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Com Or-

Ao exmo. sr. dr. Hercilio Luz. Opero

so governador do Estado. vimos lembrar 

hOje que Orleans não possüe e precisa 

JO-'='NA - - - de Escolas Reunidas para dar mstrucção ......... L NOTIC IOSO 

- Redactor: eJODOFREDO mARQUES _ a todo o seu extraordinario numero de 

ｾｏｎｏ＠ II ｾｏｲｬ･｡ｮｳ＠ (Sta. Calh.), ｄｯｭｩｮｾｯＬ＠ 2] de Maio de 19;. ｾ ｏ ｕ ｍｅｒｏ＠ 36 crianças em idade escolar. 

ｾ
ｾ＠ ｾ＠ v; ,nçOUGUE MU"IClrnL , 

Contra a enorme carestia dos 
ｾＮＮ＠ 4!:!Io e- ft:tl i ... J1 generosde primeira necessidade, 

.. ",., ... ｾ＠ • -.io ｾｏ＠ iII!IóI'Q,= f clamam. com razão, lodosos Jor-

P assará. a 29 , a 
dala 'natalicia do 
ex mo. sr. dr. Her
cilio Luz, digno go
vernador do Esta
do. 

Fallar de L exa. 
ｾＮＢＬｯ＠ politico e ad 
mlnlstrador. é coisa 
que se não torna 
preciso. porque as 
geraes mani festa-

I ÇÕJS de ap reço quo 
, o b':neme rito catha-

rinense recebe de 

I 
espaço a espaço dos 
seus conterraneos 
e dos brasi leiros de 
nomeada, dizem de 
modo categorico do 

) d 
como eminente es

exacta 
accepção do vaca-

rJbUIO
. ＢＧ［｜ｾ＠f( E nós, como catharinenses que desejam de coração )l 

ｾ＠
o engrandecimento da terra querida. ｳ･ｮｾｭｯＭｮｯｳ＠ satls- 1 

fe itos rendendo, pelo natal de s. eu., esta insign. ificante ho
menagem ao exmo. sr. dr. Hercilio Luz, que. dum modo bri
lhante, vem dirigindo os destinos de Santa Cathanna. 

ｾｾ］Ｍ］＠ ｾｾ＠
ＢｔｨｒｲＸＱｾ＠ ｾｾｲｬ ｬ Ｌｬｬ ｬ ｬｕＢ＠ do seu valor todo, os actos que 

i ｾ＠ i ｾｉｉ＠ ｩｾ＠ 1111 representam absurdos não silo 
Pela leitura dum AVISO affixa- perduraveis; já. porque a maioria 

do. segunda-feira ultima. na Es- da imprensa do sul catharinense 
tação da Thereza Chriscina, des- estava dirigindo appellos a pes
ta villa, soubemos haver ficado I soas competentes que haviam 
sem effe ito, ATH SEGUNDA ORDEM, de saber. como souberam, resol
a determinação que não permit ver o caso da.s passagens com 
tia, sem 50 '/ .. de multa, a venda c.nteno, sem paixões e com jus-

dos bilhetes de passagens depois , tJça. . 
da chegada dos trens á.s Esta- Resta. agora. deseJar que a 
ções. I seOUNnA ORDEM contraria á. usual 

naes dos municiplOs do Estado, 
onde a manutenção da vida est.á.
se tornando dlfflcilima, pela ver
dadeira alta das mercadorias e 
pela especulação dos que as ven
dem. 

Em Orleans, compra-se já. ai· 
guns generos por preçosexcessi
vos , mas, felismente. outros con
t inuam sendo vend idos por quan
t ias modicas. 

A carne verde, por exemplo. 
que estava sendo vendida a . . . . 
1 $400 e que, diziam, ia custar 
1$500 cada kilo, lerã. agora. o 
preço fixo e rasoavel de 1 $200. 
sem osso, e 1 $000, com osso, 
no Açougue Municipal que o sr 
cap o Galdino Guedes.digno super
mtendente,fez abrir na villa. com 
o louvavel proposito de melhorar 
a situação do proletariado e de 
todos em geral. 

Medidas como essa que preci
sam ser imitadas, merecem re
gisto e applausos . 

Daqui as nossas fehcitaçOer 
a.o sr. superintendente muniCipal 
pela sua acertada e benefica re
solução. 

ＢＢＧＢＢＧＧＧＧＧＢｾ＠ ...... ｾ ＭＭ ＭＭ
CORONEL I\LLELUII\ 

Orleans vai ter a honra da vi
sita do dlstincto ｭｩｬｩｴ｡ｾ＠ coronel 
Alleluia Pires. digno chefe do re
crutamento deste Estado, que. 
conforme telegramma que diri
giu ao sr. superintendente mu
nicipal, breve virá. até cá, em 
serviço de inspecçilo. 

• 
Dois grandes melhoramentos 

o telegramma abaixo que fOI 
recebido pelo sr. superintenden
te municipal, falia de dois gran
des melhoramentos estadoaes: 

cFpolis. 19-Maio. 
Foi assignado o contrato da 

electrificação do continente. Em 
breves dias, dar-se-á. a assigna
tura do contrato da construcção 
da ponte do Estreito. Saudações. 

