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ｊｏｉｾｎａｌ＠ NOTICIOSO 
- Redactor: eiODOFREDO m ARQUES 

-Só quando soubermos exactamen
te quantos somos. poderen'lOs avaliar o 
que é preciso que se faça. no terreno ad
ministrativo. para attender a todas as 
necessidades da população do palz. 

Por isso mesmo o trabalho do recen
seamento merece o apoio de todos e de 
cada um.' tlOno \1 \\Orlcans (Sta.Cath.), Doming-o,13.de]unhode 1910.!OaMER039 

=PELO BRAS". lIrv/DO do pelo Congresso NiLCion&l c • 
1918. A fronteira rí1l.o foi ain m ,Geographtaem Bello Horisonte Sant . 
demarcada. mas ｮｾｯ＠ tem hav da mas, que encontrou díftículda' das o - ｎ･ｧｯＮｾｬ｡ｯ･ｳ＠ entabo1'a.· 
eXlgencla a respeito' 4 P Ido des na sua execuçào, Caso ｮｾｯ＠ de por ｏｃｃｾｓｉｾｏ＠ do Congresso 

Estando aberta a Conferencia hyba-Ceará _ AccO;d ) I ｾｲ｡Ｎ＠ sejam ellas removidas directa IGaographla. N.l.o sendo possi-
sobre os limites mterestadoaes do na conferencia ､ｯｾ＠ ｣ｾ＠ ｾ＠ ra- mente, o ｡ｲ｢ｩｴｲ｡Ｎｭｾｮｴｯ＠ na ｰ｡ｲｴｾ＠ ;\ o ｡ｾｾｾｲ､ｯ＠ directo. p6de ser 
transcrevemos a seguir. ｰ｡ｲｴｾ＠ dos ao Congresso de Geo e ｾ｡Ｍｉ＠ divergente e a melhor e a mais B
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o aarbltramento; e 29) 
das palavras dit.a.s á. Noite do Hanecessidade ､｡｣ｯｬｬｯ｣ＡｾＺｐ＠ dia 1 eftlcaz soluç.l.o; 15) MlOas·Goy n:o la-d ･ｾｾｴｭ｢ｵ｣ｯ＠ - A Bahia 
Rio. pelo Commanda.nte Thiers marcos na fronteira _ o quZ ｾｳ＠ a,z - E' arbitro o Exmo. Sr. ｰｲ･ｾ＠ ｶ｡ｮｴ｡ｾ｡＠ m e a controversia le
Fleming. secretario geral e dele- de ser feito por delegados f ｾｯＭＬ＠ ｳｬ､ｾｮｴ･＠ da. Republíca. cujo laudo, forme d ｰｾｲ＠ ｰ￣Ｎ･ｲｮｾｭ｢ｵ｣ｯＬ＠ con· 
i
ado 

da. Liga de Defesa Naclo- raes; 5) Bahia-Goyaz e 6 ･ｂｾＭ pro ･ｲｾ､ｯ＠ ate fins de Julho, per- us re ｲＺｾ･ＧＺＺＧｾ＠ J o flclal dos se
na.! na citada Conferencia hia-Piauhy _ ａ｣｣ｲ､ｾｳ＠ ｣･ｬｾ｢＠ - ｾｬｴｴｉｲＮ｡＠ a primeira. ｡ｰｰｲｯｶ｡ｾｯ＠ do do ｃｯｾｧｲ･ｳｳｯ＠ ｾｴ･ｾＬ＠ por occas:ã.o 

ｕｍ ｩ ｕｾ＠ ｉｎ ｔ ｾｒｕｲａｾｾａｕ＠

,Correspondendo ao ｰｾｴｲｩｯｴｩＭ dos na Conferencia dos ｄ･ｬ･ｾＺｾ＠ ･ｾｮＺｲｾＺＺｯ＠ Estadual de Minas, mente o ｓｵｰｲ･ｾｯ＠ ［ＺＺＬｾｾｾｾｾ｡Ｚ［ﾭ
co proceder do egregio Supre- ｾｯｳ＠ ao Congresso de Geographia ｲ｡ｮ￡Ｎｾｓ＠ ｾ｡ｾｾｾｴ･＠ ｾｾｮｯ［Ｎ＠ 16) Pa, deral poderia resolvei-a. ｣｡Ｚｾ＠
mo Tribunal Federal, devera.o evendo a Bahia approval-os pe- mo S' 'd - arbitro o Ex- Pernambuco a elle reco' 
os Estados celebrar o compro- la pnmeira vez na actual ｳ･ ﾷ ｳｳＧｾ＠ ca' c r: Pires di ente ､ｾ＠ Republí- - Como me tenho bat·drrSesse, ' d ' le . I t. ... . UJO au o profend t' f' I o em-
mlSSO e acatar a pnmeira sen- gls a Iva que está funccionan- de ' Ih : " o a e InS pre, sómante a "solu"'o b o 

te f

· d D ' JU o. permlttlra a pri ' I'" ." ra,l-
nça, c o mo Izeram Matto- o. epols de homologados pelo approvaçã. d C melra eira que consiste em respeitar 

