
• ＮｔＨＩｉｾｎ｟＠ .. Ｚｾｌ＠ N'(Y.I'ICIOSO 
. Redactor: <50DOFREDO mARQUES -

A boa administração de um Paiz não 

dispensa o concurso de estatisttcas effj

cozes; estas não prescidem, por sua vez, 

dos algarismos ｦｵｮ､｡ｭｾｮｴｯ･ｳ＠ preenchi

dos p e I o recenseamento. Preenchei. 

portanto, os boletins 

de Setembro de 1920. 

censitarios em 1· . . = 
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Sr. Ami!cQrc:> ｦｖ｜ｯｾｬ ｬＨＧ＠
\ I o desenvolvimento ecor,o 

mico do Estado de Santa Ca
tharina é acompanhado com 

NflTflLlCI05 
Fizeram a. mo: 

A 21 do passado, o Joven Lu
IZ Gonzaga de Araujo, nosso ze
loso typographo; 

vivo interesse pelo 

｢ｮＺｾ＠ ｎ｡｣ｬｾｮｾｬ＠ ｾｾ＠ ｾｾｭｭｾｲＺ｜ｯ＠ - a I t" o travesso Ney Bon,oa
ni , filhinho do nosso cc,l'frade-a-

SUCCURSIIL en LACUNII migo sr. Tito Carvalho. e o intel-
- Rua Raulino Hom - ligsnte memno Joarez, f h.'1ho 
Elle ilJJdar-vos-á a dar rr,ai- do nosso ｰｲ･ｾｴｩｭｯｳｯ＠ amigo sr. 

or expa,ls:io aos vossos nego- Antonio Veran Cascaes: 
cios. -a5.0 nosso favcrecedor S7 Do-

lkcurs ＧｳＺＺＱｬＱｩｾ＠ 'r3- Ｍｏｏﾷｏｏｏｾｏｏｏ＠ I mlngos Dalsasso, digno Agente 
I ｉＧｾ＠ . I Fiscal ｅｳｾ｡､ｯ｡ｬ＠ de Orleans; 

I
' - a 4, a galante menina Geny. 

• filr.inha do nosso asslgnante sr. 

I 
Capo . Pedro medeiros ｰｨ｡ｲｭｾ｣･ｵｴｩ｣ｯ＠ José Antunes 

Passou,a 28 de Junho ｰＮｦｾｯ＠ ＲＧ ｾ＠ Maltos, . .. 
,mnlversulo do fallecimento do - a 8, a sympathlc3. menina LI

I capo Pedro Medeiros, pae dos na.Jilhinha do sr. Gast:l.o Cor-
nossos amigos srs. tenente phar- dlnl; .' . .. ' 
m"ceutico Antonio Medeiros e - a I O. o Joven ｾ＠ m,elllgente 
capitãss José e Francisco Me- conterraneo Oct:aVIO ｓｊｾｴｯＬ＠ ac
deiros. tualmente em Vlzeu. _e o Illustre 

tenente Januano 1-1000no. de 

-o PLAHLTII. E U -BRbIL. 
Tubarão; 

Est,!s nos s os concettoados 
I confrades que se editam, respec
tivamente, em Lages e Blume
nau. festejaram, ha poucos dias. 
os seus anniversarlOs de luclas 

ｾ＠ Hcje, faz. annos,o nosso velho 
amIgo sr. ｊｯｾ￩＠ Cordc"i, nqrod -
ante. 

A todos. feliCitações nossas. 

De Cresciuma 

r\.Jíj'\: . ＩｲｾＬ［＠ ｾＢＱ｜ＮＮ Ｌ ｬｾＮｊｬｩｳｴＮｬｳ＠ de todos q"J ｾ＠ cJrt"'óuem para 
o engrandec, N .• :> de nossa tern Ｌｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｲ Ｎ ｾ Ｌ＠ ..iill..;uelles que 
tra.tam com afinco do progresso do sul de Santa Catharina. a 
parte do nosso Estado Que menor aquinhoada ｴｾｭ＠ s1do nos favo
res dos iovemos. rendemos, hOJe. esta singela homenagem ao a
preciado cavalheiro sr. Amilcare Moglie. dlino administrador ge
ral dos trabalhos d" porto de 1mbituba e das minas de carvilo de 

uro Müller. deste municlpio, Que, realisando, melhor Que Qual
Quer outro, os d ｾｪ ｯｳ＠ dos srs. Lage Irmão, está fazendo. com 
as suas reconhecidas competenclil e operosidaae. do areal de Im
Dltuba, uma agradavel cidade, já em adeantado começo. 