José Boiteux .• 

---"'---

Nós, que fomos dos primeiros venda dos bilhetes não seja dada, 
que bradá.mos contra similhante e apresentar, pela agradavel so 
resoluçilo que sobre ser contra- , lução do caso. agradecimentos 
ria ao Regulamento da Estrada, mUitos ao Illustre. engenheiro 
em vigor, constituia um verda- chefe-do-trafego, Intenno . . em 
delro attentado á liberdade dos nosso ｮｯｾ･＠ e no dos nosso ｬ･ｬｴｾ ﾭ
passageiros sentimo-nos con- res e asslgnantes, aos quaes VI-

tentes ｣ｯｾ＠ o saber sem valor mos ｾ･＠ ajudara prestar esse pe- 5flrTl51\DO 

d
'd f ! quenlno serviço . . . uma me I a que, se nilo asse ' A' pia baptJsmal fOI levada 

revogada, prejudicaria enorme- Ｍｾ＠ segunda-feira a innocen te Wan-
mente uma população inteira. fI\LLEC IMENT"5 da, filhinha do s r. Joilo J osé de 

Verdade é, que, antecipada.- Em Tubarão. Ｂ､ ｾ＠ -.idiam e Miranda, que teve como padri-
mente, contavamos certos com gozavam de muita estima. fJ.lle- nhos o nosso amigo s r. Alexan
a nullidade da arbitraria acção, ceram os srs. Octa.c llio de Oli- dre João de Vargas e sua exma. 
já. porque, na. época actual. em I veira Forte e Antonio DeIPizzo.] genitora D. Maria Infancia de 
que o povo tem sciencia propria Os nossoS pezames. Ca.mpos. 

ｨｄｾｾ＠ ｎ｡ｾ Ａ ｯｄＬｬ＠ ao ｾ ｯｬｬｬｭ ｾ ｾＡ ｯ＠
ｓｕｃｃｕｾｓＢｌ＠ en L"CUN" 

- Rua Raulíno Horn-

Recursos 37.500:000$000 

Com as pequenas economias 
conseguem-se as maiores for
tunas. 

Não deixeis para amanhil o 
inic io de vossa conta bancaria. 

Juros de 2,3,5.5 1/2 e 6 · 
conforme as condições. 

---_ .... "V'-.. Ｍ ｾＭＭ

Os nossos inimigos 
Ama a teu inimigo; por que 

ou elle é executor da divina jus
tiça para castigar a tua soberba; 
ou ministro da sua providencia, 
para exercitar a tua paciencia, e 
coroar a tua constancia. Ama a 
teu inimigo: por que Deus perdoa 
a quem perdoa, e mais nos per
doa elle na menor oftensa. do 
que nós a.o odio de todo o mun
do nos maiores aggravos . Ama a 
teu inimigo; por que as seltas 
do seu odio si as recebes com 
outro odio. são de ferro. e si lhe 
respondes com amor são de ou
ro. Ama a teu inimigo, por que 
melhor é a paz que a guerra; e 
ne.ta guerra a victoria é fraque
za e ficar vencido, triumpho. A
ma a teu Inimigo; por que elle 
em te querer mal imita o demo
nio, e tu em lhe querer bem pa
reces-te com Deus. 

PADRB VIEIRA. 
ＭＭＭＭ ｾＭｾｾｾＭＭＭ ＭＭＭ

ｈｯｴｩｾＡｵ＠ ｡ｾ＠ ｔｵｾｾｲｩｯ＠
Em 20 - 5 - de 920. 

JUSTAS HOMENAGENS.-Tubarão 
continúa a ser a terra amiga do 
preclaro sr. dr. Hercilio Luz. o 
querido e operoso governador. 
Disto vem de dar mais uma ine
quivoca prova, no domingo ulti
mo, ao chegar s. exa. a Floriano
polis, de volta de sua viagem tri 
umphal ao Rio, onde conseguia 
para o nosso Estado melhora
mentos notaveis, a serem exe
cutados breve. 

Quasi toda população nu m 
gesto espontaneo e digno, envi
ou expressivos telegrammas a s. 
exa ., saudando-o enthusiastica
mente pelo seu feliz regresso ao 
Estado. 

E os nossos conterraneos nilo 
podiam assumir altitude diversa.. 
Fazem justiça apoiando o gover-
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n . 3G If\PREN5ft - Domingo, ·25 de Maio de 1920. 
ｾ＠ _ tO t _. _ - --, -
no fecul'.do do eminente estadis-I ｲ･ｾｩ｡Ｎｳ＠ a. os. gritos. ora apedreJan- , 
t.:l e ｭｯｾｴｲ｡ｭＭｳ･＠ cohercntE:s com do deshurnanamente inoffensl-
o se\.J passado politi,:o. I vos animaes. Quebrando vidra-

Nesta. terra habitada por um ças: ora d'rigindo ga!hofas a se· 
povo a.t.vo, s. ex&. tem nos seus nhoras respeitaveis Que transi
fj1hos, amigos leaes e dedcados.; tam, nem lhes Ａ＼ｬｾｰｩｲ｡ｮ､ｯ＠ pleda
desde as l'1emo",vels e gloriosas de a fi::ura contristadora de um 
pugnas poLt.cas de tempos que pobre cégo Que vem ã cidade. ｾｳﾭ
n10 vão longe, e nas Quaes o in- molar. O mlsero homem elO
ｳＮｾｮ･＠ cathannense teve sempre sultado Quando apparece nas ru
a v.doria. as, e Quem tem o despraser de 

S, Exa .. por sua vez. não se apreciar a scena, ouve proferi
esque;:eu de nós. Deu-nos já das em voz alta as mais immo
um grupo escolar e mUitas es- roles palavras. 
tradas. tornando-se cada vez Não ha muito tempo. distin. 
mais credor da nossa estima. cta professora levou ao conhe-

