea-uirá.a 18 do corrente, até a "Emulsão de Scott" é a prova 
Phnio Tavares, dentista, sei- Florianopolis,a nea-ocios, o nos- mais concludente dos seus ma

entifica ao publico que abrio, no so faverecedor-amii'o sr. phar- ravilhosos resultados. . Attesto 
tel Alberton, o seu a-abinete maceutico Benjamin Palermo, quetenho empregado a"Emulsão 

dentario. onde se acha á a-eral proprietario da .Pharmacia Ita- de Scott" em casos de escrofu-
disposição, todos os dias. Io-Brasileira., que nos viSitou e lose. rachitismo e na convales-

-0- offereceu á. ｉｭｰｲ･ｮｳｾ＠ os seus cençade molestiasi'raves, obten-
FALLEClffiENCO servIços naquella capital. do sempre os mais sat:sfactorios 
Falleceu e sepultou-se ante- -Manteve ｣ｯｭｾｯｳ｣ｯ＠ aa-radavel resultados. 

hontem, em Bom Jardim, onde palestra, o apreCiado moço sr.] Dr. Dario Peixoto. Bahia .• 
residia e contava com Sinceras Alvaro Cunha. que permaneceu 
amisades pelo seu bondoso cora- nesta villa, a nei'ocios da con-\ ｾ＠ Casemiras e peluci
ção, a distincta sra. d. Maria celtuada casa Hoepcke, Irmão &.,.... as, supenores e por 
Benta Ribeiro, esposa do nosso I Cla.,de que é actlvo ｲ･ｾｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮＭ preços com modos, na casa PI-
bom amia-o sr. capitão Emilio te. NHO & COMP.-Orleans. 
Ribeiro, fasendeiro naquella lo-

" fi 6I\RRI\" 
Recebemos a visita da inte

ressante e bem impressa confrei
ra A Barra, folha bi-semanal que 
se editaha12 annosna cidade da. 
Barra, Bahia, sob a direcção do 
sr. Orestes F. Lima, seu proprie
tario. 

Gratos. Permutaremos com 
prazer. 

-0-

Qjanhou 10 contos 
O sr. Benjamin Ekler, lavra

dor residente neste municipio, 
foi sorteado, no cClub Excelsi
or>, de Porto Alegre, com a. 
quantia de 10 contos de réis . 

-0-

.... Variadissimo sortimento 
de artii'os de folha, de cOres, na. 
CASA CARDOSO - Orleans . 

-0-

Coisas do Braço do Norte 
Recebemos a seguinte carta, 

em que o seu sii'natario falla,em 
poucas palavras, das persegui
ções que soffreu injustamente: 

. Braço do Norte, 5-5-920. 
IIImo.Sr. Redactor da Imprensa. 

Communico-Ihe que ha pou
cos dias achei-me retido no cor
po-da-guarda,em Tubarão, trinta. 
horas, por queixas falsas do mi
seravel covarde Francelicio Ma
noel de Moraes, o que provarei 
com a propria autoridade daquel
la cidade. 

RAPHAl!L BAPTISTA ULIANO .• 
-0-

EUQjENIO BOSSLE 
-DENTISTA 

Avisa aos habitantes do muni
cipio que, nesta semana, abrirá. 
aqui o seu gabinete dentario. nu
ma das salas da residencia do 
sr. José Fernandes Lima, (sobra
do que pertenceu ao sr. Ernes
to M orello). 

-0-

Sociedade Amparo das 
Familias 

Em Tubanl.o, a lOdo corren
te,foi eleita a seguinte directoria 
da Sociedade Amparo das Fami
lias:-Presidente,Tenente Anto
nio Medeiros; vice-presidente, 
Luiz Martins Collaço;Thesourei
ro, capo Gregorio Vianna. 

Parabens aos novos eleitos e 
votos de muitas prosperidades 
á conceituada an-remiação . 

