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Reagindo cOntra a ｣｡ｲ｣ｾｴｬ｡＠ d'Js tra

jes. reporters e grande parte de estlldan 

tes do Rio deJanciro. a exerJ'lph do que 

estão fazendo na .AMerica do Norte. Hes

ponha c Argentina. no Urugucy. Per.l e 

em Portugal. começaram a usar os '0-

ver-ali s'. ou seja. roupas co alcance de 

todos, de brim mesclado e zuarte azul. 

s 
de "eiS ｴｾ ｲ＠ ·.\'Te e conseguireis 
as ｰ ｕｾｉￇＧＺＧｾ Ｓ＠ que desejardes. 

Para COC>:Iúrar comvosco 
do. Vl lS contlr com os serviços 
do 

hUiD ｎ｡ｾＡｯｮｾｬ＠ ｾｾ＠ ｾＺｭｭｭＺｯ＠
ｓｕｃｃｕｒｓｾｌｅｮｌｾｃｕｎｾ＠

- RUel Raulino Horn-

Clpital 2).OOO:OOOSOOO 
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ｎｾｴｩｾ［ＬＺ＠ ｑｾ＠ ｔｕｄｬｲｉｾ＠ a1firmarn .. f1,spOCijl de blJ"1 0}>'1-1 
rador. ta l: ". 

em 3 - 6 de 920. 
• A estrél da nova cmprez:l. se- 51 d 

ra hoje, ｣ｯｾ＠ a apresentação da ｣ｾｮ･ｲｬＧＧＧ＠

1 PRIMEIRA ｣ｬｬｭｉｕｎｉｉｾｯＮ＠ _ Reah- soberba pe .cula • VOo Surre- de 1\' 
sou-se domina0 transacto co \ mo. Importol.nle ｴｲｾ｢｡ｬｨｯ＠ cine-I que 
as solerrnidades do ｣ｯｳｴｵｾｯＬ＠ : I ｭ｡ｴｯｧｾ｡Ｎｰｲﾷ｣ｯＮ＠ no ｾｊ｡ｬ＠ se apro· ,r 

egreJl rratr'z, a tradicio:,al festa I' sentara ;>ela Primeira. vez ｲＡｾｾｴｩ＠
das cre:l!lças q'Je recebem a. pri CICadlJ aconsu-nc:.1a e beUa ar , I c 
Meira. ｣ｏｾＭｵｾｨＧｯ＠ p' tlSta Roblnne. AlT'anht!. e dAM 

.""', •. ... rOClsamen- O . -r-

te ás 'horall. plrtiraM do C01;e- • s M,seravels ', a conheCIda o-
gío S10 José com ､ｾｳｴｩｮｯ＠ á ml. bra do grande Victor Hugo. I Atol . 
ｴｾｉｚＮ＠ em ｰｲｯｾＬｾｳ｡ＮｯＬ＠ trazendo vis- ;- Aco llpanr.ado de sua exma. cca";, 
1:>505 estandartes e aco nh ... ｉＢＺＮ ｾｾ ｡＠ rezress.:;..l hOJe ､ｾ＠ IIT':' - • r; .. 

mp'l. a- ti./ba em . , I'd d _"-"'-''_'''__ das do Irmamia.des do P h ,cuJa .oca I a e perl'la- s 

I 
. aroc o, neceu du - t " , 

P I I t - das Irmfls da D,v''la ｰｲｏｖｬ､･ＡＱｾｬ｡＠ r .. n e a e::.<lç"o COl'-'11)-- vo 
L e a ns ruccao eçleelevado nUllero de cath' _ ｢｡Ｎ＿ｳｲｾｲ＠ .. ,?ttoFeuerschuette, daaco 

• • o dlstlncto cliniCO. man 
ｐｾ ｬｉ ｾｏ＠ a pouco. vào sendo i'l- ,C03, cento e tres creanças de . . ., ｾ＠ 'r ｾ＠ ambos o') ｳｾｸｯｳ＠ que iam com - .. Depol'!; de a.la-uns me.zes de ' povo. C 

dlglta'Jos os di. 1genLs das esco- mun"a I .. D atroles padpcimento" falle"eu
l 
ｴｬｾ＠ ｾ＠ i1. Ia" .. ' 'Me., • 

I t d ｾＮ＠ " t ç t <; r ｰｾ＠ a pnmelra vez.. U- . .- " - .. ｾＮｨ＠,a.s es a ｯ｡ｾｾ＠ re"en."men e ere- t t' hOJe nesta Cidade a sra d Tre seis Ｍﾷｾ ﾷ Ｍ Ｂ Ｇ ｾ Ｂｲﾷ＠ pre"tuam .;.d . t . ... ran e o raJecto. feito pelas ruas' .,. . - '--r' . " •• -
<> , ne e lT'unl.cl .... O. dr. L'l.uro Mulle

r 
e Cel C . reza. ClrjJ'lin Sampa:io, viuva do ai ]ur.!.rf\Jrto segundo (ir 

Hadlls nc.t.clamos haver s'do ad d ta' d f' iJ. lÇO .. fajlocldo conterraneo Joào Som do· lhes c.tao entregue' o 
• d ' re e ornamen >.s, oram e '-1 - .. - ., 

nOr" d o o pro essor para a es- to 'dos b 11 t' paio. A extlncta deixa filias me- t''1et.q"s. O rcvdo T 