Dentre os teJegrammas envia- cimento da policia um facto ver
dos ao honrado e progressista ad- gonhoso: fôra insultada ao sahir 
lT' 'listrador. não podemos dei - da aula.por um' grupo de memnos 
xar de transcrever um. E' o sem educação, todos de familias 
Que as Senhoras tubaronenses de bôa sociedade. 
tiveram a nobre e feliZ ídéa de Temos visto muitas dessas 
t ransmittir-lhe. crianças escahr muros para fur-

EI·o: .Doutor Hercilio Luz I tarem fructas, 
- Florianopolis. - Mulher Tu· Temol as visto com dinheiro 
baronense sauda effuslvamente . para jogos. de cigarros á bocca, 
e ninente estadista ao regressar I tomando bebidas espirituosas. e 
patria catharinense e associa-se são elIas infalliveis ás funcçOes 
justas homenagens vos foram ! cinematographicas. o corruptor 
prestadas populaçào caPltal.voS-1 cinema! 

TRES 
VERDADES 

I • 
Pua u p._ d ... ia 

•• do .. t .. 

O Alcool 
é um Veneno 

z 2 , 
Pua "ear /orçu tead. 

certeza de tom.ar 

A Emulsão 
de Scott 

. 3--., 
t o prepondo teritimo 

de bae&lüo que\,! 

Não Contem 1\ 
Alcaol . 

ｾ＠ .. , 

Do R io B eBo 
F OI hOJe mi nistrada. a primei

ra e Sa nta Comm unhão a 20 ar 
lumnos da escola desta localida
de de Que é professora a exma. 
sra, D. Amalia E . Redivo, para. 
Quem todos daqui têm palavras 
de agradecimento, pelo mUito 
Que ella tem feito em favor da. 
Religião e da educaçil.o dos seus 
discipulos. 

A procissão das crianças, Que 
tinha como dirigentes os srs. GI
acomo Matteí, Giacomo Coan, 
Raphael Debiasi e Fortunato 
R ed!vo, foi organisada na. casa. 
de residencla da professora e te
ve a presença do reverendissimo 
padre Affonso Vergnano, nosso 
vigario. 

No trajecto da procissão se 
ouviam cantos sacros. 

A D. Amalia, offereceu um 
esplendido almoço aos seus a
lumnos Que tomaram ai': com
munhão. 

20-Maio. 
C orresflondente. 

-0-

SECÇÃ.O PAGA sa proficua acção junto poderes Creadas assim á mercê do 
federaes conseguindo notaveis· tempo.essas pobres creanças en-
melhoramentos impulsionarAo varedam para o cam inho do vi- . . 
progresso Estado, merece calo- cio e da perdição e amanhã será ' Viajará breve até o visinho Governo MUniCIpal 

｛ ｾｬｶ･ｾ ｊ＠
EDITAL 

rcsos applausos> ) tarde para desviaI-as da estrada ' Estado do Rio Grande do Sul, a De ordem do sr. Superinten. 
O despacho acima foi assignar Que as fará futuramente máUS ,' passeio e a negocios, o nosso fa- dente Municipal, faço publico 

do por 46 se:J.horas da aJta socie- homens. ｶｯｲ･｣ｾ､ｯｲＭ｡ｭ ［ ｧｯ＠ sr, pharmaceu- convite a todos os devedores da. 
dade daqui. l Paes descuidosos, cuid'le da ti co Santos Alberton, proprie ta- Fazenda Municipal para virem a 
- A's 4 horas de 14 do corren- educação dos vossos vilhos! rio da . Pharmacia Alberton. , esta Thesouraria pagar seus de-
te falleceu nesta cidade, o sr, Correspondente. desta villa. bitos. no praso de 50 dias, a con-
A'1tOnio Delpizzo. ｰｾｯｰｲｩ･ｴ｡ｲｪｯ＠ ,. o -- - 0$ tuberculosos encontrarão lar desta data. Caso contrario, 
d 3. .Padaria Familiar... Festa no Rio das Furnas um poderoso remedio no Vinho seus nomes, sem excepção. se-
- Ap6s prolonga.dos soffnmen- ｒ ･ｾｊｩｳ｡ＮｲＭｳ･＠ á no proximo dia Creosotado do Pharmaceutico I rão publicados pela imprensa, e 

tos, ｦ｡ｬｬ･｣･ｾ＠ ､ｾｭｩｮｧｯ＠ á.s 6 horas , 26, Quarta-feira, no RIo das Fur- Chimico Silveira. . se procederá a cobrança executi-
o sr Octac.IIlo de Ohve:ra For- nas. deste muniCípio. a festív ida- / --: A negoc los. estiveram entre vamente. 
t.e. O extmcto. pelas suas qua.- : de de N. Senhora do (;alvario. a nos ｯｾ＠ nossos favorecedores ｾｲｳ Ｇｬ＠ Thesouraria do Governo Mu
lidades de caracter e ･ｾ･ｭｰｬ｡ｲ＠ a Qua.l constará de novenas. mis- I Oc.tac!lio Costa: Jacob Bap.tlsta nicipal de Orleans. 15 dQ Maio 
｣［ＬＩｮ､ｾＧ｣ｴ｡ｯ＠ gosava de mUita estl- sa cantada e procissiloo. Ullano e AntoOlO João de Mlran-, de 1920. 
ma nesta Cidade. O seu sepul- da , 

ｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ efiectuou-se ás 16 ho- ,---- -, -A legit ima . Emulsão de Scott.. Pedro .Spritze Jun!or, 
ras do mesmo dia ｣ｾｭ＠ ･ｸｴｾ｡ｯｲＭ Ｌ＠ ESCRl\ 10 DO BR.1ÇO DO. ｾｏｒｔｅ＠ é um gerador poderoso das for- I Secretano-Thesourelro, 
d nana concurrencla. Deixou · Para.exercer, Intennament'3, ças. de Quem soffre de anemia . _()_ 
eEpOS'l e Quatro innocentes cre-,' o cargo de escrivão de Paz do . Attesto Que tenho empregado SEMEnT ES DE TR IGO 
anças na orphandade. Braço do Norte. foi nomeado o com os melhores resultados o Na Secretaria do Governo 
_. E6tá desde alguns dias na ci- nosso amigo sr. ｄｯｭｩｮｧｯｾ＠ dE: O· preparado . Emulsão de Scott. Municipal de Orleans, distribui . 
dade. o distincto educador sr. ' liveira e Souza. a quem apresen dos srs. Scott & Bowne nos ca- se gratuitamente sementes de 
L'Jiz ｔｾｮ､｡､･Ｎ＠ digno inspector tamos sinceras felicitaçOes. 60S em Que são ｩｮ､ｩ｣ ｡ ､｡ｾ＠ as su trigo. QUilm precisar pode p.rocu-
escolar. O sr, Trindade está 0.0 bstancías Que ontram na compo- rar nos dias utels das 10 as 15 
auxiliar.do o director do grupo EnFERMOS . siçil.o do dito preparado. horas. . 
Ezcohr • Herc,::o Luz. , sr. Mar- Tem estado senamente ｾｮＭ Dr. Francisco Cardoso. Orleans . 12 de MaiO de 1920. 
c - o Santiago. nos preparativos fermo o menino Celso, filho do Bahia, . I Pedro Spritze Junior. 
para a abertura das aulas deste nosso velho amigo sr. major Jo- O . Secretario. 

. . . Th . t - estimado moço sr. Paulo ･ｳｴ｡｢ｾｬ･｣ｬｭ･ｮｴｯ＠ de enslOo. se omaz, commerclan e. '-1)-
EDUCAÇAo PERICOSA. - A mo- .- Guarda. o leito, ha dias, a ex- mendonça. ｭ｡ｾ､ｯｵＭｮｯｳＮ＠ um ｾ｡ＺＭ ｉ＠ Oifirial ｾｉ･ｵｩ｣ｯ＠ do Exercito 

D H I· d ' tà.o de agradeCimentos a notiCia . dema educaçil.o Que certos paes ma. sra, . erme .na. Igna es- . Eu Segismundo G de Men-
de iloje estão dando aos filhos. posa do nosso favorecedor sr. ｑｵ･ｾ Ｎ ･ｾｯｾ＠ a ｾ･ｵ｢Ｚｴｳｾ･ｬｴｯ Ｇ ｴＧ＠ • ､ｯｮｾ＠ formado pela faculdade 
nlo p6de ser peór e merece a Olto Pfützenreuter, negociante. - I.n o e m I u ,a. es a en- de Me'dic ina da Bahia 

. Vê d' Promptas ｭｾｬｨ＠ tre nos, o nosso asslgnante sr. . mais acre censura. ·se la- - oras. . A ttesto Que tenho empregad o 
namonte a vagarem pelas ruas, - - -·""·vv ... - Theophllo Durante. o ELIXIR DE NOGUEIRA do 
ate altas horas da noite. grupos Festa do D iVino - ELIXIR D E nO G CJEIRfl 1PharmaceuticoChimicoJoil.oda. 
de menlOos de edades . varias, fi- 90nforme temos noticiado, do ｾｨ｣ＩＮ＠ Chco. Joil.o da Silva, Silva Silveira, com grandes re-
lhos ｾ･＠ ｦｾｭｬｬｩ｡ｳ＠ conceltuadas,de ｴｾｲ｡＠ logar ｨｯｪｾＧ Ｌ ｮ･ｳｴ｡＠ v!"a, a feli ' Silveira. I ultados nas mmifestaçOes sy-
ｰｲｯｭｬｳ｣ｾｬ､｡､･＠ com os . de gente t1Vldade do DlVlno Esplrito San- Cura ECZEMAS - ORCHI- shiliticas p ri nci pai m e n te do 
desclassificada. a praticar toda to. TE. Prheumatismo o Que affirmo "in 
sorte de desatinos e tropelias. • - Representando a importan te fide medici" 

Qua.ndo essas Infelizes crean- DENCIScr A . firma A.ndré Wendhausen & C ia., I Bahia, 18' de Março de 1916. 
ças nào se ･ｭｰｾＧｩｨ｡ｭ＠ em lucta.a Plimo Tavares, dentista, sci- de ｆｬｯｮｾｮｯｰｯｬｬｳＬ＠ está . nesta ｶｬｬｾ＠ I Dr.Segismu;:do G. de Mendonça. 
corpora.es, ､ｾｰｯｬｳ＠ de trocados u- I entlflca ao publico Que abrio, no l Ia, o estimado sr. Egydlo N oc eli i Official Medico do Exercito. 
ma ser B de Insultos reclprocos. Hot9/ A/berton. o seu gabinete -0- I 
inst

õ

Ç1l-das lT'uita vezpllr homens; dentar.io. onde se ｡｣ｾ｡＠ á geral ; Impressos feitos com pedei- . Vende-se em todo o Brazil 
do mau :rosto, ｶ｣ｭｾｬﾷ｡ｳ＠ de cor- ､ｬｩｬｐｏｾ Ａ ￇｊＮｯＬ＠ todos os chas. I ção, na typ. da Imprensa. l e Republicas Sul Americanas. 