COMMERClflE5 I fl\LLE CIMENTO 
Por ter de a5S! mir o lugar de Falleceu prematuramente em 

agente-via._nte do Club Excet- I Pedras Grandes. onde gosava de 
sior, de Porto ａｬ･ｧｲｾＬ＠ deixo:.! de I larga e merecida estima. em 
ser empregado ca. casa Pinho & conseQuencia. du'ma Quéda do 
Cia., desta praça.. o estimavel trem ｮｾ＠ 5. de 29 do passado, o 
conterraneo sr. Felisberto car-,' joven Grimoaldo, de 19 a.nnos 
doso da Roc'la. de idade, filho do bemCjuisto ca-

Com a retirada de sua casado valh'liro sr. Jolo FreItas. zeloso 
distincto moço. os 6rs. Pinho &. ｡ｧｾｮｴ･＠ da Thereza Chn"slina, 

Cia. perderam um zeloso auxiliar nilQue!;a. I;;cal,dade. 
com 10 annos de bons serviços, ' NossOS sinceroS pezames. 

ｾＺ＠ Ctub.ExcetsiorfezacQuisiÇãO. ÓOV05 JO'R NI\E5 
m actlvo. representante. I Recebemos e agradecemos. a 
Ao Bertlnho, 06 noSSOS votos I visita da Revd" Academica e 

de grandes fehcJdades no novO A S na bem feitas revistas 
o,,, enJ8 , 

S'''11a=,ar';. áe Florianopolis, e do 

1 
t . r L U' _, _ cie O Lu;taaor, de public .. çlO Quin 
｜ＢＮｯＭｾ＠ •• \..y' "'''':..0''''' _ ｶｾ｟＠ , 

de impressos _ na IMPRENSA. ' :z;enal, desta vllla. 

m ｾｲＮＩＱ＠ do engrandecimento de 
Santa Catharina. 

Por tão agradavel motivo, os 
parabens da Imprensa. 

ｲｾｭｬｲｄｉ＠ ｭｾＡｾｬ ｾ ｬｲｯＺ＠ ｾ＠ ｾ ｾ ｾ ｮ Ａ ｭ＠
A Companhia Brasileira Car

bonifera de Araranguá, preci
sa de officiaes ferreiros, car
pinteiros e pedreiros. 

Queiram dirigir-se ao êscrip
torio de 

Laguna. 

CONSOR CIO 
Consorciou-se em P e d r a s 

Grandes. o estimado moço sr. 
Mario Mello, com a distincta 
ml/e. Aracy Guimarães, gentil 
filha do nosso a.migo sr. Platão 
Guimarães, acreditado commer
ciante naQuelle districto. 
_ Aos recem-casados, os nossoS 
sinceros parabens. 

Em 28 de Junho de 1920. 

Suffocado o ultimo P1ovlmen
to grevista. promovido por um 
grupo de estranieiros. conforme 
nossa fiél e detalhada noticia pu
blicada na .Imprensa>. o sr. dr. 
Ernani Cotrim resolveu estabe
lecer um novo systema de ser
viço. cuja principal clausula pas
samos a transcrever; 

Serviço de exploração de mi
na. I ｾ＠ - O pessoal mineiro se 
dividirá em turmas compostas 
de 1 mineiro. I ajudante e I va
goneteiro, com os salarios res
pectivamente de 6$500. 5$500 
e 4$200. Cada turma deverá a
presentar uma producçào diaria 
nunca inferior a 2200 kilos pa
ra. trabalhos em pilares. 1800 
em galeria.s e 1200 em galerias 
difficeis. Para. cada. tonelada 
produzida a mais, mensalmente.a
lém das médias estabelecidas, as 
turmas Que as produzirem terão 
uma gratificação de 3$500, as

ENFERmO sim dividida: 2$000 para o mi-
Acha-se bastante enfermo.em neiro. 1 $000 ｰｾ＠ o a.judante e . • 

Qua.rto reservado no Hospita.l de $500 ｰｾ＠ o vagoneteiro. • 

• 

N. S. da Conceiçãr, de Tubarão, Com essas e outras novas me
o ir. Va.lentin Alberton, desta didas postas em execução e Que 
villa, I pela exiguidade de espaço deixa-

Nossos votos de breve resta- mos de mencionaI-as, o sr. dr. 
, beJecimento. Cotdm p .. tenteia. a sua campa-
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tencia e perfeito conhecimento qui em dias da semana finda, o 
das necessidades de que Sol re- sr. Bonifacio Soares. commerci· 
sentiam os trabalhos da mina, e ante. Acompanhavam·n'o as se
ao mesmo tempo veio de encon- nhorita5 professora Turqueza 
tro ás aspiraçbes dos ·mlneiros. Teixeira. Ritinha Soares e Vi
que se manifestam satisfeitos velle Koguchovski. I 

com os actuaes salarios. - Regressaram de Laguna os 
Por informaçbes obtidas. sa- srs. Francisco Miller. gerente da 

bemos que a producçao diaria de C. Victoria e Marcos Rovari, im
carvã.o é de 100 toneladas. A portante commerciante e indus-
partir de 1° dE! Julho será con- triaJ. I 
sideravelmente augmentada, po- - Fará annos no dia 9 de Ju
is para isso estil.o sendo organi- lho, o pequeno Vilmar, querido 
sadas novas turmas para. da" filhinho do sr. Manoel Amante, 