I d R N h
· . " e os can ICOS sac:"os. '.' co ｾ＠ ) 10 ovo e oJe regJ.Sta- O t nores. coadJuctor. pr'Jfrrio ｃｾ＠

nosso espaçoso ｾｲ［｝Ｇｬｬｯ＠ a- . 
mos " ｲ＾ｯｾ ･ ｾ ￠ｯ＠ da ｭ･ｾｴｾ｡＠ rara I presontava urr aspectJ d; 'lum- .- ａ｣ｾ｡Ｍｳ･＠ ha ｡ｬｧｾｭ｡ｳ＠ sema!'.as .Ion::::!:ntlca, .t:rdo cau 
a I!.' ａｲｭｾ＠ _m, ffil d.s.n"to do brante e festivo pc' c 'd d .' l'ltel"'uio no Hospital. em tratar )J"';>. - -. " Te. . ·!tOl' a! 
Palmz.ras. . ornamenta 2.0 ｩＺＱｴｾｾｮ｡＠ u aa ｯｾｾＧ＠ ｲｦ｜ｾＺＺｴｯＮ＠ o sr. major Luiz Le:t:" a cc.- ｯＺＺＮｹｾｏ＠ ela ｖｩｲｧ･ｾ＠
ｏｾ＠ qu a se ''1tere1S:l.m de ver- ｰｲ･ Ｍ Ｇ､ ｾ ｯ＠ a Ç rad t, .. q conce'tuado advogado, de Ara Asslgn<:lamos aqUI o 

I I 
Ｍ ｾ＠ i pu o gos o. e)'1 re- tad 

e pe o a evantame:lto do en- gormta ... a d" f . d .. , ｲ｡ｮｧｾ｡Ｎ＠ , encan ar aprE:scnta::o 

S t C th
' d 6' - ,eIS q.Ja.l o, CCl'Ç... tar imr-ovlsad o d + 

SinO e-n ar> a. a 'l.nna, ese- de? e 40 ro"ebeu o l.d - p _ ," Está de ｰ｡ｲ｡｢ｾｮｳ＠ o lar' do sr., r' O, n e e" . d f ｾ＠ OlZ 10pr.S V r-- ..... da C ,r--cão 
Jaffi ｱｾ･＠ os cargo. e pro esso- lIto que acompanhava aquelles Os.;ar P essoa com o nasclme!'to' <.: - • 

res sejam desefTlpanhados por tenros e cand,dos cor.!.ções que, de mais Lm lJerde:rosinho. 
pessoJ.S que tenha!"! ｾ＠ necessa- rT'omentos após. teriam a grande O ｾｓｓ｜ｬｃａｃ｜Ｎ＠ - . Segundo segu 
na cO"1oetenc,a.e.por Isso.a con· e megualavel ventura da recõber ras ｭｦｯｲｾ｡ｾ･ｳ＠ colhldas e.: 
fiança de todos e d,;:poSl;a.da ｮｾ＠ o corpo de Jesus. Minutos após f.Jnte autorlsada. pOd:mos p.ot,
sr. Dlrector.da Ins_rucçao, que e á entrada e feitas algumas ora Cllr que nestes ultiMO. tres ..,e-
qüe!"! pode Imped r.a entradJ. dos çOes o Parocho pronunciou uma zes foram exportados ､･ｳｴｾ＠ mU-1 t' O 

m 

ｾｯ＠

os 

n .. lIos para o mag ｾｴ･ｮｯＮ＠ prati'ca exp' cando 'ás creanças n:cipio cÍ;rca. de 8 mil saccos de ｣ｾ･ｯｳ＠ an liOS I que r ãt · 

F 
' ' • . "2'1 co nelT' rana ... e Ｌｴｾ＠ .do a e l 

C. r.mc'lte, para as duas no- o fim grandioso daqueUas solem- assucar. ou sejam. '-' ml arro' . t d 
V1S e preditas escolas de Orle- nidades Concltõ o concitando as bas. A ma:or p:lrte foi adquerida ｾＺｮｯＮ＠ e COb!' ｴｾ＠ laTE::rI as u; s 

f 
... - I R' CT d d S I p,...ar,<ls a a Ｎｾｓ＠ ccer a pc' - ｾＮｏ＠

a'1S, oram nomeadas duas pes- a serem sempre bons cathoJlco' pe o 10 ,an e ou. 'para on - ã c • ｾＮ＠ d t 'f CG-' P es I!'tragavels como os 
soas que sa!)em para ensmar A seguir deu-se inicio ao jura· e con muam a azer novas t 
que ｰｯｳｳｾ･ｦｔｬ＠ ｰｲ｡ｴＮｾ｡＠ e aptidflo. m::nt.:l s:l1em'le durante o qual remessas dasse producto da ac ｾ･ｾ＠ b 