-r 

Avisa a' 
clpio que, 
aqui o seu 
ma das ｳ ｾ＠
sr. José Fe 
do Que pej 
to MorelIo' 

Consul 
tas e sabb 

"Cal 
1\ MeLHOlt 

Fabric a j 

Castro Ir 
Ruadr. La 

__ Va 

de artigos 
CASA CAI 

r 
ｳ ｾ＠

e amig 
novidad 
verdade 

Do 
lodo o 
las e c< 
larem eS 
Os com 
RA, 
lêm eno 

• 
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IMrRE!1SI\ Domingo, 25 de Maio de 1920. n. :3 (, 

8ebam Café ｾ｡ｳｴｴ＿ｯ＠
o MELHOR E o MAIS SABO ROSO I . 
VENDE-SE uma lypogra- Ir- .==-.::===-- -- -,1 

1Ir. XCWtOIl \'il'ira Hamus 
lliploma,11I pela f';\('lIhI.H!t! ,Ie 
ｾｉ･Ｈ｜ｩ＼Ｚｩｬｬ｡＠ 110 HilJ ,Ie .Jallelro. 

phia comph;ta, em perfeito esta· 
do de conservação. possuindo 2 
prél,)s. podendo ser impresso um 
Jornal formato 48x50.machinas 
de cortar papel, entrelinhas. per
furar, numerar e brochar. por 
preço mUlcommodo. eem condi
Çõ es favoraveis.Cartas de propos· 
ta á redacção do Correio Serra· 
no. São Joaquim. 

-0-

EUCEiENIO BOSSLE I 

A ｴｴｾｬＱ､･＠ 1\ ('lIam>lllo, a 'lua! , 
ＧＱＱＱｾｲ＠ hora dI) Ilia e di\ uoitP. 
ＧＡｾｮｴｲｮ＠ dp,lt! llIuni r: ipio. CIIII' 

,nlta to<lo, '" Ilias lIli'i,em a 
slIa rt>,illell\:Ía. 

lL"" Joulplim - S. Catllaril1i\. 

Casemiras e peluci
as. superiores e por 

- DENTISTA - I preços commodos. na casa PI· 
I NHO & COM I' -Orleans. 

Avisa aos habitantes do muni· - - ....... -----

C!pl? que. na semana ｦｩｮ､ｾ Ｎ＠ abria ｾｾｭ＠ ｾ ｭＢｮ ｄｬｏ＠ ｾｾ＠ ｾｾＧＱｩｬ｡ｬ＠ I 
aquI o seu gabmete dentano. nu- , r ｾ＠ ｾ＠
ma das salas d1. residencia do I Está á venda. por preço com-
sr. José Fernandes Lima. (sobra- ' modo. o novo prédio da rüa Ruy 
do que pertenceu ao sr. Ernes' l Barbosa.que tem acommoda-;;ões 
to Morello) . para familia e um compartimen· 

Consultas ás segundas, quar- to proprio para negocio, com 
tas e sabbados. I prateleiras e balcao. I 

-0- I O prédio está edificado no 

"Cafe' Castro" centro da villa de Orleans. num 
terreno que tem 50 metros de 

1\ MelHOR MI\RCI\ De CIIFe MOlDO frente e 50 de fundo e que poso 
. f d d 915 súe superior agua de beber e de 

Fabnc a vapor un a a em lavar. 

Castro Irmao _ Fábricallles • Trata ｾ･Ｎ＠ ea:n Orleans. com o 
I seu propnetano. 

Rua dr. Lauro Mülter-TUBARÃO IZAAc LE.\O SOARES. 
-0- I -0-

Variadissimo sortimento 1 1111'1'(''',0'; feito,; rom perfei· 
de artigos de folha. de côres. na I ｾＺｬｏＭｮ｡＠ typ. lIa I"'prrl1sa, de 
CASA CARDOSO - Orleans. Gudull'edo ｾｬ｡ｲｱｵｾＢＮ＠

ｲ･ｬｩｾｾＱ＠ ｾＮ＠ ｾｾ｡ｲｾｬ＠
Representações -

End. Te/gr.: fELI BRI\L 
COIXO ｰｯｾｴｯｬＮ＠ 86 

LAGUNA - Sta. CatharinG 

- ·0· 

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 Pfützenreuter e José 
Antunes Mattos. 

Trata-se, nesta villa. com 
J oAo FELDMANN. 

ＭＭＺｾｾｾＭ］］］ｾ＠

TERRENO E CASA A' 
VENDA, 

Vende-so um terreno situado 
no - Barro VerMelho •• nesta vII. 
la, com 22,272 brtlças qu.:.:Jra . 
das, possUIndo "m regular peda.
ço de maUa ｶｩｲｾｭ＠ e ｴｾｮ､ｯ＠ u'11 
grande potroiro e uma boa CiU 
propría para moradia. 

Trata·se com 
LUIZ CORRtA OB SOUZA ｓｏｂｉＺ ﾷ ｾＡｬｏＮ＠

-fJ-

COLLEGIO S. JOS 
O internato está aborto des-

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

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

A Superiora, 
1;-- HUMr' AMA 

Boa occasião para enriquecer 
E\ll'llHIO ('()LO;o;IA L. uma 1: ',,1\ 'illl ｾＢｮｵ＠ SIII\..- ｰＬ､ｾ＠ .. 
1!-' do ｲｯｲｲ･ｬｬｴｾ＠ é um ",tabtlel'ÍllIeuto 'lu'; tdlerr C: 1! glaIJlI,!, 1'0\;]. 