-11-

"Almirante Lamego" 
Deste novel Club de Natação 

e Rei'atas, recebemos a sea-UIn
te circular que ai'radecemos, de
sejando ao Almirante Lamego 
distenso viver e grandes victo
rias : 

.Laa-una, 2 de Maio de 1920. 
Illustre Redactor da Imprensa. 

Tenho a honra de com muni-
car a V .S .que nesta data foi fun-

calidade. 8 b C f ' Ao desolado. esposo e ､ｾｭ｡ｩＸ＠ e a i't'I a e 
parentes da virtuosa extlncta, ...... 
enviamos 08 nossos verdadeiros I 
votos de pezar. O MELHOR EO MAIS 

( t i dado nesta cidade, um club spor· as 110 I tivo sob a denominação de Cl.UB 
DI NATAÇAo I REQATAS .ALMI
RANTE LAMEGO>. 

S A B O R O S O I A sua primeira ､ｬｲｾ｣ｴｯｲｩｬ｜＠ fi-

 ｾ＠

CL06 
No 

SERrE LIa 
"Isior, de Porl 

do a 26 de Ab 
contemplados 
lamistas, resid 
cipio: Benjamim 

12.746, com 
José Perin, 
com 50$000; 
Filho. numero 
50$000. 

Orleans, 7 d, 
O representa 
Felisberto C. 

ｓ･ｭｰｾ＠
r amigo d 
novidades. 
verdadeiro 

Porque 
lodo o sul 
las e cavalh 
larem este fe 
Os commer 
RAIZ 
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IMrRENSI\ Domínjfo, 9 de MaIo de 1920. 
n. 34 cou composta das seiuintes pes- to proprio . 

. para neioclo com 
soas. . prateleiras e balcão ' 

Presidente. Affonso Gonçal- O prédio está . '. 
ves P erfei to; Vice-Presidente, centro da villa d Oedllflcado no 
H i ' Fa' sc . lOS ta . e r eans, num 

erm nBlo . h I. 2a,; S · ecre no, terreno Que tem 150 metros de 
Lucas aln a, . ecretano, A- frente e 50 de f d 
dolpho Veiia; Orador, Antonio súe superior ｡ｩｕｾｮ､＠ o ｾ＠ ｾｵ･＠ po;
p into Varella; Thesoureiro, An- lavar. e e er e e I 
tonio Bapt ista da Silva; Director Trata .se em O I 

R t B ' r eans, com o 

ｲｬｬＡｾｾＱ＠ ｾＮ＠ ｾｾｾｲｌｬ＠
-- Representações -

End. Telgr. : FELl6RI\L 
Caixa postal. 86 

LAGUNA - Sta. Catharina 

TERRENO E CASA A 
VENDA 

de ei a as, oaventura Barreto; seu proprietario 
Director de Galpão, Manoel Ba- IZMc' L - S - 0-
plista da S il va. _O-=AO OARIS. CASA A VENDA 

Vende-se um terreno situado 
no .Barro Vermelho., nesta vil
la, com 22, 272 braças quadra. 
das, possuindo um rejfular peda
ço de matta vlriem e tendo um 
irande potreiro e uma. boa. casa 
propria para moradia. 

Tratvse com 
LUIz CORRIA DE SOUZA SOBRINHO. 

-0-Aprovel to-me do ensejo para Horriveis darth s Vende-se a casa de proprieda 
apresentar-vos os protestos da ro de do sr. Frederico Feldmann á 
min ha elevada estima e distincta syphiliticos ruaAccacio Moreira, ･ｭｏｲｬ･｡ｾｳＬ＠
consideração. JoaqUim Jorie da Motta. es . que é ?ropria para moradia e que 

O 1 n Secretario, tabelecido á rua da Horta n. 1. está situada entre os predios dos 
LUCAS BAINHA. . Atesta Que estando soffrendo de srs. Otto Pfützenreuter e José 

COLLEGIO S. JOSÉ 
O internato está aberto des

de o dia 19 de Fevereiro, func
cionando conforme prospecto. 

No mesmo dia foram reaber
tas as aulas do anno lectivo de 
1920. 