Grosso e Amazonas. sem lançar Congresso Nacional- será feita dual de S, ﾰｰ｡ｾｬｯ＠ ｾｲ［ＺｲＺｳｳｯ＠ Esta- o cuti-possidetis. actual, por 
mão de embargos ou de recursos a ､･ｭｾｲ｣｡ｾｯ［＠ 'l) Rio de Janei- te anno; l'l) ｍｩｮｾｳＭｅ＠ ｩＮＰｾｴｯ＠ des- causa dos. nucleos de ｰｯｰｵｬ｡ｾｯＬ＠
protela.onos para que as ques- ro-Esplrlto Santo _ A d t N PSlrlto San- conseguira dirimir de modo fa -. ccor os 0- 11.0 tenho es o d 'I h 
tôes se eternlsem, A conferen- celebrados na Conferencl·a d d' p.ranças e CI e armonico estes condemna.-. D os um accor o Soment " 'I·t·· , 
ela. t.em por fim resolver as ques elega.dos ao Congresso de Ge- ra t . d e a pnmel-I ｶ･ｬｾ＠ I IgIOS, pOIS, quer o te cri-
toes por accôrdo directo e im- ographia. Depende das appro a nal ｳｾｮ＠ ［ｮｾ＠ o Supremo Tnbu- tono cORtestado fique perten
medlato, mas, não sendo possi- çOes dos Congressos estadu:e; parte e era, aca.tada pelas duas cendo a este ou áquelle Esta
vel, por arbilram ｾｮｴｯ＠ ou pelo e ｨｾｭｯｬｯｧ｡ｩｯ＠ do Congresso Na- Amaz

s
, ･ｮ｣Ｚｲｰｲ｡Ｎｲｾ＠ este caso: 18) I do. ficará. no BraSil 

5 T 

' ' I onas ara - Penso de ｾ＠
upremo nbunal Federal. ｎｾｯ＠ clona; 8) PernamDuco-Alagoas ' modo identic " " 

penso, infelizmente, ser prova- 9) Pernambuco-Cearã, 10) Per: ａｭ｡ｺｯｮ｡ｳ Ｌ ｕｾｩＺｾ＠ ｾｾｳＺＺ･［｡ｬｾＩＡ＠ ｬＱ ｯｴｬ ｾ ｬ Ｌ｡＠ ｾ ｇ＠ ｔ ｕｄﾷｲ ｩ ｾ＠
vel resolver todas por accôrdo na.mbuco-Pa.rahyba. e 11) Pa.ra- ｴｵ｡ｾ￠Ｎｯ＠ present d A - 111 

d 
-t C ,. h b R G y e o mazonas e 

:r6. Q, ＨＩＺｮｾ＠ mostrei. em ml- y 30- • .do Norte- Accordos as nogocl·arOes tab I d I , . I b - v en o a as com Em 10 6 d 92 

ｮｨｾ＠ ultima. conferenCia na Socie- ceoe rados na Conferencia dos o Exmo, Sr, presidente da Re- - - e O, 
d11e de Geographla, as soluçO- D.legados ao Congresso de G30- publica, conforme divulgação da DEIXEMOS o LUXO! - O movi -
es das multIplas questOes de Ii- graphla; ｮｾｯ＠ ha em ngor ques- imprensa n'o afasta a ·b'I' mento de ｲ･｡｣ｾｯｯｰ･ｲ｡､ｯ･ｭ＠ va-.. t. . ' ' .. pOSSI I 1-' ' 
mltas são relatIvamente faceis, Oes de limites, mas precisam dade de um accôrdo; 20) Santa nos palzes ｣ｾｮｴｲ｡＠ '" ･ｸｰｬｯｲ｡ｾｯ＠
Elias. est:l.o bem estudadas (em- sar alterados para que o proces· Catharina-Rio Grande do Sul- dos commerclantes e alfaiates, 
boraas vezes se diga o contrario so leglslatJvo possa ser cumpri- Accôrdo encaminhado espe que ･ｳｴｾｯ＠ escorchando o povo 
para. explicar os desaccôrdos), do até 1922, Urge ｡ｾ･ｮ｡ｳ＠ a de- do o Sr, governador de ｓｾｾｾｾ＠ com os fabulosos preç.os cobra
mas, cada uma se apresenta em ｭ｡ｲ｣｡ｾｯＬ＠ que devera ser feita Catharina, ultima.l-o em breve. dos pelas ｦｾｺ･ｮ､｡ｳ＠ finas e rou
uma phase peculiar de sua evo- por delegados federaes,tendo ca- Oxa.lá. o Rio Grande do Sul o au- pas feitas, Ja teve salutar re;>er
luça.o, A conferencia de limites da Estado o seu representante, xilie, para abolir do seu mappa ｣ｵｾｯ＠ em ｓｾｯ＠ Paulo e no Rio, 
procurará. resolver as questões Nos casos de duvidas locaes. o geographico a zona lítiO'iosa as- contam os Jornaes canocas, e 
Que ｮｾｯ＠ ･ｳｴｾｯ＠ em via de ｳｯｬｵｾｯ＠ ･ｮｧ･ｮｨ･ｩｲｾＮ｣ｨ･ｦ･＠ .. como o arbi signalada na fronteira; D 21) Ois· ｾ･､ｬ､｡ｳ＠ ､ｬｶ･ｲｾ｡Ｎｳ＠ ･ｳｴｾｯ＠ sendo to
par processo algum; ultimar os tro, podera dlrlmll-as; 12) RIO tncto Federal-Rio de Janeiro - dadas a respeito, nas duas gran
osaccôrdos encaminhados; mo- Grande do Norte-Ceará. _ O RIO As negociaçOes'directas não'têm as ｣ｾｐｉｾ･［Ｎ＠ no sentJdo de se
dif;car para seu rapido andamen- Grande do Norte está. de posse sido interrompidas e é licito es- i rem a op a asdPor ｴｯ､ｾｳ＠ as c\as-

d t 

' , d ses, as roupas e mescla e zuar-

to alguns accôrdos já feitos; ce- o erntono ,e tem accorda.os do perar-se e modo seguro a solu- te, 
lebrar convenios supplementa- Supremo Tnbunal Federal a seu ｾｯ＠ fln. ai por accõrdo; 22) Mi- E t d t ' I' t f 

f d 

s u an es. Jorna IS as e unc-

res ás questões sub-judiee que avor, ten o os seus delegados nas-RIO de Janeiro - Accõrdo cionarios publicos daquellas me-
não chegarem a accõrdo, e ac- declarado ao Congresso de Geo- encaminhado por negociarOes tropoles a ·ad t d ' 

h
' f . d d' Y I ' pOI os por o a a Im-

celerar a ｣ｯｮ｣ｬｵｳｾｯ＠ final das grap la que pre enam aguar ar ,Irectas. Havendo alguma dlf- prensa, estio promovendo uma 
Questões resolvidas. o pronunCiamento do S.T, Fede- ｦｬ｣ｵｬ､ｾ､･Ｌ＠ o ponto controverso campanha benefica e utilissima, 