C t 
. . . . nossa lavoura en l:"\ nos caro. co ｲ･ｾ＠ o 

omprehende-se, portan o, o coro executou cantos varlos. . ' seu a 'o valor, .erc'1lfaça·n Cvu-
que o õ.lustre sr. bacharel Henn- Finda esta ccrimonia. foi cele- O eHelto dess,:-s ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠ ven- S:l rr-·'1or. 
que ｆｯｮｴ･ｾＮ＠ está ｾｳ･ｰ｡ｲ｡ｮ､ｯ＠ o brada a missa, e em seguida to- das de ｡ｳｳｵ｣ｾｲ＠ Ja se esta fazen- Não qtõ 'irarT' expor à ｶｾＭｃＡ＿ｾ＠ o 
JOIo co trigo •. nomeando os que dos os mcnll'os e meninas com- do sentir. pOIS a ･ｳＮ｣｡ｳｳ･ｾ＠ do ga- celebre .pio que o diabo amas
ｰｲ･･ｾ｣ｨｾｭ＠ as condiçOes exigidas muna-aram para. mais tarde. de- nero. nesta praça, e senslvel. e o sou. , .. 
pelo Regu.alT'ento e deixando os pois de rezad:la acçào de graças, seu preço soffreu conslderavel Na proxima cdição: 
I:,capazes marcando passo. Per- regressarem todos. ainda em pro- augmento. . SEM PltOOi'AUIA. - Dcscr.,,:.,i,o 
cebe-se, com contentamento. ｣ｩｳｳｾｯＬ＠ ao collegio S. José, onde Se de um lado a valonsaç!o de um fil"1 do natural. Cvond?, 
q;;;: o p-ofessor protegido politi- lhes foram servidas fartas mezas de um producto. dos mais indls-' ext-ibido ao ar livra ... o Ｎｳｵ｣ｾ［Ｚ＠
co, apontado e condemnado pe- de alimentos. pensavels pa;a a nossa alimen- Correspondente. 
;0 gencral dr. Felippe SChmidt.! IOE,\L C'N1!:.IA. - O velho "An- I taçAo. como e o allssuc:lr. causa -""--...-..-
quando govcrnad'Jr, numa das nita" passou a denomi!'ar-se ago- natural apprehensào nas clases F E:D R O C fi 5 T R O 
suas Mensagc'1S ao Co!'gresso ra c1deal Cinema., e foi arrenda- ｾｲｯｬ･ｴｾｮ｡ｳＬ＠ Já suppllclada com a Festejou. a 50 do passado, a 
Representativo, está perdenCl, a I do a uma nova êmpreza que pro- mSUfflCJ3\1Cla dos s'l.I""'IOS e ｰｲｾＭ sua data n;o.talicla, o nosso ｪＺｲＬｾ＼ ｟＠
ｩｭｰＮｾｲｴ｡ｮ｣Ｎｬ＠ 'lue criMinosaMente nette melhorar essa unica ca"a , ços ･Ｎｸｾ･ｳｳｬｶｯｳ＠ dos g me-,s ah- tllroso amigo sr. Pedro Ca. 
lhe vInha ｳｾＧｬ､ｯ＠ disp(;!',;ada. de diversões. limpando-a e tor- mentlclos em geral, do ｯｵｴｲｾ＠ ｾ＠ I intelligonte ,'1dustrial residente 

_ _________ "-"'" nando-a mais confortavel. Pro- eonsolador co.nstata.I-a. porque e em Tubarão. 
flSSIGN/HITES mettem tambem OS novosem-!umpoderoso ｭ｣･ｾｴｬｶｯ＠ ao nosso I TC!'de errbora.a Imprensa 
Aos ncssos f:'.vorec .,:c'ores ern prezarias offerecer ao pubhco.es-, aa-ncultor. que ve deste modo I ｾｵｭｰｾ＠ llenta o est.'1lavel 

g • . . dtm s ini- colhidos programmas. orgamza-I compensado o seu trabalho e pro- versa<·ante. 
e lI.J . preveniMOS qu.e o" dos com films de fabricas de cu ra. tanto quanto posslve1. des- 1_-- ----

a do va.or d: as.. fr ada reputaçào Mundial e me- envolver as suas lavouns e lO-I TYf'OGRI\;:'HO.-Ir.:;-eI.-
nsa, o acno 1 :n:ar li. foealisaçi1o. porqu.lnto, duslrias. J sa prt'clsa de um typoCr .. pho . 

• 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



n.3& IM,.RfN5f1 - Domingo, 6 de Junho de 1920. 

Os restos mortaes dos I AôRADEClmENCO 
ultimosimperadores O illustre dr. Fulvio Aducci e 

Tendo o chefe da Naçã.o se I suaexma. con.sorte, endereçaram 
referido á necessidade. para. tras- à,Impren:a umcartão de airade
ladaç3.o dos restos mortaes dos cimento a nob.cla do falleclmento 
nossos ultimas imperadores, do de seu respeltavel proienltor e 
consentimento por parte da anti- sogro.sr.Alexandre Maino Aduc

PesaDas 
SECÇÃ.O PAGA. 