I ilg"n" em tod li' 0' a r t i gO"l'ri u,;j Jlál nw 11 t e e IIJ a r ma ri 11 lJ" e lilZendas. 
Al(ol a é héii\ OCt'i\,i,1O jlara ｏｾ＠ tlJnllller' ianl"R faz .. rem seus 

,ortilll,·nto,. Garantimo, um abatimeuto de '211 '1. ,:uIJl'tlI]Unl
'Iuer outra CH':IL 

A nossa louga ･ｘｬｬ･ｲｩｲｮ ｣ ｩｾＬ＠ ｡ｾ＠ n,,>sn., rcl:lJulJer:i,lils relI' 
';lIl'S, o ｮｯｾＺＭＭｯ＠ conhecimento ｾｏｕｈＧ＠ ｴＧｾｾ･＠ nunl) dp. tlpgodo, 'In ... fiO ... 
autorizalll a dizer que ,ô cpmpl'l\\Ilos artigo,,, ｲ･ｬｬｬＡｩｮ･ｩｾＮ＠ e a !lO,6a 

pt'qur'n:\ poreellta;:rem. ｾＺｬｏ＠ uma g'arantia pa,'a a ｮＨＩｾｳ｡＠ 1I1l1lll'1I:, 
lúgUt·zia. que se ･ｾｴ･ｮｲｬ･＠ por todo ° sul do E51:\I!0. 

Eis o >I'grp,lo de ･ｮｲｩＧｬｵｾ｣･ｲＮ＠ quP ｾ＠ o Ｌｬｾ＠ comprar bant 
'paril vendl'r húato e ter fn'!(11l!7es para sempre. 

Portanto, ｶｩｳｩｴｾｭ＠ o ｅｾ｛ｬＧＨＩｒｉｏ＠ COLO:\lA L, ｰｲｾ､ｩＨＩ＠ no
\'0, da, duco ｣ｯｬｵｭｬｬｾｳＬ＠ bem em frente á para'!;1 do:, lIell'. 

ｉｒｾ ￃｏｓ＠ PAULO 
Successores de Elias P:lU/o & Irm!.o. 

• • 

I I 

• • 
pavaizo oa haguna ll l 

(I 
DIEHL & CIA. LIMITADA 

ＭＭｾｾｾＭｾＭ

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

\ 

Sempre Iriumphanle. sempre inimigo da careslia 
e amigo da baraleza, e possuindo sempre grandes 

novidades. este P ARAIZO lem sido um 

verdadeiro empono commerclal. 
Porque não leme concurrenCla. é procurado por 

lodo o sul do Eslado. Não ha senhuras, senhori
las e cavalheiros, que não fiquem sabsfellos ao vlsi

larem esle fallado e conhecido P ａｉｾａｉｚｏＮ＠
Os commerclanles que negociam com o P A= 
RAIZO DA ｌａｇｕｎａｾ＠ ob

(êm enormes lucros . i 

Carta Patente N. 191. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭ
CAPITAL; ＳＰＰｾｏ Ｏ ｏｏ＠ 00 

Ｍｾ＠no rREf'\IOS POR )IEl ;\() \ ALOR TOTALllE 
Ri>. 46000S000 11040 rREMIOS POR 

ａｾｾｏ＠ ｾｕ＠ \'ALUi{ TuTAL UE us. 552.000()000. 
ｾ＠ ..... ---

TUDO pela modica mClIsalidalle de ＵＤｏｏｏｾ＠
ＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭｾｾＭｾ ＭＭＭＭ

II SIL \7A, FERREIRA & comp. III Melhores informações, dará o representante nesta villa. 
• • • FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA • • 
( Ｍ］］Ｍｾ＠ __ ＮｾＮＭＺＮ｟ＮＬ＠ .. ", . __ ｾ＠ .. ＬＭ］Ｍ｟ＭＺＮＭＺＺＮＺＮＺＺＺ［ＺＺＭＺＺＭＭＧＺＺＺＺＭＭＭ］ＭｾｾＭＭＭＮ＠ ..:: ｾＺＺＺｔＭｾ＠ .. Ｍ ｣ ＧＢＧＺｾ＠ ., ô 

. ... 

. O O E P U R A T I V O - E A N T I R H EU"M ÃT I C Õ- 1'1\ ｾ＠ [ 
D ove ser empretooft.do na. cura. da, I I >·õ 

Rh3umatism .:> ｲＮｲＮｏｉｃ［ｾ［Ｔ ＱＳ＠ \1"\' ｦｾ＠
, ". _. . . . Articular, da pelle, J,g o-

í!! ｮ ﾷｾ＠ .. ,,' ｾＧｊ＠ f,:i ｾｕ＠ Fel-idas, Muscu!ar ｄ｡ｲ ｾｨｲｯＺ［ Ｌ＠ líli ｾ＠ ｾ＠

1
11 t ..... ;',i) r;:z.."'j.1 ｄｯｲｾｳＬ＠ e ｃ･ｲｾｾｲ｡ｬＬ＠ Eczernas, lii; U 
I ｄｾ＠ G. JOn.O DA bARRA Emp, )ens, Arthrltlsmo, E r upções. 111 
Ｇｾｬ＠ E EM CU'LQ'JER t:"OlESTlA oe. FU NDO ESCr.OPHULOSO, HERPET ICO E SYPHILlTlC.O o uso DO " T a.'"hi fi,. .. : "'0"" f',I ｉｾ ＧＮｾＮＬﾷ＠ t. SEr'PR E \'1 

, ' ''NTAJOCO. ｳｾＮ＠ AO , AO ｆＮｶｏｉＬｾｃｬ＠ o PoECUllA FUIlCCION",_·.TO DO ., ... Ｂｾ＠ .. o, , ..... ,,'. ＧｈｾＧＢ＠ " .. ｾＢＬ Ｎ Ｎ＠ I 
ｾｉ＠ A VENOA EM nJ 11.