TUBERCUL s 
ｾ＠ dlf1cil de curar-se. 
O ｰｲｵ､ｾｮｴ･＠ ｾ＠ evital·a 
tomando·se .. 08 pri. 
meuos indicio. de 
fraqueza Pulmonar 
a afamada 

Emulsão de Scott 
quella data em diante. trabalha- proprietario do Hotel Annita. I d' . I 
rem 20 novos póstos de minei- Com memorando essa data, o sr. n Ilhscutave medntedo 

h f d · t' t A t ai' á me or prepara o e ros. O c e e a mma es a au 0- man e re Isar uma pequena Oleo d F' d d 
risada a admittir trabalhadores festa na sua residencia, para a B Ihãe Igsa o . e 

h t · d . I " d . aca o. uavlsa que ten am pra Ica esse servl- qua Ja convI ou as pessoas aml- b h' 
oa rone 101 e os 

ço. gas. ., . pulmões e augmenta 
E' o caso de congratularmo- - SegUIra, breve, para Flona- d 

nos com os I us res engen eiras nopo IS, o sr. pl la ouza. em· t '. d • 

paio. Reginaldo Freitas, tenente 
Joil.o Corrêa de Sza. Netto, Ma
noel Cardoso Rocha, René Bro
gnoli e Francisco Neves. 
-Medicas IlIustres receitam o 
Vinho Creosotado do Phõ.rma
ceutico Chimico Silveira por sI! 
um especifico de primeira or
dem. 
- Transferiu sua residencia pa
ra Lauro Müller, com sua exma. 
familia. o nosso bom amigo sr. 
Izaac Leil.o Soares. 
- Permaneceram nesta villa. 
em visita aos seus avós e tiOS. 
as gentis senhoritas Pedrinha e 
Nadir Marques. filhas do nosso 
amigo sr. Ezaú Marques,digno a
gente da Thereza Christina. em 
Imbituba. 

DE PEDRAS GRASDES '11 t h . I' EI 'd' S po ero.amente , 
. C ' W B 'tt C'f a nu ｮｾｯ＠ e . dr. Ernam otnm e . n o pregado da arbom era. . '. . I, 

Pela acertada oríentaçao que _ Desceu até L'O'una, em com- <;ue se ner;,,·,": .', I A 26 do passado, ás.5 húril.s 
"""& -ra co ·'" ::\Q.1 õ:.4 ' I • 