De modo geral, podemos dizer: ral sobre os embargos apresen- podera ser submettido a arbitra- por meio de confere c'a 
ha 29 questOes de limites, A 30- t.J.dos p.e'-l Ceará. e que ｳ･ｲｾｯ＠ em mento; 23) Piauhy - Ceará. - tings e publicações ｰｾｬｾｳｓｪｯＺ［ＺＺ Ｚ［＠
nalyse de cada uma dellas mos- breve Julgados, como resolveu MUito provavel um accôrdo di- visando incutir no animo d . 
trará o que está. feito e o queres- esta alta Côrte; 13) Minas-Ba- recto; 24) Pia.uhy-Maranhão,25) vo a vigente e imprescindivZI ｾｾ ﾭ
ta. a fazer: hia _Accordo celebrado na Con- Bahia-Sergipe e 26) Goyaz-Mat- cessidade de ser movida tenaz 

1) Paraná-SantaCatharina _I ferencia dos ｄ･ｬ･ｧ｡ｾｯｳ＠ ao ｃｯｮＭｾｴｯ＠ Grosso - Parece-me mais guerra aos que lhe exploram a 
A ､･ｭ｡ｲ｣｡ｾｯ＠ da fronteira esta- f gresso de Geographla, mas, se- provavel a ｳｯｬｵｾｯ＠ por arbitra- bolsa, vendendo roupas a preços 
rá terminada em setembro deste gundo ｩｮｦｯｲｭ｡￣ｾＬ＠ que conSidero I ｾ･ｮｴｯ［＠ 2?) Goyaz-Pará. - Ac- exhorbitantes , e obtendo lucros 
anno; 2) Matto_Grosso-Amazo- 1 fidedigna. necessita de uma ai· cordo celebrado na Conferencia superiores a cento por cento ! 
nas _ Um pequeno trecho da teraçã.o para ser approvado pelo, dos Delegados ao Congresso de AlOsim. seguindo os exemplos do 
fronteira depal1dl'l da soluçã.O da Congresso Estadual de, Minas, Geographla, mas, não approvado Paraguay, da Argentina e de 
ｱ ｵ･ｳｴｾｯ＠ ａｭ｡ＮｺＢｾｊＱＬｳＭ ｐ ｡ｲ￡Ｎ＠ sub-ju- Este ponto de dlvergencla pode- por <?oyaz. Desde que não seja outros paizes, onde a vida está 
dice; õ) Matto-Gros

so 
_ Pará. _ rá ser resolVido por acc,o rdo dl- I P?sslvel remover a difficuldade, carissima e insuportavel, no Rio 

Accôrdo directo appro
vado 

pe- rectoou mesmo por arbltramen- \.dlrectamente o ponto controver-I e em São Paulo fo i lançada a 
los Congressos 'Estaduaes em to; 14) Minas-S , Paulo - Ac- so pode;á se; submettido a a bi- moda do uso das roupas de mes 
1900, mas sómente homologa· I cordo celebrado no Congresso de I tramen .o; 28) Bahla.-Es\,lTIt.o , cla e zuarte, por jornalista.:! e es-

• 
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n. " 
ｉｍｲｒｅｎｾｾ＠ -- Domlnfo. 13 de Junho de 1920. 

Nao será preciso estar todos 
os dias no guichet do Banco 
para fazerdes as vossas ope
raçOes. 

Do vosso IIscriptorio pedeis 
realisar as mais avultadas 
transaçOes. 

Quaesquer informações vos 
serao ministra.das no 

ｂＧｉｉｉＦ･ｩｾｾＬｬ＠ ｾ｡＠ ｾ｡ｬｬｬｾｩ｡＠
SUCCUftS"L ｾ ｮ＠ L" GUlf" 

-- Rua Raulino Horn--

Recursos: mais de 37.500:000$000 

pelas boas qualidades de cora
Çao, tem sido muito visitado. 
-- De refTesso de sua viaa-em a 
Florianopolis, acha-se novamen
te nesta cidade o illustre sr. dr. 
Guedes Pinto, difno e mtefTo 
Juiz de direito da comarca. 
-- Foi ante-hontem submettido 
a uma. delicada intervençao cir
urfica, no .Hospital N. S. da 
Conceiçi!.o., e praticada pelo ha
bil medico operador sr. dr. Otto 
Feuerschuette, o estimado ca· 
valheiro sr. tenente Januario 
Honorio de Souza, digno tabel

lii!.o de notas. 
o operado continúa internado 

______ 'w .... _ naquelle estabelecimento de ca-

tudantes. que já transitam a .R io ridade, e o seu estado é, feli:z;

B ranco. e o .Trianfulo., trajan- mente, satisfactorio. 

do vistosos e cintados temos de -- No proximo domingo, 15, 

mescla de custo barato e ao al- realisa-se nesta cidade a festa 

ca.nce de todas as bolsas. do S. C. Jesus. Constará a 

• 
TUBERCULOSE 
ｾ＠ difflcil de curar-te. 
O prudente ｾ＠ evitai .. 
tomando-se áos pri. 
mei ros indicios de 
Fraqueza Pulmonar 
• afamada 