- 0-- horriveis darthros syphiliticos Antunes Mattos. 
SECÇÃO PAGA ficou radicalmente curado ｣ｯｾ＠ Trata-se, nestavilla com AS ' 
CLU A. EXccLSIOI:> 6 frascos de ELIXIR DE NO- Jo1o ｆｅｾｄｍａｎｎＮ＠ upenora, 

v " 1\ GUElRA t d h ' t t IR . HUMILIANA. 
No resultado do 11 ｾ＠ sorteio da I en o a mUI o empo Ir:::;--------:-:=--------------__ 

SERIE LIBERAL, do Club Ex- ｾｾｾｴｾｾｾｾＥｾ､ｾｾ｢･ｬｬ｡ｲ＠ ｴ￠ｾ＠ ter.n- Boa occasião para enriquecer . 
ce/s/or, de Porto Alegre , realisa- Por fim vim E'IPORIO COLO"I L . 
d 26 d Abl It' f ficar curado com o maravilhoso " " A ,uma casa qne abriU suas portas no ､ｩｾ＠

o ｾ＠ I ed ri u ｉｲＺｮｾＬ＠ oram medicamento ELIXIR DE NO. \8 do corrente é um ･ｾｬ｡｢･ｬ･｣ｩｭ･ｮｴｯ＠ que oflerere ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠ van
con Ｎ･ ｾｰ＠ a ｯｾ､＠ os :egum t

es ｰｲ･ｾＭ GUElRA do pharmaceutico Jo- tagons em todososartigos,principalmente em armarinho e ｦ｡ｺ･ｮ､｡ｾＮ＠
tamls as, resl . en es nes e mum- ão da Silva Silveira a Quem me Agora é bôa occasião para ｯｾ＠ comruerciantes fazerem ,eu, 
ClplO: BenJamm Ekler, numero I confesso summamente grato. ｳｯｲｴｩｭ｜ＡｮｴｯｾＮ＠ Garantimos um abatimento de 20". sobre qnal-
12.746, com 10:000$000; Joaquim Jorge da Motta. quer outra casa. 
José Perin, numero 12.807, A uossa longa experiencia, as ｮｯｳｾ｡ｳ＠ reconhecidas rela. 
com 50$000; Miguel Nasario Vende-se em todo o Brazil çôes, o ｮＰＸｾＰ＠ conhecimento bobre ･ｳｾ･＠ ramo de negntio, que no, 
Filho, numero 12.929,com .. . . e Republicas Sul Americanas. autorizam a dizer que só compramos. artigos vendaveis, e a nossa 
50$000. -0- I pequena porcentagem, são uma ｧｾｲ｡ｮｴｩ｡＠ para a nossa immensa 

Orleans, 7 de Maio de 1920. VENDE-SE uma typogra.- freguezia .. que se estende ｰｯｾ＠ todo o sul do E,tado. 
O representante, phia completa, em perfeito esta- EIS o segredo de enriquecer, que e o de comprar barato 
Felisberto Cardoso da Rocha do de conservação, possuindo 2

1 
para vender harat? ｾ＠ ter freguezes para sempr:e. . 

-0- prélos, podendo ser impresso um Po.rtanto, VISitem o EMPORIO ｃＮｏｌｏｾｉａｔＢ＠ predlO no. 
! J 'I 1 jornal formato 48xõO,machlllas 1'0, das cinco columnas, ｢･ｾ＠ em frente a parada dos trens. 
ｩｾＱｄ＠ ｉｭｾｲｬｧｾ＠ ｾｉ＠ ｾＧｾｉｶＧ＠ de cortar papel, entrelinhas, per- ｉＺｒｾａｏｓ＠ PAULO 

Está á venda, por preço com
modo, o novo prédio da rua Ruy 
Ba.rbosa,Que tem acommodações 
para familia e um compartimen-

furar, numerar e brochar, por Successores de Elias Paulo & Irmão. 
preço muicommodo eem condi-I 
ções favoraveis .Cartas de propos
ta á redacção do Correio Serra
no, São Joaquim . · Club Excdsior · • ::::::::: ..... -

pavaizo ãa haguna DIEHl & elA. LIMITADA ---_ ..... ""----
Sempre Iriumphanle. sempre inimigo da careslia 

e amigo da baraleza, e possuindo sempre grandes 
novidades, esle P ARAIZO tem sido um 
verdadeiro emporio commercial. 