vêm dando a esses trabalhos sob panhia do sr dr. Cotrim. o sr. dr. P, L , Jk. da. tarde,consorclou-se CIVil d re-
as suas exclarecidas e competen- Waldemar Britto, director das ｾ ＮＮ＠ 'u"e: t .-. r., ..... ::!.' liglosamente .. o sr. Mano Ivl ello, 
tes dlrecçOes. minas. r, • .".. n Ako:lL ｟ｾｾ＠ com a graciosa senhonta Aracy. 
- Pa.gos os seus salarios até o _ Está enferma a esposa do ｾ＠ ...:.....-.._. ｾ＠ -- dilecta. filha do sr. Plata.o Gui-
mez de maio p.p., o pessoal em- nossoamigosr.Ascendino Maciel. maril.es, conceituado commercl· 
pregado nos trabalhos do ramal - Partirá breve com ､･ｾｴｩｮｯ＠ ao [ ....... ｾ＠ ante desta praça. 
ferreo em construcçil.o p .. ra Ara- Rio. o sr. dr. Antonio Cerquinha, "'" ｾ＠ V$ ｾ＠ SA S ｐ｡ｲ｡ｮｹｭｾｨ｡ｲ｡ｭ＠ os actos. por 
ranguá.que se achava em greve. engenheiro da construcçil.o do _ ｰ｡ｲｴｾ＠ do nOIVO, o sr. ｊｯ￣Ｎｾ＠ Dal-
voltou de novo ao trabalho. ramal de Araranguá. macIo de Mello e sua virtuosa 
- Festejou a 15 do' corrente o _ Attendendo a insistentes pe. Com su.a exma. esp?sa e fi- esposa D. Sinhá Rodrigues de 
seu natalicio, o nosso prezado 01- didos de varias moços desta 10- lhos, seguIu para ｆＮｬＰ ｮ｡ｮ ｯｰｯ ｬｩｾＬ＠ i Mello: por parte da nOIva, o sr. 
mogo sr. Antonio V. Cascaes, calidade, iniciaremos no proximo onde estabelecer-se-a com uma ! Joil.o Pacheco dos ReiS e sua 
digno administrador da cons- mez de Julho um concurso de caõa commerclal, o nosso presa- I exma. consorte D. Ema Dalsas
trucçao da estrada Tubarao- belleza, para saber qual a moça do amigo sr. Leonidas Fiuza Li- so ､ｯｾ＠ Reis, ､ｾ＠ Orleans. 
Cresviuma e criterioso delegado mais bonita de Cresciuma. Os ma. Apoz as cenmonlas que foram 
de Policia deste districto. 'coupons seril.o vendidos no Ho- - Acompanhado de sua exma. abrilhantadas pela nossa banda. 
- Em serviço permaneceu aqui tel .Annita. e o resultado dos familia, seguiu pan Florianopo- musical Amor ao Progresso, fo
dois dias. o sr. dr. Ernani Co- votos iremos dando á publicidade lis, o sr. tenente Joil.o Baptista. ram os innumeros convidados 
trim. digno diredor da . Thereza pela "Imprensa". Paiva, que deixou saudades en- servidos de uma lauta meza de 
Christma. e dos trabalhos da _ O concurso encerrar-se á em tre nós pelo modo correcto por- finos doces e saborosas bebidas. 
construcçil.o. S. s. que gosa mui- 50 de Agosto e á senhorita que que se houve no desempenho do Iniciou-se. depois. uma animada 
to justamente da maior estima alcançar maior numero de votos cargo de Delegado de policia de I e agradavel solrée da:1çante que 
desta. populaçil.o, teve ensejo de offereceremos um presente de I Orleans se prolongou até altá madruga
notar, por occasiil.o da ultima valor. Só poderào votaras peso -ELIXIR DI: nOGCJEIRl'llda. 
greve, o quanto e estimado pe· soas daquI. do Phc) Chco. Joào da Sil" a Fehd dades continuas. 
10i seus empregados p- trabalha- Correspondente. Silveira, - P crmanecera'Tl nesta praça. 
dores, que expontaneamente lhe • • • Cura - TUMORES EM GE- r os s rs. Egyd :o Noceti, Octavio 
prestaram toda solidaned .. de, 01- A<5RADEClffiEN'fOS RAL. . . I Schieíler. Alvaro Cunha e Emi
catando, como acataram. com As gentis senhontas Oscarina - De sua viagem de Flonanopo- gdlO C ; rrela., representantes de 
respeito e disciplina, as suas or-I Corrêa. Adilia da Silva Campos lis. regressou pelo Max o sr. ｣ｾｰ Ｎ＠ casas comn;erciaes. . 
denso e Othilia Nunes e os srs. Tan-. Galdmo Guedes. digno supenn- - Terça-feira. 29 do mez fmdo, 
- A serviço de fiscalitaçao ao credo Pinto, dr. Oscar Castilho, ' tendente municipal. ás 5 hor .. s da tarde, o joven Grl
ramal de Araranguá, esteve aqui Joi!.o Gregorio, Arthur Uma, Ba- - Em vis ita á sua gentil irmil. moaldo Freitas que era passagei
o sr. dr. Arthur Torres. enge- silio Avelino de AgUIar e Janua- ml/e. professora normalista Or· ro do trem ｮ ｾ＠ 5 . e que vinha da 
nheiro fiscal. rio Garcia, endereçaram á lm- landina Brognoli, esteve entre festa. de Sil.o Pedro, realisada 
- Regressou de Araranguá, o prensa palavras de agradeci nós o nosso favorecedor sr. AI- naquelle d ia, em Pedrinhas. ca
sr. AlCides Neves, agrimensor. mento ás noticias que demos re cindo Brognoli , 'leG"cia.nte em hlu do ca.rro nas immedlaç6es do 
- Chegado ha pouco do Rio.fi- ferentes ás suas pessoas. Floriono po ' is. , Desvl:l Zabot, indo de enco'ltro 
xou residencia nesta localidade, - O sr. Raul Cordini e sua ex. - 51Úl Ulyssc . da L...;un.l, 110 poste do telegrapho. fer,ndv
o sr Waltrudes de AlmeidaSan- ma. esposa D. Euphemia Cordi- -;ompra algodil.o a I I $000 a dor- , se gravemente. CondUZido. mo
tos, almoxarife das minas da C. ni, em agradecimento á noticia roba.. Grande q .. an t,:nde. paga mentos depOIS, à residencla de 
Carbonifera. do nascimento de seu filhinho maior preço. sua familia, onde ihe fora.m pres
- Completou annos no dia 22 Elyseu. nos offertaram um ex- - Para curar o escrophuloso, à tados todos os recursos medicas. 
do corrente a sra. Luiza Cama· pler,dido pão de loto extrõ.ordinario o resultado da Grimoaldo falleceu ás 4 horas 
cho, esposa do nosso amigo sr. Muito obrigados pelo presente. verdadeira "Emulsil.o de Scott ," da madrugada de 50. 
Fernando Camacho. A anniver- • • • "Attesto que tenho empregado O enterramento do infeliz mo-
sariante f21 muito cumprimenta- \7ISI'fAS com bom resultado a "Emulsào ço. que era muito estimado pelo 
da nesse dia, tendo offerecido Deram-nos o praser de agra· de Scott" nos casos de escro seu exemplar comportamento. 
farta meza de doces ás pessõas davel visita. os seguintes cava- phulas e Iymphatismo affirmo teve o acompanhamento da S. 
de suas relações que lhe viSita.- Iheiros srs.: capo José Caetano ser a expressào da verdada. M . • Amor ao Progresso. e de 
ramo • do Amaral, dr. Ernesto Parés. Dr. João Marques. extraordinario numero de pesso-
-- Em passeio acha se em La- Alvaro Candido, Carlos Witt. De- Recife, Pernambuco," I as daqui. 
guna ｾ＠ familia do sr .. Tacito Que- mosthenes, ｾｩｱｵ･ｩｲ｡Ｌ＠ cap: Joào - A neaocios e a passeio esti- Ao baixar o corpo á sepultu
des, nivelador das mmas dr. Pau Cardoso Blttencourt, O n o f r e veram nesta praça os srs , J , J . ra. orou o sr. Tobias Pereira, co
lo de Frontin.. Brognara. José Victorino Soares Recena. Oclavio Schl cfler, Gui- mo derradeira homenagem ao 
- Com destmo ｾ＠ Araranguá'l e. Marcohno Fernandes lndalen· Ihlrme Plclum. Octavlo René. querido extinctCi. 
onde tem resldencla, passou a- CIO. : ｰｨ｡ｲｭ｡｣ｾｵｴｩ｣ｯ＠ R.odolpho Sam- Aos seus parentes, especial-
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==- IMrR EN SI\ Dominio, 11 de Julho de 1920. n.41 
mente ao seu pae sr. J o:'to Frei
tas, d iino aiente da Thereza 
C hris tina , os nossos votos de 
verdadeiro peza.r_ 