Emulsão de Scott 
Indiscutivelmente O 

melhor preparado de 
Oleo de Figado de 
Bacalháo. Suavi.a 
os bronchioa e oa 
pulmOea e augmenta 

poderosamente , 
a nutriçAo ?e 
que se neceaslta 
para combater ' 
a moIe.tia. r 

Sem AleooL ｾ］Ｍ

Essa aa-radavel nova produ:z;io mesma de missa solemne ás 10 

excellente impressi!.o nesta cida- horas, e procissil.o ás 16 horas. 

de. cuja existencia, devido á ca.- -- Em ｣ｯｭｰ｡ｮｑｩｾ＠ de sua exma. 

restla. é um verdadeiro suppli- esposa., está na Cidade, vmdo de 

cio para os desfavorecidos da Florianopolis, o sr. Joi!.o J. Cu

sorte, e já. se generalisa a idéa pertino de Medeiros, digno func- . . 

quasi vencedora e opportuna de ciona.rio da fa.zenda do Estado. o Santíssimo. Atraz do pallio fOI 

adopçi!.o do oller-al/s, como cha- -- Deu bons resultados a expe- collocada a banda musical .Ly

mam os britanicos. Para tratar riencia feita hoje, na .There:z;a ra Tubaronense. e os homens 

de põr em pratica a nova e eco- Christina>, com uma locomotiva succediam-n'a. A procissi!.o dei

nomica moda, cogitam diversos das tres vmdas ultimamente e xou a matriz ás 16 horas e re

rapazes de sociedade , conforme que acaba de ser montada. Se- gressou ás 18 horas. obedecen

ouvimos. de convocar uma gran- gundo informações colhidas, a do o itinerario seguinte: ruas 15 

de reunii!.o. afim de ser o assum- nova locomotiva, de construc- de Novembro, da Capella, cel. 

pto discutido, e na qual tomari!.o çi!.o moderna, peza 4'2' tonella- Vidal Ra.mos. dr Lauro Müller e 

parte todos 'quantos apoiarem o das, dispõe de freios automatí- Cel. Collaço. Foi cantada, enta.o. 

movimento auspicioso que visa cos, lu:z; electrica para sua e íl- a ladainha, seguida de bençi!.o do 

allivi&r as nossas excessivas des- luminaçi!.o dos carros e pode re- S. S. Sacramento, ultíma parte 

pezas, aliás superfluas, como o bocar 500 tonelladas ou sejam da festa. 

si!.o etfectivamente as que faze- 100 vagões. Foi montada pelo -- Acaba de deixar, exponta 

mos com as roupas finas. sr. Reynaldo Guimaraes. com - nente. a gerencia do armazem 

Comquanto a porcentagem co- petente chefe da Locomoçi!.o. commercial do sr. Ca.stilhos 

brada pelo nosso commercio se- auxiliado pelos mechanicos das França. n'lsta cidc.de, o joven sr 

ja modica, assim mesmo as fa· Otfic inas. René Brognoli competente gua f -

qual o de preparar os seus f ilhos, 
para serem uteis , mais tarde, a. 
si mesmos,á sociedade e á patria.. 

Correspondente. 

ＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭ
\lISITflS 
Deu-nos o pra.zer de sua Visi

ta, o nosso favorecedor-amigo:sr. 
Joa.o Luciano Pereira. socio e 
gerente da conceituada firma. 
50uza & Pereira, de Lauro Mül-

ｉｾｲＮ＠

Palestrou comnosco. o sr. Da..
vid C. da Silva. que esteve nes
ta villa a serviço da Companhia. 
Antartica, de que é acreditado 
e activo representante. 

I\GRflDECIf'\EOTOS 
O nosso favorecedor e amigo 

sr. José Cordini, junto a uma. 
cartinha de ai'radecimentos à. 

, noticia de sua enfermidade, man-
dou·nos um saboroso ｰｾｯ＠ de Jot_ 

Aiora, somos nós os agrade
cidos. 
-- A intelligente senhorita Ira.· 
cema Povoas de Siqueira, man
dou-nos um cartão de agradeci
mento á noticia dada a seu res.
peito. 

·mAX. 
O vapor Max. da Empreza. 

Hoepcke, é esperado hoje em 
Laguna. d'onde partirá. terça..
feira. ao amanhecer. para Flori
anopolis_ -----

flSSIGNI\NTES 
Aos nossos favorecedores em 

geral, prevenimos que démos im
cio á cobrança do valor das assi 
i'naturas da [mprensa. do armo 
corrente. • 

zendas si!.o vendidas a preços ai· CORPUS CHRISTI. - Confor- da..-livros e antigo auxiliar (1)! 1ascimento 
tos. nem sempre podendo ser ad- me fOra previamente annuncia- commercio. 

quiridas pelos que têm parcos da, realisou-se no domingo pas- O sr. Brognoli. continuará.,' 

rendimentos, pois que os com- sado a festa de Corpo de Deus. tretanto .• r ::1' ｾ ＧｬｴｲＮＬ＠ .,' 

merciantes compra..-n·as caras. A cidade engalanou-se toda. prei'ando as. 'l C lmp, u' ... 

d nosso f.1 ,':l a"edor-.. m:oIo 
L.uis E. N l!r.m't ndl.::toi da. 