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

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭＭＭＭＬＭｾｾｾＭＬＮｾＭＭＭ ＭＭＭ

CAPITAL: 300='000 000 
ＭＭ ＭＢＢＧＭＢＧＭＢＧｾＭ ---Porque não leme concurrencia, é procurado por 

lodo o sul do Eslado. Não ha senhuras, senhori
tas e cavalheiros, que não fiquem satisfeitos ao visi

tarem esle fallado e conhecido P ARAIZO. 
Os commercianles que negociam com o PA
RAIZO DA LAGUNA, ob

tem enormes lucros. 

no rR€MIOS POR MEZ NO VALOR TOTALDE 
RS. 4G:OOO'SOOO. 110·40 rREMIOS POR 

ANNO NO VALOR TOTAL DE RS. ＵＵＲＺＰＰＰｾＰＰＰ Ｎ＠.e. 
TUDO pela modica mensalidade de ｾＤｏｏｏＡ＠
• ＭＭＭＭｾ ＭＭｾｾＭｾＭＭ ＭＭ

SIL 'VA. FERREIRA &. camp, Melhores informações, dará o representante nesta villa, 
FELI:SBERTO CARDOSO DA ROCErA 

NO BANHO CONTRA AS MOLESTIAS DA PELLE 

U5
Ré 

seMPRE; o Comichões Cravol Frieiras Perda de cabello 

SA B 
0.-0 ｃｏｾｴｄｓｄ･ｉ＠ Sardas lanchas Vermelhidões 
li lmtaçOel Caspas Feridas Rugosidades 

ｬｬｒｬｾ Ｎｊｏｬｬ＠ ｎｏｅｲｙｾｩｐ･ｬ｡ｳ＠ Dores Eczemas fntlammações n J EspInhas Golpes Darthros Queimaduras 
DEVE.SE ｅｍｾｒｅｇａＱＮＮＮＰ＠ SEMP'''E DE ACCOROO COM AS INSTRUCÇÕES QUE ACOMPANHAM CADA VIDRO 

.&. "fenda em toda a par'. - DeposUariol: IoRAUJO FREITAS. C· - Rlo de laneiro 

ｾＨｦＩ｣｢＠

"'CeCPO 

Ｕｾｅｾ＠ ｾ＠gEo o ;. 
0:::;:;..0 00 !!! 

I C E z; 
C IV •• ｾ＠
o (,) G) Coa t:d tI'I 

li> ôO:: x:c 
ＧｏｾＢＭｯ＠ tnI:C 
ｯｾｾＧＢＧＢ＠ :>lJ "></1)0 bJ ..J 

E a. :E o:: 
flJU')nS COoO 
gIN'é ô]o:: 
Ｎｾ＠ CD IV -g Q) 

ＧＢｏＢｏＧｃｾ＾＠.... 

, 
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n. 34 II'\PRf115" - Domingo. 9 de Ma.To de 1920. 
ｾ Ｎ｟ ｾＭ

I-' 
ｾｌｬ＠ vmu t ｾａｾｔｍ＠

ELIXIR DE NOGUEIRA ｾｾￜￜｴｦｩｦ､ｦＮｩｦｳ･ｴｳＺＺ￪ｦｾｾｩｦￂｴｬｳ￼ｾｾ･ＫｴＺＮ＠

Cura ｌＧＺＺｾｾｾＺｏ ｰ｣ ＺＺＺ［Ｂ Ｑ＠ i A I D n É W E H D K A ｾ＠ U I t ｾ＠ｾ＠ MP. f ---ｾ ｎｄ Ｎ＠ ｔ ｾ ｌｾｃ ＮＺ＠ ｏｌ ｉ ｖｾＱＱｴｬ｜Ｎ＠