Em 2 - Julho - 920. 
Correspondente. 

ｾ＠

u.s corações ao hospitaleiro e dis- \ CLUB EXCEL510R I VENDE-SE uma ty\-.... ra
ltncto povo deste districto. as No resultado do 13 sorteio phla completa. em perfeito ･ｾｴ｡ＮＮﾭ
palavras ｣ｯｮｦｯﾷｴ｡ｮｴ･ｾ＠ e as altas da SERIE LlBI:.RAL(novo pia. do de conservaça,o, possuindo 2 
provas de estima de ｱｵｾ＠ foram I no) do C/ub Exce/síor, de Porto prél.>s, podendo 6er impresso um 
ｾｉｖｏ＠ nos amargurados momen- Aleire, realisado a 26 de Junho jornal formato 4flx30.mact-::-1lS 
os porque passaram. . ultimo, foram contemplados os de cortar papel. entrelinhas, per-

, I As nossa.s pal!vras de Sincero seiuintes prestamistas. residen- furar. numerar e ｢ｲｯ｣ｨ｡ｾ＠ por 
DO ôRA 'ilA erA airadeclmento s:'to extensivas tes neste municipio: Ramiro Ma- preço muicommodo eem condi-
ｒ ｾ｡Ｎｬｩｳ ｯｵＭｳ･Ｌ＠ a 29 de Junho ao honrado commercio desta chado. (3 ' vez sorteado), nume- çOesfavoraveis.Cartasdepropoo;

f,"d ". no Alto Caplvary. com praça qu" cerrou as suas portas ro 31 .949, com 50$000; Anto- ta á redacça,o do Correio Serra
mU ita pompa. a festividade de na occasla,o ､ｾ＠ enterro de GRI- nio ｚｾｮｩｮ･＠ (2: vez sorteado). nu-: no, ｓｾｯ＠ JOl!.quim. 
S . P edro. que constou de missa. MOflL DO, a apreciada banda mero 32,010, com 50$000; Jo- _ . ..... 
procissão e bazar_ mu' I("al Am(,:ao Progresso que sé Humberto Peters. numero., DEN'C15'fA _ . 

A concurrencia de fieis fOI e- acompa.nhou a sepultura o que- 32 ,01'1. com 50$000; Walde- Pliruo Tav<l.res. dentiSta.. sel-
norme e tudo correu muito bem. rido cadaver e áquelles que nos mar Karklini, numero 32 .193, entiflca ao publico que abno, na 

Em todos os actos da festa. enVliuam pezames por telegram- com 50$000: Jorge Guilherme casa junto ao predio o:1de fune
tocou a sympathica banda. mu- mas, ｣ｬｲｴｾｳ＠ e cartões . Karklini, numero 32.132, com clonou a Cooperaltva.o ｳｾｵ＠ bCI)1 
sical . Filhos do Oriente . , do 1_ A todos. pois. mais uma vez. 50$000. montado gabinete denlario. e 
maruhy. o ｣ｯｲ｡Ｎｾｯ＠ agradecido de Orleans, 2 de Julho de 1920. que se ｡｣ｨｾ＠ á geral dlsposiça,o, 
- Falleceu no dia 5 deste mez Jo lO FREITAS. ｅｓｐｏｓｾ＠ E FILHOS O representante, I todos os dias. 