NJa:',d, t. Ｌ Ｎｬ ｾＮ＠ ＨｪＮＨｪｮｾＮＺＺＧｏｉｬＮＺＧＧＩｲ＠

te , aprese •• ｾ｡ｬｮ ｯｾ＠ feliclt:l.ções 
pelo na.cimento de sua primoge

mta Leny. 
E '. pois. magnifica a idéa de como raras ve:z;es se tem nota- tividade em m,ó l" 'êS c 

substituir-se o fino terno de ca- do por occasii!.o de outras festas I aes. Já abrio escriPto,.,o á. rua 

semira pelo zuarte, e, por isso, religiosas, para assistir á passa- dr.Lauro Müller e tem represen-

apoiamol-a sefT! restricções, por- gem de, S: S. Sacramento. tações de diversas fi rmas do r;;. 

que, tornando-se vencedora, o A rua Cel. Vidal Ramos, que Rio. I \;Jreve 
ＭＭ ＭＭＭＭ ＬＭｾｾｾＭＭＭＭＭ ＭＭ

que é ｭｾｩｴｯ＠ ｰｾｯｶ｡ｶ･ｬＬ＠ ｯｾ＠ nossos fica ao longo das ｰｲｯｰｲｩ･､ｾ､･ｳ＠ -- Foram matrrculad-·3 até a Os mineiros de Cresciúma 

iastos dlmmulri!.o conslderavel· ao .Collegio S . José. fOra cUlda- presente data. nd.3 diversas a.) . e diversas turmas da estr .. da 

mente . ASSim, teremos entao dosamente enfeitada pelas Ir las do Grupo Escolar . Herclro de ferro em construcçi!.o. ･ｾ Ｎ ￠Ｎｯ＠

uma vida desafogada e talvez se- mi!.s da DiVina PrOVidenCia e Luz.,212 creanças. Paraalra.1 Ｌ ｾＬｮ＠ greve paCIfica. desd" quar

ja-nos permittido accumular al- nella ',o destacava lindo , altar. de populaçi!.o infantil, como é it ta-feira ultima 

gumas economias. que muito nos caprichosamente armado. A rua nossa, é simplesmente irrisori.l O motivo. consta. é o atraso 

hi!.o de servirem futuros momen- dr. Lauro Milller, a principal ar- esse pequeno numero a que a t, 'lO'; pagamentos. Ha quem diia 

tos difficeis de nossa existencia. téria da cidade. apr'3sentava tini'io a matricula. depois de tan-' que pela mesma ｣｡ｵｾ｡Ｌ＠ os 

Que todos, ricos, remediados tambem agradavel ｡ＮＮｾｰ･｣ｴｯ＠ pela tos dias de seu iniCIO. Os srs. trabalhadores do sr. Sá Mendes, 

e pobres, recebõ.m bem a feli:z; sua ornamentaçi!.o. simples. po- paes de familias devem secun- est 10 em <parede., 

idéa de usar-se as roupas de pou- rem de effeito, e ondA existiam dar os grandes esforços empre- _-'" ..... ｾ｟ｾ ＭＭＭＭ

DO GRfI\lI\TA co preço, si!.o os nossos mais dois altares. Encarregaram se i'ados pelos abnegados e distinc

sinceros votos. de ornanental-a o sr. tenente tos educadores srs. Marcilio de 

- Accommettido de frave en- Antonio Medeiros. familias Cas- Santhiafo e Luiz Trindade. dii- Em 7 de Junho. 

fermidade, acha-se acamado, tro e Bessa e outros catholicos. nos director do Grupo e inspec- No dia 23 de Maio ultimo, foi 

desde segunda feira, o sr. capo A procissao. organisada com tor escolar, levando a estes srs. levado á scena. na casa parochi

Henrique Hülse, diino auxiliar a maxima ordem, formou-se de os nomes dos seus filhos, que aI, um explendido drama em que 

do sr. dr. Otto Feuerschuette. duas lonias filas precedidas pe- porventura nao estejam frequen- tomaram parte as senhoritas Ce

O enfermo,que gosa de muita es- \ las alumnas do . Colleilo S. Jo- tando escolas, afim de incluil-os cilia Kindermann. Christina K· 

tima nesta cidade. pela presteza sé,. sej1uidas da Pia ｕｮｩｾｯ＠ Fi-: na lista dos que querem receber nabben. Anna Fern",ndes de 0-

e ､･ｾｩ｣｡ｩＡＮｏ＠ com que a todos at- lhas de Maria, trajando toi/eltes inatrucçi!.o. liveira e FeliciaM Machado. que 

tendia. sempre que o procura..-I brancas. de senhoras. e outras I O pae que <usim proceder, ' foram muito appld.ucJldas. 

vam em casos de molestias, e U'mandades e e.p6s o pa.llio com cumprirá. um sairado dever,. O producto do e&pectaculo foi 

I 

I 

meu fra 
Dr. Ladis 
Recife, P 
dr. Madi 

chefe-do-tt 
Christi na.>, 

jea. 

-A Lombri81 

lIIda pelas CI 
-o sr. Se 
dem-nos torj 
D leu Jornal 
recerá até o 
- ELIXIR 
do Phco. CI 
SJvelra. 

Tem seu 
VOZ DO P( 
- A nossa 
CUinha. A JII 
prol(ima qu 
divuliada h 
força maior 
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ｲ･｣ｯｬｨｩ､ｾ＠ aos ｾｯｦｲ･ｳ＠ da iireja. 
pOr ler Sido reahsado em benefi
clodoSa.ira.do Coração de Jesus. 

A a.iradavel festa. terminou 
ás lres horas da manhã de 24. 
com um concorrido e animado 

bi'Je. 
_ No dia 2 do corrente, con-
sorciou-se o sr. Felisberto Jorie 
di Silva.. com a prenda.da senho
nt& Joannmha Fernandes. 

Parabens . 
Correspondente. 
• 

IMPREN5R - Dominio. 13 de Junho de 1920. 