ÃGRADECIMENTO 

Anemlcas 

ia familia ｩｭｰ･ｲｩ｡ｾ＠ quiz A Noi- CI. 
te, do Rio, concorrer para desfa Recenseamento de 1920 

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

A's pessoasnossasamii'as que 
nos dispensaram valiosos auxilias 
durante a. enfermidade de nossa. 
querida filhinha. nORI\CY e 
que nos apresentaram pezames, 
enviaram corOas e acompanha
ram á sepultura o pequenino ca
daver, dllixamos aqui os nossos 
mais sinceros agradecimentos. 
Orleans, 51 de Maio de 1920. 

zer qualquer duvida que pudes
se haver a respeito. E, com es
se intuito.aquelle diario .:liriiiu á 
sra. condessa d'Eu o selfUinte 
teleiramma: 

.Governo Brasil, interpretan
do. afinal. sentir povo,pediu Con
iresso autorisaçao trasladar des
pojos familia imperial, mas como 
execução depende vontade prin
ceza. jornal . A Noite. espera 
honra resposta, tomando liber
dade perguntar Alteza consenti· 
rá trapladação realisa aspira
ção nacional vem despertando 
tanto interesse imprensa. Deus 
guarde Alteza. e nobre familia.' 

A princeza D. Izabel. por in· 
termedio do Barao de ·Muritiba, 
respondeu assim: 

• Bouloine - Sur - leine -
Redacçao da . A Noite> - A se
nhora. D. Isabel, em resposta a 
seu telegramma e mantendo a 
opiniao em outras occa.siOes ma.
nifestada. concorda com a tras
ladaçao dos venerandos restos 
contanto que elles vao repousar 
em logar sagrado. - Barão de 
Muritiba .• 

Ｍｾ｟ｾ＠ ..... V'V" .... _ .... __ _ 

Professora do Armazem 
Tomará posse, a 12 do cor

rente, do cargo de professor:" es 
tadoal no Armazem, para o qual 
foi ha dias nomeada, a intelligen· 
te senhorita ｬｲ｡Ｎ｣･ｭｾ＠ Povoas de 
Siqueira. 

Noivos 
Cqm a intelligente e sympa

thica senhorita Oscarina Corrêa, 
professora em Santa Clara, ajus
tou c<l.samento o estimado moço 
sr. Januario Garcia. escrivao do 
Realbtro Civil, em Tubarão. 

Felicitações nossas. 

Agente Fiscal de Jaguaruna 
na. - Para exercer o carao de 
Agente Fiscal Estadoal em Ja
guaruna, foi nomeado o nosso fa
vorecedor sr. Epiphanio Paes. 

Parabens. 

Festa no Barracão 
Teráloaar, sabbado e domin

a0 vindouros, no Barracão, a 
festividade de Santo Antonio, 
que constará de trasladaçao, mis
sa e procissã.o. 

Almanaques para 1920 
Estamos distribuindo aratúi

tamente, alauns almanaques que 
nos foram enviados pelo sr. phar
maceutico Oliveira Junior, autor 
do .Sabao Aristolino • . 

O Brazil deve aos agrlcul
lores o porte mais consldera
vel de suas riquezas e do seu 
progresso malerlal; os agri
cultores devem 00 Braz.1 o 
preenchimenlo consciencioso 
dos boletins do recenseamen
lo em 1 de Setembro de 1920. 

-0-

FE5TI\ ｄｾ＠ 5 to. I\OTOOIO 
Domingo proximo, realisar-se

á no Rio Bello, a festa de Santo 
Antonio. 

fl 
productivo 

､ｾ＠ sangue, 
forças e 

M_'. boas côres. ....... 
ｾ＠

Pedi sempre, 

EmulsãodeScott 

JosE GOMES DE MOURA 
ACYLINA DOS REIS MOURA. 

-0-

- ELIXIR DE OOGUEIRR 
do Phco. Chco. João da. Silva. 
Silveira. 

Cura CRAVOS -PANNOS 
-0-

Festa de Santo Antonio 
- No Rio Bello -

Na secçao competente, publi
camos o programma. 

-0-

ENFERmos 

• Pede-se o compareciment o de 
todos os catholicos, sabbado, 12 
do corrente, para assistirem á. 
novena. Finda esta, haverá. ba-

, <lI , Izar. 
Domingo, 15, haverá missa ás 

10 horas da ｭ｡ｮｨｾ＠ e, á. tarde, 
procissã.o. De noite terá logar o 
baza.r com o qual terminará a. 
festa de Santo Antonio, no RIO 

Tem esperimentado allfUmas 
melhoras em seu estado de sau
de, o nosso favorecedor e amigo 
sr. José Cordini. proprietario da 
.Padaria Cordini., desta villa. 
- Acha-se bastante enfermo, 
o menino Rivaról, filhinho do 
nosso amigo i r. Joao da Silva 
Campos, proprietario. 
- Guarda o leito, ha dias, em 
Tubarã.o, a formosa senhorita 
Nair Carvalho, gentil cunhada 
do nosso redactor. 

do á.s notas em recolhimento . . . . 
2 :169$740 . 

As notas existentes em circu · 
lação em 50 de Abril ultimo sã.o 
assim discriminadas por valores: 

15.225.061 1/2 de 1$ ..... . 
8 .294.061 de 2$.9.869.194.1 /2 
de 5$. 8 .409.865 1/2 de .... . 
10$ 7 .580.702 1/2 de 20$ .. .. . 
6 .505.849 de 50$, 1.568.007 
de 100$.805.658 1/2 de 200$ 
e 1.578.912 de 500$000. 