o sr. Manoel Ga-doso Duarte: I Pedr.l3 Grandes. 3 de Julho FELlsBERTo CAROOSO ｄｾ＠ ｒｏｃｈｾＬ｜＠ "C--f":-C"'-'--t-" 
que contava 56 annos de Idade. ae 1920. . _. a e as ro 
Deixou viuva e nove filhos UiW&±a Casemlras e pelucl- 1\ ｍｾｌｈｏｒ＠ MI\RCI\ De CliPE MOlDO 

Em 8 - - 1' -920. O Dr_ Ernesto ｐ｡Ｎｲｾｳ＠ medico- ｾ＠ as, supenores e por , _ 
Correspond-:nte. ｯ［＾･ ｲ ｡ｾｯｲ＠ e parteiro. communica preços comModos. na casa P1- Fabrica a vapor fundada em 91 o 

ＭＭＭｾｾＭｾ＠ ..... --- ao povo d'este municipio que NHO & COMI'.-Orleans. Castro Irmdo _ ｆ｡ｨｲｩｲＳｮｨＧｾ＠

Ademle . Fendas e Sarna! provisorí<lmente na , Pharmacia AO GOMMERCI0 I ' M' I' T ' 
B · l ' t ::! d • Rua dr Lauro u .er UBARAO ｇｾｲｳｯｮ＠ MesqUita. neioclante Ｑｾ ｬ ｯ＠ ｲ｡Ｎｳ ｌ｟ ＱＳ ｬ ｲｾ Ｎ ＮＮ＠ ｾ＠ os, os o· Communicamos ao. commer- • • 

eresldentenaclda.de de ｾｉ｡｣ｰｵＭ ｭｬｾｧｯｳＮＬ＠ estara a. d SPOSIÇ:'tO de cio em geral que, amlgavelmen-I flSSIG NI\NTES 
elo, Estado .de Sergipe a praça seus clientes. at.,e,dendo c?a- te e de commum accordo. dls- Aos nossos favorecedores em 
do Commerclo ns. 1 e 3. Ｌ ｾ ｡ ､ｯｳ＠ den' -o e ｾｯ Ｂ Ｌ＠ do munlCI- solvemos. nesta data. a firmai geral. prevenimos que démos ini-

Attesto que soffn de adenlte piO . _ .. LUIZ CARDOSO & CIA .. que cio á cobrança do valor das assi-
o qual ｴｲｯｵｙ ｾ Ｍｭ･ｦ･ｮ､｡ｳ＠ e sarnas girava nesta praça. que não tl-

j 
gnaturas da Imprensa, do anno 

durante 5 mezes. Por minha DESPEDIDAS . nha credores e da qual eram os corrente 
espontanel'. vontade usei o Aos seus p<lrentes e as pes- nós os unicos socios. I __ ._ ... _ ..... ___ _ 

ELIXIR DE NOGUEIRA do soas aml&as Jaguaruna. 25 de Junho de I -. " - . 
Pharmaceutico chimlca Jo:'to da lzaac ｌｾ￠ｬｬ＠ Soares e Familia, 1920. I ｉ ｮｾＨｬｲ･ｾＬＬＬｾ＠ ｴ･ｬｴｯｬｾ＠ I('om flertOrll -

R I Çlil 11'\ t Vil (a "'pr,.· ｾ｡＠ tl S ilva. Silveira e com ouso de6 t f ' ndo 'U' r"sld ' nciapara LUIz CARDOSO DA OCHA : rl-f' 1- ;1 ' • , . ' rans erl _ .. ｾ＠ ｾ＠ L F' Lo \'0 ') ｲｾＨ＠ o _, arljlle,. Vidros fiquei radicalmente cura Lauro MCiller. ｡ ｾ ｲ･ｳ･ｮｴ｡ｭ Ｎ＠ por ｅｏｎ ｉ ｄｾｓ＠ lUZA .MA . 

do. este meIO. as suas despedidas. (I b E " I· 
Riachuelo.1:'deJunho.de .1913. pedindo descu lpas de não o te- • U c ｾｇ･＠ StOv 

G_rson Mewquaa . rem feito pessoalmente. accres-

: • .. centando q.:e ali. permanecer:'to P t A l eO'l"e 
SECçaO PAGA á inteira disposiç:'to de todos que O r O b 

EDIT AL os honram com as suas relações J J" 'j ｾ Ｇ＠ L' 'I J 
Cobrança do imposto de Paten- de amisade . I • nmn, Vi wl'. ＱＱｉｉ Ｑ ｾ｢Ｇ＠

te de Bebidas e Fumo. Orleans. l' de Julho de 1920. 
Torno publico. para conheci- - • , 

mento dos interessados, que du- AGRADECIMENTO 
rante o corrente mez. se proce-

j 

Ao sr. capitão Lu,z Cardoso 
de"nesta Agencia. à. cobrança da Rccha 

do imposto de Pa.t.ente de Bebl - Vet1ho traser publicamente 
das e Fumo. relativo ao ｳ･ｧｵｾ＠ I e nào posso e não devo si-
d? semestre do corrente exercl- \ ｜［ｾｾｾＺｲＩＮ＠ ao meu estimadissimo 
CIO. '. . amigo ex-patr:'to e ex-soclO sr. 