CIIIXII rOSTIIL, '6 In!': ... , .. {6 .. d ..... jH IMPORTAÇÃO _ EXPORTAÇÃO ｾ＠
ｾ ｾｾｾｩ＠ • 

IMPORTADORES 
ｄｾ＠

SECC05 E MOLHI\DOS 
ｾｾ ｾｾ＠ .. ,tI ... UI ｾ＠ ｾＺｴ＠ Florianopolis,Lages e Laguna ｾ＠
Manchll di ptU. . ! = SANTA CA T:F3:ARI:N A = ｾ＠

RUII Coronel Gustavo Richard 
LAGUNA 

Estado de Santa. Ca.tha.rina. 
(. 

t. ' .t 

. , \ ' 

......... i(";llS w J& 

AffKÇ6u.. ｾ＠ •• 1 * 
I , od. . -I!tl S d c d . h ... ｾ＠ ｾ＠

Do,u no,." ｾ＠ ecção e la zen as. armdnn. o. mlUtleZaS , 
ｔ ｾｾＮ ＬｴＧ＠ ... I ｾ＠ ele. - Secção de ferragens. machInas de loda a es- ｾ＠ .. 
. ..... ｾ＠ pecie. inslrumenlos para lavoura. molores. ｾ＠

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ó ｾ＠ I ｾｵｬｾｉＮｵｓａ＠ c;,:=. - ! ele. - Secção de es!ivas. kerozene, gazolino. ele. ljt .., ... ｾ＠ ... :; ｾ＠ I ｴＧｒｏｉｬａ Ｎ ｾｉａｃｏ＠ ＰＰｮＰｮＱＰｾＮＮＮ＠ 'IG ｾ＠
o ｾ＠ :;,.. "') ｾ＠ .... ""'4".. ｾ ＮＺ＾＠'ª ｾ＠ ': §' ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ - iO I ..... ＬＬＧｾ ＱｩｳＮｮ［ＮＮ＠ ｾＺｉＢＮＺＺＺＮＢＧ ＧＧ ﾷ＠ ｾ Ｎ ＾ｉｦｩ＠ Deposito de Carvão de pedra !: 
ｾ＠ Ｚｾ［＠ ｾ＠ : ｾ＠ s. ., -6 ｾｶＬ＠ I ＡＮ ｰｴ｡ｾ＠ ... \ Cardiff e Americano * 
ｾ＠ ;::! (") ....... ....... "':lo OI ..., tt.âtfl. .. ｾ＠ 1l!4-
ｾ＠ o -. - - c. tn- " 
t; :> ;; " ;:;,.,.. o 3 ｾＧ｢＠ flo , .. ｾＭ ,.. <l ｾ＠ Ｆｾ＠i ｾ＠ i ｾｾＧｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ !ir I ｕＺｾＮＮ＠ ｾ＠ ... ｣･ＮｾＮＮ＠ _ .. ｾｾＱｴｾ｟ｏＮ＠ E 
;:;:- o _ _. ｾＮＮＮＮ＠ til tI'I TUlnOrH. ｾ＠
' .. - • o;) ""I -. " -=- ｾ＠
ｾＮ＠ ｾＮ＠ ｾ＠ t ｾ＠ ｾ＠ ("O::, C!!J ｾＺ［＠ ｾ＠ Trapiche de atracação de vapores e navios. com ar- !lIL.. 
ｾｑｯｑｾ＠ ('t) ｾ＠ • -"u ｾ＠

o _ -.. ｾ＠ ("') n VI -.:::a E. croph...... ｾ＠ 1l!4-
:; ,. ｾＮＮ＠ ";:! 3 o- - 8 •• -.. . l?: 
.: ｾＮ＠ ｾ＠ g. :> ｾ＠ o S" 1 e: D.,th ,... - mazens para cargos - !lk. 