DENCIScrA - . 
Plínio Tavares d t' . I para fazer a demolição da referi- \ 

entlfica ao ｰｵ｢ｬ￭｣ｾ＠ en Ista. SCI- . da casa. no praso de trinta dias. 
casa J'unt que abno. nal a contar da. da.ta. deste. 

o a.o predlO o d f F ' d cionou a C . n e unc- In o este prazo e se o pro-
oopera.tiva o se b I P i ta " . monta.do b' . u em r.e no não tiver cumpndo esta 

Que ae ｡｣ｾｾ＠ ｾｮ･ｴ･＠ dentari? e I determina.ção sera o predio de-
todos os di iera.! disposição. molldo pela. .Municipalidade e as 

a.s. despeza.s. inclusive a. multa de 
• ÕO$OOO. de conformidade com o 

UmA DOUCORAI art. 54" do CodiiO de Posturas. 
Illmo. Srs. Viuva Viuva. & cobra.das executiva.mente. 

Filho. Secreta.na. do Governo Muni-
Rio de Janeiro cipa.! de Orlea.ns. 29 de Ma.io de 

Receila.ndo ｣ｯｮｴｩｮｵ｡Ｎ､ｾｭ･ｮｴＦ＠ 1920. 
vosso prepa.ra.do ､･ｮｯｭｩｮ｡Ｎ､ｾ＠ Pedro Spritze Junior. 

n. Ｓｾ＠
convite a todos 0& devedores da 
Fazenda Municipal para virem a 
esta Thesouraria paiar seus de
bltos. no praso de 30 dias. a con
tar desta data. Caso contrano. 
seus nomes. aem excepçâ.o. se
rão publicados pela imprensa.. e 
se procedera a cobrança executi
vamente. 

Thesourarla do Governo Mu
nicipal de OrleaDa. : 5 da MilIo 
de 1920. 

Pedro Spritze Junior . 

Secretario-Thesourelro. 

-0-ELIXIR D.E NOGUEIRA do Secretario. 
, pha.rma.ceutlco chimico João da. -0-

Esteve nesta vllla. a. neioclos. Silva. Silveira.. considero-o o pn- EDITA L ｾ＠ TODA e Qua.IQuer es-
osr. ｈｵｭ｢･ｾｯ＠ Za.nella. a.credi- melromedica.mento contra toda.s Governo MuniCipal pecle de ,I mpressos. por preços 

ｾｾ＠
lado commercla.nte na. LiLiuna. a.s a.ffecçOes syphiliticas e ex I I D fa.vora.vels _. na. bem monta.da 
_ pa,ssara.m e estiveram nesta lente depura.tivo do sangue ce - : ､･ｮｴｾ＠ ｯｾ､･ｬｔＡ＠ .do sr. Superinten ' typographia da IMPRENSA. de Go-
vdla. os nossoS favorecedores Una.. Ba.hia.-õO de AbrÚ de unlclpa.l. fa.ço publico dofredo Marques 

e amiiOs srs. Juvenal Miranda. 1917. ｂｾＧ＠ - . 
Ma.noel Mendes MartinS, Ja.cín- Dra. Izaura L. C. Leite. oa occaSlao para ennquecer 
tho Galvanl., Lulú Baptista da E:\IPORIO ｃＨＩｌｏｾｉａｌＬ＠ uma ｣｡ｾＱ｜＠ ｱｵｾ＠ ahrill ｾｬｉ｡ｳ＠ I,orlas DO 111" 

Silva. Dommgos de Oliveira e Vende-se em todo o Brazil I R do corrente e um pstabeleí:lmeuto qUt otlerHe !!;ranlle> I'Rn-
Mano Mello. e Republicas Sul Americanas ｉ ｾｧｾ ｮＧ＠ em tudo,oslIrligos.principalmente ｾｭ｡ｲｭ｡ｲｩｮｨｯ･＠ lazelHla-
_ Para o enfraquecimento do • I . Agora Í' hüa oc('asião para ｯｾ＠ commprciJIIl!Ps lazertm Ｂ･ｾｾ＠
oriamsmo é herolco a "Emulsão EDITAL ＬｯｲｬｬｭｾｮｬｯｾＮ＠ Garantimos um abalímentu de 20'/ ｾｯ｢ｲ･＠ Ｇｉｯ｡ｬｾ＠
de Scott" de Scott & Bowne I quer outrll ｣ｬｉｾ｡Ｎ＠ o 

. Impost t 't . I "Attesto ter emprega.do com o- ｾ＠ ern orla _ A ｮｯｾｾ｡＠ ｬｯｮｧｾ＠ experiencia, as ｮｯｾ＼｡ｾ＠ ｲ･｣ｯｮｨ･｣ｩ｣Ｑ｡ｾ＠ ｲｾｬ｡Ｍ
pUmo resultado em casos de FAÇO publico. para conheci- çoe' •. o ｮｯｾＧｯ＠ ｲｯｮｨ･｣ｬｭｾｮｴｯ＠ sobre es,e ramo de ｮｾｾｯ｣ｩｯＮ＠ que no, 
Iymphatismo e enfraQuecimen- mento dos mteressados, Que du- autorizam a dizer 'lue .6 I'ompramo, allil!"lS ｜Ｇｾｬｉｉｬ｡ｶ･ｩｾＬ＠ e a nO"8 

to iera.! do orianismo o prepa- rante o corrente mez de Junho ｰ･ｱｵ･ｮｾ＠ pnrcentagem. ｾｦｬｕ＠ uma garantia lI
ara 

li nossa Immensa 
rodo Ｂｅｭｵｬｳ ｾｯ＠ de Scott". Em ｰｲｯ｣ｾ､･Ｍｳ･Ｎ＠ nesta Agencia Fis- ｉｲ･ｧｵ･ｺｬｾＮＧ＠ que ,e ･ｾｴｰｮ､･＠ ｰＨｊｾ＠ todo o SIII do E,tllcIo. 
fe do meu i

rau
. cal. a cobrança do IMPOSTO TER- EIS (J ｾ･ｧｲ･､ｯ＠ ､ｾ＠ enriquecer, que e o Ｈｬｾ＠ comprar barato 