- (\ -

｛ ｏｬｶ･ｾｳ＠ ｾ ｝＠
ISatisfazendo a solicitaçao da 

"Ca f é Castro" Delegacia Geral do Recensea
mento no E stado de San ta Ca

l'. ｮｾｌｍｏｒ＠ nl\RCI\ ｄｾ＠ Cl\l'é MOlDO tharina, de F lorianopolis, conti-
Fabrica a vapor fundada. em 915 da na circul:J.r que nos dirigiu, 

A todos, desejamos breve e 
completo restabelecimento. 

-0-

. datada de 2 1 de Maio findo, ini-
Castro lrmao - Fabricantes ciamos hoje d publicaçào, JS di-

Rua dr. Lauro Müller-TUBAR.l.O zeres que nos remetteu, na mes-
-0- ma data. 

Bello. 
Em Ｑ ｾ＠ de Junho de 1920. 

Os FESTEIROS. 
-0-

SURDREHENDENTES 
RESULTADOS! 

Dr. Luiz Costa. medico pela. 
Faculdade de Medicina da Bahia, 
especialista em molestias dertho
loaica e syphilitJca. 

Attesto que tenho empregado 
por varias vezes o ELIXIR DE 
NOGUEIRA. do pharmaceutico 
João da Silva Silveira, em to
das as formas syphiliticas,tiran
do sempre os mais surprehen
dentes resultados. 

Fortaleza, (Ceaçá)- 50 de. A
gosto de 1915. 

Dr. Luiz Costa. 

VI51TI\5 - Para fortalecer as ｣ ｲ ･｡ｮ ｾ Ｎ ｳ＠

Com o fim de agradecer a. no. ｾ｡･Ｍｉｨ･ｳ＠ a Emulsao de SC?t.t . . 
ticia que démos do fallecimento Attesto que em minha cllnlca Imposto tem tonal . 

EDITAL 

de seu filho esteve em nossa tenho recl'litado constantemente FAÇO publico, para conhecl-
redacçã.o, o 'nosso velho amigo a "Emulsao de Scott .. colhendo mento dos interessados que du
sr. major José Thomaz, com- os melhores resultados. especlal- rante o corrente mez de . Junho 
merciante desta praça. mente na tuberculose, Iympha· procede-se. nesta AgenCia. Fls-

-0- tismo, rachitismo das creanças e cal , á cobrança. do IM POSTO TER-
As notas do 'rhesouro e.m todas as molestias ,",O'l 'lump- RITORIAL relativo ·,0 1 ｾ＠ semestre 

. - bvas. ds corrente anno. Os collectado. 
em clrculaçao Dr. Epiphanio Sampaio. que, no praso acima. nao satis-

Segundo o balancete da Caixa Recife, Pernambuco" fazerem o pagamento de suas 
de Amortisaçao, referente ao - Estiveram e passaram na vll- quotas, flcarao sujeitos ás mul
mez de Abril ultimo, eXistiam em la, os nossos favorecedores srs. tas de 5 I" no primeiro mez 30-

circulaçilo, em 30 daquelle mez, Jones Machado. Ascendino Viei- pós ao da cobrança e mais 10/" 
notas 59.631.266 1/2, do The· ra Maciel. Octavio René e prof. no selfUndo, ou sejam - ＱＶ Ｇ ＯｾＮ＠
souro, na importancia de..... . Adolpho Campos A cobrança executiva far-se-
1.729.050: 621$. - Vinho Creosotado do Pharma- á no terceiro mez _ SI!TI!MBRO. 

Em 31 demaio de 1919 a im- ceutico Chimico Joao da Silva E, para que cheiue ao conhe-
portancia das notas em circula.- Silveira -cura a tuberculoseatà cimento de todos, publica-se o 
çã.o era de 1. 729: 052$794! o seiundo lfráo. I presente. 

Do confronto desses totaes - Com sua exma. esposa. filhi- Aiencia Fiscal das Rendas 
verifica.-se uma dlfferença para nhos e ientil cunhada, está pro- i Estadoaes, em Orleans, 1 ｾ＠ de Ju
menos, na clrculaç3.o,de 2: 1 7 1 $, visoriamente residindo nesta vil- nho de 1920. 
a.qual, porem. de: moeda SUbsi-lla, o nosso favorecedor-amiio sr.1 O Aiente Fiscal, 
dlarla 1$260, desconto applica.- Plinio Tavares, habil dentista. Domingos Dalsasso. 

Pedro 
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• 
IMPREN5ft Domínio, 6 de Juno de ＱＹｾＮ＠ｾ＠ n. 3a 

E D ITAL EueENIO BOSSLE 
Governo Municipal D 

d S . t - ENTISTA_ De ordem o sr. upenn en-

dente Municipal , fica ｩｮｴｩｭｾｯ＠ o Avisa aos habitantes do muni
proprietano da casa em rumas, cipio que, na semana finda, abrio 
,ita á. rua ｄｾ Ｎ＠ Nilo Peçanha ＨｾｮＭ ｉ＠ aqui o seu iabinete dentario, nu
ｴｩｩｾ＠ da lireJa), entre as propne- • ma das salas da residencia do 
dades dos srs. ｐ｡､ｾ･＠ ｾｦｦｯｮｳｯ＠ sr. José Fernandes Lima, (sobra
Verinano e Jorge Hemdnckson, do que pertenceu ao sr. Ernes. 
ara fazer a demolição da referi- to Morello). 