'
)') Ｚｾ＠ OH,". I:' I E o :>GI"" - '" U"" I " ＭＢｲＧｾ＠ • • O>It' - R,O" I lO, - ------_ ... ＭＭ｟ Ｎ ｾＭＭＭ｟ Ｎ ＬＭＧＭＭＭＭＭＭＭ ----

'-. .:. Ｎ Ｚ ＺＺＭＺＺＺＭＺＭＮＺ［ＮＺｾ｟［ＭＺＺｾｾｅＧＭｾＭ［ＺＺＧ］ＺｾＢＺＺＺＧＺ］ＺＺ［Ｂ＠ -=::;;..-;:"':;:'; ［ＺＭＺＺＺ［］ＺＮ＿ｾ＠ ］ＭＺＺ｟ｯｾ｟＠ ＺｾｾＭ｟Ｎ＠

'" o ., 
'" 

o 
.o ... 'õ '" o- ., 

...> 
... , ., ., 

o- '" 
'" 

;-0 ..( 
o- 3-!.'! 
.,; • OI ., a: 

'" 
n o. ... o- " " o-.., o '" o ãi '" -c .... > ci. .; <:i ., ,., 
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n . .36 IM,.RfN.51\ - Dominio• 25 de Maio de 1920. 
Ｍ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

I-' ELIXIR DE NOGUEIRA ＧａＨｯｴｍｍＮｩｦｳｾｾｾｾｾｾｾＺＬ＠

ＬＢｾｾｾｾｯＬｾｾＡｔＱＱ＠ c... ｾＺＺＺＺＺＺＮＺＺｾｾＺ＠ J. m n t w n ｾ＠ m lU ｾ＠ C ｾｯｍ＠ P. J 
CAIXA ｲｏｾｔａｌＮ＠ 36 ,.. 4I>l IMPORT AÇAO - EXPORT AÇA * 

C.rrfmuto do. o..... ｾ＠ EI4-
IMPORTADORES 401 -IIt... ｾ＠

SECCO C. EDMeOLHI\DOS I ｾＺｾ＠ .... tI ... o ... co- -*!ti flonanopohs,Lages e Laguna ｾ＠
J M •• e_as 4. ""li.. ｾ＠ = SANTA CA T:a::ARJ:N A = * 

- Afftcç6tl.o '7lG • • • ｾ＠
Rua Coronel Gustllvo Richar(; Ilc·do, ｾ＠ " 1':: 

GUNA I 0.'''00,." ｾ＠ Secção de fazendas. armarinho. miudezas. * 
ｅｳｴ｡､ｾＺ＠ Santa Cathanna T::O, .. _ l:!'ii elc. - Secção de ferragens. machinas de toda o es- ｾ＠

h L o..... ｾ＠ pecie. instrumenlos poro lavoura. motores. jlti" 
ｾ＠ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ I c::;:"":. - ｾ＠ elc. _ Secçõo de eshvos. kerozene. gazolma. ele. ｾ＠
- ｾＢｴｳ＠ '"t .., ｾ＠ I OenonIlt"L ｾ＠ ｾ＠
g ｾ＠ ｾｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ o Corll •• ,ul... -IIt D . t d C· - d d * '" ","'" '" ;;;- '" '" - ID I r .. tulu ｾ＠ eposl o e orvoo e pe ra ｾ＠'" -. ;!..... 3 . I "'"IIG <I"" 
.. ｾ＠ '" ." ｾ＠ ｾ＠ .., 'O ｾｰＮ＠ E.Plnh ... . \ ｾ＠ Cardiff e Americano * 
ｾ＠ ｾ＠ ｾＮ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ･Ａｾ Ｎ＠ RadIllHa.ne.. '7lG ｾ＠
.., :::.-;; " .., $>, o 3 ｃﾧｾ＠ 1'10, .. b,_ ｾ＠ '"'I""' 

ｾｾｾｾｾＧｩ＠ ｾ Ｎ ｾ＠ ｾ＠ ｕＺｾ［ＮＮ＠ i As··tos ｾ｡［ＬｩｴｩＮｯＤ＠ t 
;;- c:) "" .... ｾＮＮＮＮＮ＠ t/J (J) -w::s Tu IRO """ {.u 

ｾＮ＠ ｾＮ＠ i ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ,. ｾ＠ .,:s I ｾＺＺ［ Ｎ＠ ｾ＠ Trapiche de atracação de vapores e naviOé com 61-:«= 
ｾ＠ :1 -- ｾ＠ ｾ＠ (') ｾ＠ ｾ＠ .,ero,'"" l . 11-

ｾ＠ ;;. ::ô ｾ Ｎ＠ I S ｾ＠ 03 O> 1::_ I Dsrlhrol. - mazens para cargos - -lL 
ｾ＠ ｾ＠ ｾＮＮＮＮＮ＠ OI ;! c- s.a Boabn. -.-