-: ':..t ｾ＠ R.. ('::I ('\ r'i> -=-- 8oubOft. • • ｾ Ｎ＠ ＳＮｾＧ＠ ｾ＠ ｾ＠ ti. Co 3 Fa ! t . fin.t .. m" i Correspondentes de ､ ｬ｜ｽ ･ｲｳｯ ｾ＠ Bancos na CIO- ｾ＠
;:: ｾ＠ ;:: "":I ｾ＠ C» o =s= Itltla , p'. , ｾ＠
:: "" ｾ＠ ;; ; ｾ＠ 3 3 I --- . todas .1 ... naes e estrangeiros !lIL.. 
ｾｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ... ｾ Ｎ ＺＺｬ＠ ---c:::. n nlt ntu • • 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ［［［＠ [ ｾ＠ 1t ｾ＠ .. n'.... ｾ＠ CORRE'SPONDE'YTE'S DO BANCO DE ｎＮａｐｏｌｉｾ＠
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾｾ Ｎ＠ ｾ＠ ｾＺ＠ ｾ＠ 1 WDDI IDIuma 81 rum jH REI'\E55f15 PflRfI fi ITJ\LlfI * 
ｾｾ＠ ｾ＠ 3. ｲｾ＠ ｾＺｧ＠ ;'" CARIMBOS DE BO R- ｾ＠ Vendedores dos au!omoveis · OVERLAND· ｾ＠
ｾ＠ - ｾ＠ ｾ＠ a.;: "9- to. ＧＱｪｾ＠ EIt-
li." ｾ＠ §' .... >â ｾ＠ õ.. @ '''' RACHA, de lodos os de- T ralam da cobranço de ordenados conlo nas 
;;. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ';., ｾ＠ ｾ＠ OQ senhos e tamanhos. podem i reparlições publicas. relirodas do Caixa Economica. * ... .. Q ｾ＠ ｾ＠ OH ＴＰＱｾ＠ t 

• " " <> .... <> Co d " d I h' * • _:;,. <> i::.. - ser o qUlrl os na ypograp la . juros de apolices e dividendos. 1l!4-
￩ＬＢｾ ［Ａ ｑ Ｂｏ＠ d I ｾ＠ !li. 
;; .. >;> • ':' Q a mprensa. ｾ＠ E.ncarregam-se da acquisição de quaesquer ma- ｩｊ｜ｾ＠".215..-- r , ...... ｾＢＧＢＢＧ Ｎ＠ I r "_ ｾｾ｟＠ I ｲｬ｀ ｾ＠ / ｾ＠ leriaes para emprezas. indus!ria. redes de ogua e ex- 2t y. . • 1/ ｾＮＬ［＠ ｾＭＬ［＠ ｾｲ［＠ ｾｾ＠ ｾｾｾ ｾ ｲ ＮＮＮ＠ :"10// :"Oo> r.- if-..... ｾ Ｎ ＢＡＧｻ＠ '"7('!"'; ｾ＠

):..:. . . Ｚ ＢＢｾ＠ Ｎ ［ ＧＺＺ ｾＧ ＿ｾｾｾｾｾｾ＠ ｾｾｾｾｾＨｩ＠ ｾ＠ ｾｾ Ｎ＠ '. I ｾ＠ goltos. inslallações e1eclricas. ele. ｾ＠
ｾ＠ ｾＩＺ［ｦＮ＠ ｾ＠

ｾ＠ C C d ｾｾ＠ ＪＢｓｦｾＢＧｦＢｾＢＢｴｾｾｾｓｦｓｦＢｴｾｾｓｦＢｴｾｓｦＪ＠
ｾｾ｀Ｉ＠ as'a ar os I ｾ ｴ ﾷ＠ \::'@j...: r; ｾ＠ . ,,"t; ［ｾＭ Ｎ ＢＧｲＭ ｾｾ＠ . ,,"t; . ,,"t; '. ","t; ｾＱ ｬｖＡＮＮ＠ ( r:. ｾ＠ ｾＡｊ＠ • ｾ＠ｾ＠ｾ＠ ｾ＠ ｵｾＢＢＧＢ＠ Co ｾ＠ｾ＠ @; ｜ｾ ＼［Ｌ ＢＬ＠

｟ｾｉ＠ I '" · 1 I 
ｾ Ｌ ＬＮ ＨＧ＿ｊ＠ ｾＬＬｾ Ｎ＠ Ir; rl' - - - ｾ＠ - ｾ＠ - - - - ｾ＠ - ＢＧＭｉｾ＠

ｾ＠ DE Ｎ ｾＢｾ＠ • . l.o g. 