ｾ｡＠ casa, no praso de trinta dias, Consultas á.s seQ'Undas, quar-
a1:0ntar da data deste. tas e sabbados. 

Findo este prazo e se o pro- OI 

rietario não tiver cumprido esta ｾ＠ Casemiras e peluci-
ｾ･Ｇｴ･ｲｭ ｩ ｮ｡￣ｯ＠ será. o predio de- """ as, superiores e por 

olido pela Municipalidade e as preços commodos, na casa PI_ 
:fespezas, inclUSive a multa de NHO & COMP.-Orleans. 

ｾｯｭ＠ ｉｭｾｮｧｯ＠ QI ｾｾｾｉ｢ｬ＠
Está. á. venda, por preço com

modo, o novo prédio da rua Ruy 
Ba.rbosa,que tem acommodaçoes 
para familia e um compartimen
to proprío para neiocio, com 
prateleiras e balcão. 

O prédio está. edificado no 
centro da viII a de Orleans, num 
terreno que tem 30 metros de 
frente e 50 de fundo e que pos
súe superior ｾｵ｡＠ de beber e de 
lavar. 

Trata·se, em Orleans, com o 
seu proprietario, 

IZAAC LEÃo SOARES. 

-= 
VENDE- SE uma tYPoira

phia completa. em perfeito esta
do de conservação, possuindo 2 
prélos, podendo ser impresso um 
jornal formato 48x30,machinas 
de cortar papel, entrelinhas, per
furar, numerar e brochar, por 
preço muicommodo eem condi
ções favoraveis.Cartas de propos
ta á. redacçào do Correio Serra
nO, Sào Joaquim. 

-0-

ｲｾｬｉｾｾＱ＠ ｾＮ＠ ｾｾ｡ｲｾｬ＠

õO$OOO, de conformidade com o í 
rt 54" do Codigo de Posturas, a . 

cobradas executivamente. 

- Representações -
End. Telgr.. fELlBRI\L 

rn;oa QI ｡ｮｮｵｮｾｯｬ＠ ｾ＠ ｖ｡ｲｩ｡､ｩｾｳｩｭｯ＠ sortimento I Caixa postal, 86 
de artigos de folha, de cõres, na I LAGUNA - Sta. Catharina Secretaria do Governo Muni

cipal de Orleans, 29 de Maio de 
1920. 

Pedro Spritze Junior, 

ｉｭｴ＿［ｾＮｴＱＮｳ｡＠ ｉ ｾａｾ＠ CARDOSO-Orleans. 

Secretario. . EMPORIO COLO:-lIA L, uma ｣｡ｾＱ｜＠ qUtl abriu ｳｬｬ｡ｾ＠ ｰｯｲｴ｡ｾ＠ no dia 
Os annunclos na IM- 18 do corrente é um estabelecimento que ofrerece grandes \'an-- 0-

PRENSA serão feitos de ｴ｡ｧ･ｮｾ＠ em ｴｯＡｬｯｾｯｳ｡ｲｴｩｧｯｳＬｰｲ￭ｮ｣￭ｰ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ ｾｭ＠ armarinhoefazencla". EDITAL 
Governo Municipal accordo com o seguinte ta- Agora é hôa ｯ｣｣｡ｾｩ￣ｯ＠ para os commerciantes fazerem ,pu, 

bella: I sortimentos. Garantimos um abatimento de 20"/. sobre qual
De ordem do sr. Superinten 

dente Municipal, faço publico Pagina inteira, mez 
convite a todos os devedores da Meia pagina • 
Fazenda Municipal para virem a Quartodepagina • 
esta Thesouraria pagar seus de-I Oitavo de pagina • 
bitos, no praso de 30 dias, a con-I 1/ 16 de pagina • 
tar desta data. Caso contrario, I 1/32 de pagina. 
seus nomes, sem excepçào, se- . • , _ 

40$000 
25$000 
13$000 
7$000 
4$500 
3$000 

rào publicados pela imprensa. e - Publicaçoes -
se procederá. a cobrança executi- ' Na primeira pagina, texto. 
vamente. I 1 $000 a linha; Ｒｾ＠ pagina. 600 

Thesouraria do Governo Mu· réis. .Secção Paga>, edital, 
mClpal de Orleans. ! 5 de Maio etc., 300 réis a linha. 
de 1920. . . I Os annuncios por longo pra-

Pedro Spntze JUnior, I so têm abatimento. 
Secretario-Thesourei ro. 

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

• 

quer ou t ra casa. 
A ＱｉＰＮｾ｡＠ 10llga experiencia, as ｮｯｾｳ｡ｳ＠ reconheci!las rela

çôes, o ｮｯｾｾｯ＠ conhecimento sobre esse ramo de negodo, qne ＱｉＰｾ＠

autorizam a dizer que só compramos artigos ｶ･ｮ､｡ｶ･ｩｾＬ＠ e a ｮｯＧｾ｡＠
pequena porcentagem. são uma garantia para a 1I0_5a ｬｉｮｭ･ｮｾ｡＠

freguezia, que se estende por todo o sul do Estado. 
Eis o ｾ･ｧｲ･､ｯ＠ de enriquecer, que e o de comprar barato 

para veuder barato e ter freguezes para sempre. 
Portanto, visitem o EMPORIO ｃｏｌｏｾｬａｌＬ＠ predío no· 

1'0, das ciuco columnas, bem em freute Í\ parada dos trens. 