ｾ＠ ..... ;;' "'... 0>" lIoubon. i C d d d' R ", . ...... ＳＮｾＬｾ＠ ｾ＠ i 3 ;;:- I . ,fin.h" ... 1e. orrespon entes e ｉｶ･ｲｳｯｾ＠ uoncos r.OCIO- ｾｬＭ
ｾ＠ g ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ 3 ｾ＠ lodl' OI mo- noes e estrangeiros !llL 
_. ｾ＠ - QI; C) QI; >< o -==- Itltl •• ,r. ｾ＠
::: "'d ｾ＠ ｾ＠ !". .. _ .:l ｾ＠ ｾｮＧｾｮｴｴｬ＠ • 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ &. ｾ＠ me... ｾ＠ CORRESPONDENTES DO BAYCO DE NAPOJ J '* 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾＮＺＺ＠ "Sl: ｾ＠ ilWf IElUlnJO DI ｾｬｮＶｂｅ＠ ｾ＠ REME55f15 rfllM fi ITf\LlfI ｾ［Ｍ
ｾｾ＠ ｾ＠ 3. ｾ＠ 5. ｾＺｧ＠ W' -CARIMBOS DE BOR- I ｾ＠ Vendedores dos aulomoveis ·OVERLAND· tt 
(') ..... :;: ｾ＠ｾ［Ｚ＠ -o CIO. ｾｴｽＧ＠ I ｾ＠ ｾ ＺＺ＠

f" ｾ＠ ª -:.. ｾ＠ ｾ＠ K. ｾ＠ ｾｾ＠ RACHA, de todos os de- ｾ＠ T ratom do cobrançll de ordenodos conlo nas ｾ＠"'!I ｾ＠ ｾＮＮ＠ 011 "'O ｾ＠ • 

. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＿＠ ser adquiridos natypographia ::I! J' uros de apolices e dividendos 
ＬＢＧｾ［［Ｂ＠ 'O dI -IIt; . 
ｾ＠ .. ';' . ｾ＠ Sl a mprensa. ｾ＠ Encarregam-se do ocquisição de qUltesquer mo-

ＧＩＺＺＺｩ｜ＧｾＮｫＮｾＧ［Ｍ Ｍ［Ｎｾ＠ ＢＧｾ＠ ＢＬｾＧｲＺＺ＾ＭｫＬｾ＠ ",' ｾＧＷ｜ｾ Ｎ ｻ＠ "tenaes para emprezas. industria. redes de agua e ex- k+
ｾｾｾｾｾ［ｍｬｾ＠ ＧｇＧｾｾｾｾＭＺＲＮｾｙＺＺＺｘ＠ ｾ＠ goltos. Inslallações eleclricas. ele. ｾ＠I Cas a Ca r do s o '- ＧＧｎＧＴｉＧＭｴｲｩＧＧｉＱＧｦｗＭｴｲｩＧＨｪＮｾｴＢＧＧｩＧＨｪＮ ﾷ ﾫｴｗＧｬＱＬＪＬＢｴｾ＠
ｇￇｾ＠ ｲ［Ｇ｜ｾ＠
ｾ＠ I 

-J João Card:S: Bittencourt 
\.: ("; 

Ｂｴｾ＠ Fazendas. armarinho. ferragens. café. 
ｾ Ｎｾ Ｇ ｾ＠ k I _ • erozene. sa . elc. ele. 
r( " ---
ｾｾ＠ Corlume de solas e vaqU(;las e deposito 
ＨＧ｜Ｎｾ＠ de couros preparados. naClonaes e eslran
ｾｈｾ＠ gelros. AccessoflOs paro sapateiros e sellelros. 
a " ---
ｾｨｾ＠ Exportador de cereaes. couros, etc. 
-C' 
ｾ＠ REPRESENTANTE DO tJ BANCO NACIONAL ｾｏ＠ COMMERCIO 

.. ｾ＠ FILIAL ｅｾ＠ ｾｉｎａｓ＠

ｾ
ＺｾＬＮ＠ Endereço telegrophico: CARDOSO .. \. . 

I ｻｾ＠

'11 
ｾ｣ＺＮ＠

ｾ＠ RUA VIDAL RAMOS ｾ＠ .. 

ＢＡￇｾ＠ .. ｾ＠ ORLEANS - Estodo de Sto. Colhorino ｾｾｾｾｾ＠ .. • ｾ＠ fIl 
ｱ ｾ＠ ｬｲ［［［ＬｾｾＬ［［ＬｾＢＬ｟＠ _ ｾ＠ ｾ＠ I 
'. ｜ ｾ＠ '> ｾ＠ｾ ＮＯＮｉＬ ＧＡ＾＠ S (I "! ｾｾｾｾｾＭｉ＠ -

i- .... 1" ｾｾ＠ ｾｱ＠ ｾＮＧＺｉ ｔｾＢ＠ ｾ ＮｾｾｾＮｾｾ＠

- CODIGO RIBEIRO_ 

(GERENTE: RAMIRO MACHADO) 

Grande deposilo de Sal. Kerozene, Phospho
ros e Fwnha de Trigo. 

Armozem de seccos e molhados, LOJa í:, 
Fazendos. Ferragens e Armarinho 

Recebeu e esló vendendo por preço bo
rolissimo. um grande e vonado sortimenlo 

de cosem iras e pelucias . 

e. ｾａｎｔｉｉ＠
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