Dr. Ladislau Cavalcanti. RITORIAL relativo ao 1 ｾ＠ semestre para vender barat? e ter fregnrzes para ｾ･ｭｊｬｲｰＮ＠
Recife. Pernambuco" . ds corrente anno. Os collecta.dolõ Pu.rtanto. VISItem o EllPORIO ｃｏｌｏｾｬａｌＬ＠ prec!io no· 

-O dr. MadureiraJunior dii- Que. no praso acima. ｮｾｯ＠ satls- 1'0. ､｡ｾ＠ CIDCO columnas. bem em frente;\ parada dus trens. 

no chefe-do-trafego da .. rhere- fazerem ,o pagamento ､ｾ＠ suas IR::M:ÃOS FA ULO 
za Christina., passou nesta vil- \Quotas. ｦｬｾｾｲ￠ｯ＠ sUJelto.s as muI- l Successores de E'ías Paulo & Irl'1"o. 

la. a serviços. tas de 5 '/0 no primeiro mez a.-I • 

_Acompanhado dum seu irmão- I pos ao da cobrança ,e mais IO,?I. (1 bEl· · 
entre n6s a formosa mlle. Ara- • A ｣ｯ｢ｲ｡ｾ｡＠ executiva far-se- I U X C It S tO" rinho. permaneceu ligeiramente I no segundo. ou sejam - 15 ·1.· 

cy GUimarães. de Pedras Gran- a no terceiro mez - SETEMBRO.) '- I' 
des . E, para Que chegue ao conhe-
-A Lombrigueira é doce e é to. cimento de todos, publica.-se o I DIEHl & elA. LIMITADA 
mada pelas creanças com prazer. \presente. ｾＭ
_ O sr. Benjamin Palermo. pe- Agencia Fiscal das Rendas I Autorisodo a funccionar pelo Decreto N .11492 
dem-nos tomemos pubhco Que Estadoaes. em Orleans.1 de Ju- . de 17 de Fevereiro de 1915 e pela 
o seu Jor?al-:- Luctador. appa-' nho de 1920. I Carta Patente N. 191. 

recera ate o fim do corrente. 
- ELIXI R DE nOGUEIRR 
do Phco. Chco. João da Silva 
Silveira. 

O Aisnte Fiscal, 

Domingos Da/sasso. 

ｾﾭ

EDITAL Tem seu A TTEST ADO NA 
VOZ DO POVO. _ . A nossa interessante colle-I Governo Municipal . 
iumha A Noticia circulara na I De ordem do sr. Supennten
proxima ｑｵ｡ｲｴ｡ＮＭｦｾｩｲ｡Ｎ＠ Não será dente, ｍｵｾｩ｣ｩｰ｡ＮＡＬ＠ fica mtima.do o 
divulgada hoje. por motivo de prop:,etano da casa em ruinas. 
força maior. Sita a rua Dr. Nilo Peçanha (an-

• tiia da Igreja). entre as proprie-

_________ ｾｷｾｾﾷｾＭＭＭＭＭ

CAPITAL' ＳＰＰｾｏｏｏ＠ 00'0 
Ｍｾ ＢＢＧＭＢＧＭｾＭ --

no fREMIOS POR ｾＱｅｚ＠ ｾｯ＠ VALOR TOTAL DE 
RS. 460OÕSOOO 11040 fREMI05 POR 

ａｾｾｏ＠ ｾｯ＠ VALOR TOTAL DE R:s. ＵＵＲ Ｚ ＰＰＰｾＰＰＰ＠
• I 

TUDO pela modica mensalidade de ｾＤｏｏｏＡ＠
ＭＭＭＭＭＭ ｾｾｾｾｾ ＭＭＭＭ

Melhores informações. dará o representante nesta villa. 
FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA. • Impressos feitos com. perfei- da.des dos srs. Pa.dre Affonso I 

ção _ na. typ. da Imprensa. Verinano e Jorge Heindrickson, 

- ;"", - Ｍ ｾ＠ ...... ＭＮＮＭＭＺｾ＠-=== ｲｾ＠ · I O DEPURATIVO E ANTIRHEUMATICO :!!:;r ｾＮＸ＠\ Ｎ ｾ＠ ｾ＠ .-
. ,.. ｾ＠ • ｾ＠ r l\. , " neve ser empreg.ado na cura da. ｾ＠ Ｎ ｾ＠ lt ｾ＠

_ Syphlhs. Rheumatlsmo Mole5tl8S ｾ＠ 'ti ｾ＠ - • '" ., '" 
UlceraS, Articular. da pelle .8 Co ｾ＠ .8 .< , n .... - V! 

Fo.,d •• , Muscu'" O ..... "'.. I' ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ · 
O ..... s , • Ce,eb'.', Euema' ｾ＠ O : : ! 