• 
I R l>lI:ÃOS PAU LO 

Successores de Elias Paulo & Irmão. 

(Iub Excdsior 
DIEHL &> elA. LIMITADA 

- _""''"V'V'' ...... w·_-
Autorisado a funccionar pelo Decreto N.11492 

de 17 de fevereiro de 1915 e pela 
Carta Patente N. 191. ______ ｾｷｾｾｾｾｾＭＭＭ __ -

CAPITAL: ＳＰＰｾｏｏｏ＠ 000 
ＭＭ ｾＭ ＢＢＢＢＧ ｾ ＭＭ

• 

no PREMIOS POR MEZ NO VALOR TOTAL DE 
R8. 46:000"SOOO. 110·40 rREMIOS POR 

ANNO NO VALOR TOTAL DE R8. ＵＵＲ Ｚ ＰＰＰｾＰＰＰ Ｎ＠
•• I 

Porque não teme concurrencia, é procurado por 
todo o sul do Estado. Não ho senhoras, senhori
tas e cavalheiros, que não fiquem satisfeitos ao visi

tarem este fallado e conhecido P ARAIZO. 
Os commerciantes que negociam com o P A
RAIZO DA LAGUNA, o b

têm enormes lucros. 

TUDO pela modica mensalidade de ｾＤｏｏｏＥ＠
.... ｾ＠

Melhores informações, dará. o representante nesta villa. 
SILVA, fERREIRA & comp. FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ . 
E MOLESTIAS DO PEITO usem sempre o 

Xarope de Grindelia 
DE OLIVEIRA JUNIOR 

• n 
O -n· 
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ｾａｮｍ＠ j Cura ＴｾＬ＠ ｾＺＭ

-- __ I Ch+. " l •. ｴｾＡＬＬｾＧＮｮＡｯ＠ .. ｾＺｾＮＭＬＧＭ Ｑｾ＠ A li D R ｾ＠ W ur D H A U U N ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ M L ｾ［＠
D. TE:'EC.: OLiveiRA ｦｮｦＡｾｭｭＮ＠ ｾｃＱ＠ do ute- . 4('-; -' - H 

ro.' 1-::-; . IMPORT AÇAO - EXPORTAÇAO lf.-C/l.IXA 1"05TIIL. '6 
Corrlmlnto do. ou,'I .. I ,t ｾ＠ ... Ｌ ｾｾ＠

",'PORTADORFS 
ｄｾ＠

SECC05 E MOLHI\DOS 

､ｾ＠ ｾ＠ n 
ｒｾＺ［ＬｭＮｬｩＮｮＬｯ＠ ｾｭ＠ Ie- Ｚｾ＠ Flôrianopolis,Lages e Laguna ｾ＠
Manchas da rc,lc, ｾ＠ --=.:: SANT A CA ｔｊＳＺａｒｉｎＮｌＧｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ .... 

AUecçOu flo ｾＬｾ＠ (,,0 .. \ 
ｾ＠ . -..- - ..... - -- , , .. 

ado. ＢｲＮｾ＠ S ;"".'),-
Dor .. no pcl· -:l-; ceçiio cJe fllzendds, armeml'hO. {nil;dezas, if.. Rua ('( l'onel Uu<t,l\":J J:irh:m 

LAGUNA I 
ｔｾｾｯｲｵ＠ nol l-lr, ele. - Seeçlio J(, (err<lger c;, Ilt'ehinlls de loJ<l a es' 

5 1'::1 pecie. inslrumentos porn lavoura, ｲｾｯｬｯｲ･ｳＮ＠
Estado ele Sa.ntol. Catrarlna. 

't;f Ｚｾ＠ ele. - Secção de CSllV6S, kerozene, gazalma, ele .., ,., .,., 
"' o tr 

::; 
"culu • . ＺＺｾ＠ Deposito de Carvão de pedra 

5.' -iH Caràlff e Americano 
"

o" 
ｾ＠ .). 
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CARIMBOS DE BOR-

\ 

RACHA, de lodos os de
<;enhos e lamanhos. podem 

. ser adquiriJos na I) ptlgl'ophill 
\du Irnprensa. 

]:> .1-<:::) 

João Cardoso Bittencourt 
fazendas. armarinho, ｲｾｲｲｬｬｃｬ･ｮｳＮ＠ café, 

ｫ｣ｲｯｬ｣ｮｾＬ＠ 5111. ele. ;ic 
Corlul!le Je solas c voq.rel'ls e Jepo:;ilo 

- .. , • J ｉＬｾＧ＠ de couros prepora os, l1<lcionaes e ･ｾｬｲ｡ｮＭ

i."j oi; g::lros Àeeessorio:> para sopalelros e gelleiro:>. 
--<)-'1 . 

r \ 

ｾｉ＠ ( oi' ·c ,. 
'\. {", 
ｾﾷＨＢｬ＠-"(I t',J ') 
4 • 

\!'(oI) _:. 
", 

(f,. ｾ＠
-'!'(, {t 
(, (;) 
... " .. 1.:' (.) _'li 
Ｈｾ＠ {, 

Exportador de cereaes, couros, etc. 