ｾ＠ João Cardoso B ittencourt ｾ＠ 11uho ｾ＠ a Olllp. ｾＫ＠
ｬｾ＠ Fazendas. armarinho . ferragens. cofé. ｾ＠ ｾ ｾ ｌ＠
ｾｾ ｾ＠ kerozene. sal. elc. elc. ｾ＠ (GERENTE: RAMIRO MACHADO) ｾ ｾ Ｎ＠

ｾ Ｎ＠ . . ｾ＠
ｾ Ｎ＠ ｾ＠ (c ｾ＠ - - -- Ｈｾ ｊ ｊ＠

ｾｾ＠ Corlume de solas e vaquelas e deposilo Ｔ ｾ＠ (,) Grande deposilo de: Sal. Kerozene. Phospho- ｾ ＢＧ＠
A ,.1I d d ' ! - . I 
ＡＮｯ ｬ Ｌ ｾ＠ e couros preparo os. naclonaes e es ran- Ｈ ｾ＠ ros e Farinho de Trigo. 
ｾ＠ gelros. Accessonos para-=-apale,ros e sellelros . I·'" : 
｡ｾ＠ E d d ｾ Ｂ＠ Armazem de seccos e molhodos Loja 
ｾ Ｂ＿＾＠ xporta or e cereaes, couros, etc. ·r;rr.,-' F d F A' · h 
ｉｦＨｾ＠ --- ｉ ｾ Ｎ＠ ozen as. erragens e rmorm o. 
Ｔｾ＠ REPRESENTANTE DO 

.. ｾ＠ BANCO NACIONAL ,,:>0 COMMERCIO 

.. ｾ＠ FILIAL EJM: JM:INAS 

ｾ
ｉ＠ Endereço lelegrophico: CARDOSO 

ｾ＠ \' 
.. " (r.> 

- CODIGO RIBEIRO-l i .. ｾ ｾ＠
ＧｲＬｾ＠

ｴＨｾ＠
·rMJ 
ｾ＼ｾ＠
ｾ ｾ＠

ｾｾ＠

RUA VIDAL RAMOS 

Recebeu e está vendendo por preço bo
ro!issimo. um grande e voriodo sortimento 

de cosemiros e pelucios . 

. ｾ＠
ｾｾ＠ FABRICA DE PRODU'T'OS SUINOS ｉｬｾ＠

.. ｾ＠ COMPRA QUALQUER QUANTIDADE ｄｅ ｾ ＢＧ＠

ｾ
Ｎ ｾ＠ I CEREAES,PAGANDO VANTAJOSOS ｐｒｅ ￇ ｏ ｓ ｉｾＡｉＮＧ＠

Ｎ ｾ＠ ｾ＠ :/J .. 
Ｌ ￭Ｂ ｾ ｾ＠ -- ",'1\ 

ｾ
ｉ ｉ＠ Rua 15 de Novembro Or/eans I 

ｾ＠ ,", 
.. . !( 
ｲ［ｲ ｾ＠ Ｈ ｾｏ･ｉｴｬ｜Ｎｄｏ＠ 011 ･ｍｲｲｴｾｚｉｬ ｉ＠ ｾ Ｎ＠ ｾｉｉｉＧＱｔｉｉ＠ CIITHllrtlNII 

, por' 
da.s vend 

resolvido 
do R , 

QUe Conl 
I serem lev 
Iorares on 
"'Ao, como 

QUando , 
-Onde vaa 

que o dI 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


	00001
	00002
	00003
	00004