Os contnbulOtes que, no .pra-!tão Luiz Cardoso da Rocha, 
50 acima, deixarem de Ｚ｡ｴｬｾｦ｡Ｍ ｾＺｐｾ･ｵｳ＠ mais que sinceros agra
ser o pagamento do refendo Im- d . entos pelos extraordina-

"t 's multas eClm , posto. ficam sUJei os. a . s favores que me dispensou 
estabalecidas em LeI. . , ｾｉｾｲ｡ｮｴ･＠ o tempo em que tive a 

A cobrança executiva. sera I It honra de viver em sua boa 
feita em Outubro deste exerCI- : ､ｾｳｴｩｮ｣ｴ｡＠ companhia. 
CIO. . Sei e comprehendo bem que 

E. para que .não se allegue Ig- o que lhe devo. pelas elevadas 
norancia publlca.-se o presente s de estima de que fUi al-, prova ｾ＠

pela imprensa. vo como emjJregado e como s_ I 
Agencia Fiscal das ,Ren.das ｣ｩｾ＠ de ｳｾｵ＠ estabelecimento com

Estadoaes de Orleans, '(m 1 de I mercial. n:'to pago com meia du-
Julho de 1920. zia de palavras impressas. Fs-I 

O Agente Fiscal, I sas mesmas palavras .. porém. 
Domingos Dalsasso. ara me desobrigar du-

servemte
p 

da minha divida de, 
TO ' ma par , 

AGRADECIMEN , I ratida,o. A outra, a maIOr. pro-\ 
João Freitas, esposa e filhos. g arei pa,gar-Ihe com a mmha I 

ainda cheios de profunda dOr pe- I cur oode que será duradoura e 
I · to de seu . .. ｭＡｾＬ＠ I 

lo prematuro tal ･ｃｬＡｾ･ｮ＠ I' sempre verdadeira. 
extremecldo filho e Irmào c,n de junho de 1920. 

ElT AS ｌ｡ｩｵｮ｡ＬｾＭ

GR IMOflLDO FR 11, I LEo:;;DAs FIUZA LIM A. 
ｾｭ＠ ag adecer do fundo de se-

920 premios por mez! 
46 CONTOS DE RÉIS POR 5$000! 

V& p;-:e_l0 4e 40= 00:"'
tos 40 =-é's, e= Ｇ ｏＺＧｾｇ｡ＺＮｳＮ＠

RECIBO 
Declaro que recebi dos srs. J J. Rccena &; Cia 

I'!da .. por mlermedio de seu SOCIO sr J. J. Recena, em 
mercadOrias de sua casa, a importancla de Rs. 10:000$000 
(dez conlos de réis) que me coube por sorteIO reahsado em 
26 de Abril de 1920 e ao qual eu linhd d!reilo como poss ui
dor da cardenda sob numero 12746 da Serie liberal (no\'o 
plo'lq). do ·Club Excelsior· • do que dou plena q uilaçãO 

Orleans. 2 I de Junho de 1920 

Como leslemunhas: 

Benjamin Ekeler. 

LUIZ V era n Cascaes 
Fernando Volpa lo. 

Todas e quaesquer mformações sobre inscripções 
no .Club ExcclsiJr' dará o represenla nte-viajante , em 

O rleans, 
Fel isberto Cardoso da Rocha . 

• 

• 
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0 . 41 IMPREN51\ - Dominio, 11 de Julho de 1920 

r 
ｲ･ｬｬｾＱ＠ ;. ｾＬｾｲＬｬ＠

- Represen tações -

End. Telgr.: ｦｅｌｬＵｾｉ｜ｌ＠

Caixa poslal. 86 

LAGUNA - Sla. Calharina 

ｾ＠

, I ELIXIR DE NOGUEmA ｾＺｦＺＺｦＺＦＺｴＺＺｦ ＢＢ ｴＺＺｴＮＺｴＦＮａＴＺＺＧＮＺｦＺＺｴＺｴｦＺｩｦ ＢＧＢ ｾｴｦＺＺｦＺＺｴｾＺｴＭＮｊＮｦＮｴｦＺｍｾ＠
Cura +. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ p * 