RRA Emjli'1cns, Arthritismo, ｅｲｵｰ･ｾＮ＠ li ｾ＠ .! o - ... 

n. " '''O . o"'.... m .". ,,,,,,.,,,,,0, ,,,,,n'" " .. """,,"" 00 .. - .... ｾ＠ • 'NO - ＭｾＮ＠ ",.... \ ｾ＠ • ｾ＠ ｾ＠
VAN'A,I" " ｓｾＮＧ＠ oJ . .. OR' L' o REGULAR FU.CC,Q.-... TO 00 •• r ..... ｾｇｏＮ＠ nGU.O • • ｾｯ＠ li: nTUT'_ - C Co 

, , _ J<:A PHAa, .. C'A E ｏｈｾｏＮＭＬａＭ uUUft .. , ... >T' •• , ...... - RIO OE JANEIRO. = ｾ＠ ｾ＠::::. __ =-_ ｾ＠ ｾ＠ ;;;;._--- ＭＭｅｅｩＭｾＭ r "O ｾ＠ oi 
｟ｾ＠ ___ .. '_ s:; ｾ＠ a 
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n. 3" II'\F'REN5" - Domingo. 15 de Juno de 1920. 
ｾＮ＠ - ｾ＠

• ｾ＠ • ELIXIR DE NOGUEIRA I ｾ･ｴｩｦＬａｴｩ￼ＢＧＮｩｦｸｴＮｴｴＭ ... ｾｴ［ｴｦｳｾｴｦＭｾￜｾＺＬ＠

Ou.. ｕｾＡＺＺｾｾＮＬＬＺＺＺＬＮＭ ＬＡ＠ m n! w m m m & ｾ＠ I M P. li ｾｌｬｮｭａ＠ ｾ＠ ｾａｕｍ＠
--...--

ｾｎｄＮ＠ ｔ･ｌｾｃＬ＠ ｏｌｬｖ･ｬｾＱ｜＠

CI\IXI\ rOSTI\L, 36 

IMPORTADORES 
ｄｾ＠

SECC05 E MOLHI\DOS 
I 

Rua Coronel Gustavo Richard 11 ' 
LAGUN'A 

Estado de Santa Catharina 
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ｉｮｾＺ Ｌ ｭＢＬｏｵ＠ do Ｇｉｾ＠ ! ii IMPORT AÇÃO - EXPORTAÇÃO ｾ＠
Cerrfmuto dOI ou.... ' ..»l; *' 
ｾ［ｩｭｬｵＮ｟＠ ...... ｾ＠ florianopolis.Lages e Laguna ｾ＠
_'i ｾｉ＠ ",,11.. -llfl = SAN'T A CA T:a:ARIN' A = * 

AflrcçOd do t • • • " 1,_ ｾ＠ * 
Oore. nopol- -Ile Secção de fazelldas, armarinho, miudezas, * 
ｔＺｾｯｲｵ＠ •• I il elc. - Secção de ferragens, machinas de toda a es' ｾ＠

O" •• , ｾ＠ pecie, inslrumenlos para lavoura, molores, ?" 
C.ncro. - ｾ＠ S - d k I' I * .... 0.. ｾ＠ elc. - ecçao e eshvas, erozene, gazo ma. e c L.... 

Oonorrhlla. ｾ＠

ClrbunC1lr... D ·t d C - d d 1* 
f"tul,. . ｾ＠ eposl O e arVao e pe ra * 
I!.plnlu.,' Cardiff e Americano * 
Ractlltl.m.. ｾ＠ ｾ＠

FIo ... b,... -f/G ａ Ｌ ｾ＠ :t 4.i ..... 
｜ｊＱｾＺｾ［ＮＮ＠ l ... ｳ･｡ｾ･Ｄ＠ ｟｡ｾｾｾｩｯ｟ Ｇ ｏＤ＠ ｾ＠
Tumo.... ＭＧＭｾ＠ Í'\:: 
S,rn... J"7/I", T . h d I - d . ｾ＠C'r.I... raplc e e a racaçao e vapores e naVIOS, com al"- * 
Escrophul. K+-

/ . '. O.,lh,o.. - mazens para cargas - ｾ＠

ｾｾＮｾ＠ 8oub... 'li""-Boubo",) • . Ｎｾ＠ ... 
ｾ ｉ Ｂ＠ t ,I, •• lm .. '., ｾ＠ Correspondentes de diversos Bancos na CIO * 

lod .... mo- ->!!l naes e estrangeiros L:.. 
lestlas ,r'" -rr, ｾ＠

ｾＮｭＮ ｾ ｾ＠ * ""fU'. ｾ＠ CORRESPONDENTES DO BAXCO DE NAPOLI :+ 

iI.nn mmmo DO s.nm ｾ＠ REME55f15 "'flRfI fi ITI\Llfl ｾ＠
CARIMBOS DE BOR- ｾ＠ Vendedores dos aulomovels ·OVERLAND· * 

RACHA, de todos os de- I ｾ＠ Traiam da cobrança de ordenados, conla nas ｾ＠
senhos e . lamanhos, ｰｯ､･ｾ＠ 4. reparhções publicas, reliradas da Caixa Economica, * 
ser adquiridos na typograph,a ! ｾ＠ juros de apolices e ､ｩｶｩ､･ｮ､ｯｾＮ Ｎ＠ ｾ＠ .. 
da Imprensa. ｾ＠ Encarregam-se da acqulslçõo de quaesquer ma- ｾ＠

ｾ＠ leriaes para em prezas, industna, redes dr I1gua e ex- lt 
ｾ＠ goltos, installações eleclncas, ele. p: 

ｬ ｾｴＱｲｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｴｾｔＪ＠
').:': 

DE 

Co João Cardoso Bittencourt 
fazendas , armarinho, ferrogens, café, 

kerozene. sal, elc. ele. 

Endereço !elegrophico: 

- CODIGO RIBEIRO-

RUA VIDAL RAMOS 

(GERE.\TE: RAMIRO MACHADO) 

Grande deposilo de. Sal, Kerozene, Ph05pho
ros e I-annha de T ngo. 

Recebeu e ･ｾｦｲ＠ vendendo por preço ba
rotissimo, um grande e vanado sorhmento 

de cosemlras e pelucias. 

Novembro 

e. 'I\/lTI\ 
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