ｈｅｉＧｒｅｓｅｾＧｉＧａｾＧｲｅ＠ Dl) 

ｂａｾｃｏ＠ NACIONAL DO COMMERClO 

FILI.i\ .. L ｊＴＩｾＱ＠ ｾｉｉｎＮＮｦｾｓ＠

Endereço lelegrophieo' CARDOSO 

- COl!lGo RIBEIIW -

1U'.1 1'111.11, RAJ(()S 

ORLEANS - Lsllldo de 5(a Clllhlln"lll 

ｾｾ＠ ｾｴｉｩ￭ｊ＠ ...... ...,.....,..... .... ......- ,...,.... --...,.. ............... -,.-- -- ..., .....- --..,.--..----- -"..- .,.,...-- ｾＧ＠ .. 
-..-r; ( J.lo1 

ｾ＠ ｾ＠-'r; _ . ｾＮ｜Ｍ

-:r, TrapIche de alraellçao de vapores e navIo::.. COIl1 aI' r,<-
.. ｾＭＮ＠ ［Ｎｊｾ｟＠

.... ; - mazens paro ear(1aS - I." 
ｾ＠ n * 
ｾ＠ • !.:tJ_ 

ｾＺｊ＠ Correspondentes de diversos Bancos nacio· i::_ 
｟ｾＺＺＮＺ＠ naes e estrangeiros ;.i. 

f("":; t • 
ｾ＠ ｾＬＬ｟Ｎ＠

: ... ｾ＠ CÚIUU.','I'OXlJliXTLS })() JI.LY( () TlE X.II'()J,I ｾ＠
t'(, ｾ＠

... 'lj RE/',ESSflS f'flRfI fi ITI\LI t(l-
.'f; Ｍ ｾ ｾ＠ ＭＭ Ｍｾ＠

-iH Vendedores dos a.Jlc rr)"e'') ·O\'t:-.., AN! I . ｾｾＭ
,c:..:. - - ＭｾＮ＠ ." 
ｾ＠ T m:am da ｣ｯ｢ｲ｡ｾｯ＠ de ｯｲｊｬＧｾ｡､ｯＢＬ＠ _ tOl,ta ｾ ＮｉＺ＠ ｾ［Ｚ＠
->:-: rcparhçoes ｰｵ｢ｨ Ｚ ｡ｾＬ＠ rd,ródcls Jó COIxa ｛｣ｮｯｮｬｬｾｬｬＮ＠ ［ＺｾＭ
->c. juros de apohees e dividenJos. . Kl-
..;;;; Encorreíiam'5c dll ｡ｃＨｬｬｬｬｾｩｚｩｯ＠ Je qua('S(lucr ma · R:-
ＧｾＭ .,. 
ｾ､＠ leriaes par/'J ･ｭｰｲ･ｚｬｬｾＮ＠ indu.,lrm, redes de água e e;( X 
ｾｊＮｩ＠ goltos ins'lllldçõcc; ･ｬ･｣ｬｲｩ ＮＺ ｾＮＮＢ＠ ele. l<:. 

$ . * , , ＢｾＧｲＧ＠ .,.*, '1-" "'I' 'I' :.}", • • ｾＮ＠ ｾ ｬＧ＠ ｾｾＢ ＧＺ ｾ＠ ＢｾＧｊＧ＠ '1' ." 'l' .. ":}' .,,,,. ' ')r." 
ｾＮｊＧ｟＠ ........ .""... ｾ｟＠ ... ＮＭｾＮｲＮ＠ • ..... t. .. .. .................. ｾ＠ ..... ＢＢＧｾ＠ ... ｾ＠ ... ,,- ........... .... .. • 

ｾ＠ .. ｾ＠ •• ｾＮＢ＠ Ｎｾ＠ Ｇ ｾ＠ •• ｾｴＢ＠ -.- .... ' Ｎｾ＠ ..... " ..... C4 .... . .... "' ......... " ................ T 1'" ............ -, " 

ＧｾＱｾ［Ｍ J. ｾｹ＠ ( 
y"' ...... , .....,- •• ) 
ｾ［ｾｬ＠ ,_ ... ,! .. \.'. . ';t 

((;EI:RK1'/J' II.J .11 fitO Hd(' JLJ ]) ()) 

Grande J epos lo de. S ol. !\crozcne. ｐｨｯｾｰｨｯﾭ
ros c I'orínhll Jt.' Tngo 

Armaz/'m de scc.eos e IllOlhodos. Loja de 
fazenJas. Ferragens e Armannho. 

Recebeu e csf.í venJendo por preço ha
rélbssirno. um grllllde e variado sorbrnenlo 

de CO"" 'lllrtlS c PCIUCIé15. 

Rua 15 de Novembro 

(SOBRI\DO 01\ ｾｮｲｒｾｚｉｬＧ＠
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