ｬ｡ｬＧｉｉｾＮｮｬｯ＠ du Ir- ｾ＠ A N ｾ＠ R ｾ＠ W E H D n A O U N ｾ＠ ｾ＠ uM. ｾ＠
ｾｙＮｾｲＧｋ｟＠ ｾ＠ * 

ｉｮＺｬＺｭｭＮｾＶ＠ .. do Ulo-\ ｾ＠ IMPORTAÇÃO _ EXPORTAÇÃO *' 
CorriMento do. ouvi· ! * *' 
ｒｾＺｩＮｾＬ｡ｴｬＮｭｯ＠ om , .. ｉ ｾ＠ Florianopolis,Lages e Laguna ｾ＠
M .. ,hudapt".. ｾ ＮＮｊ＠ = SANTA CAT:E3:ARINA = * 

Alltcç6u do -rf'"l __ I. ｾ＠

impressos feilos com. perfei
çll.o - na typ. da Imprensa. 

h,.do -))r, 5 d r d . h d <J>Y Dom"opo1- *' ecção e lazen as. armdrtn o. mlu ezas, * 
ｔｾＺｏｲｴｬ＠ ... 1 ｾ＠ elc. - Secção de ferragens. machtnas de loda a es- ｾ＠

o.... -*1 pCCle, tnslrumenlos para lavoura. molores. ilt.· 

c .. ,ro.... -$ I 5 - d I· k g I· I "" nmol. 4. e c. - ecçao e es Ivas. erozene, azo tna, e c. * 
ＭＭＭＭＭＭ ＭＬＭｾｾｾＦ ＭＭＭＭＭＭ

1'1\1150 
Aviso aos donos dos relo2'ios 

e objectos de ourivesaria que 
me foram entreiues para serem 
concertados. que devem pro cu
"al-os até o dia 51 de Agosto do 
corrente. Caso contrario. perde-

OonorTtl/... 1 *' 
C .. ",,",utw. ; ｾ＠ Deposito de Carvão de pedra <-
flllul.. . I*';+ 
E,plnh ... ' ｾ＠ Cardiff e Americano * 
Ra'h.ti ..... . ｾ＠ * 

. rAo o direito da posse dos mes- ｬＧＱＺＺｾ＠ br_ ｾ＠ ａ Ｎ ･ ｾｴ･ｳ＠ ｟Ｎ ｾ ｬｴｩＮ ｯ ｳ＠ * 
UlCfrJ5, ｾ＠ -O ｾ＠

mos. r 

Orleans. 19de Junho de 1920 II 
ROMEU SKIERNIEWSKI. 

ｔｵｭｯｲｴｾ＠ ｾ､Ｓ＠ * 
5lrnas . -.r; T . h d I - d . , C.y"". ->Ir, raplc e e a racaçao e vapores e naVIOS, com ar- * 
Es -rophul.. ｾ＠ *' Darlh.ol. 1 - mazens para cargas - * 
Boubas, ｾ＠ , 

ｾｌｬｖｅｉｮａ＠ ｾ＠ ｾａｾｔ ｍ＠ Boubon, Ｍｾ＠ C d t d d' R • * o. "nllm,n'.. -»G orrespon en es e ｉｶ･ｲｳｯｾ＠ uancos naclo- * 
• Iodos as mo- _..J naes e estrangeiros !..1L.. 

ｩｩｩＪｾＧｊ＠ 1"11,, prO' 'l'j Pv 
Ｚ＿ｾＮ＠ ilJ "("Ientes di ｾ＠ * ... ,uo. ＮＮＮＮｾ＠ CORRESPOXDEXTES DO BAXCO DE ｋａｐｏｌｉｾ＠

eNO. TelEG.: OLlVelRI\ 
CI\IXI\ I"OSTl\l. 36 

IMPORTADORES 
De 

"74 ｾ＠ .. U'-

ｩ ｒａｲＮｾｅ＠ DE,mllYO DO ｾａｮＶｮｬ＠ ｉ ｾ＠ REME55fl5 PflRfl fl ITI\Llfl ｾ＠
SECC05 E MOLHI\DOS CARIMBOS DE BOR- ｾ＠ Vendedores dos aulomovels ·OVERLAND· * 

RACHA, de lodos os de- ｾ＠ TraIam da cobrança de ordenados. conla nas lt Una Coronel Glbtaro Richard 
LAGUNA senhos e lamanhos, podem +l reparltções publtcas. reltradas da Caixa tconomica.:-«

ser adquiridos na Iypograph,a +, luros de apoltces e dividendos. * 
r--. 4. ,da Imprensa. I ｾ＠ Encarrcl;!am-se da acquisição de quac.squer i", - '* 

Estado de Santa Catharina 

., ｾ Ｎ＠ ..... r , '" m'- '. r .- I r._ I r,. '" , r ...... _ I ｲＧＭｬｲＮｾＧ＠ ｲＧＧＧＧｾＭｬｲＬＬＬＬＬＮ Ｉ ＮＯ＠ ..Jj lenaes para emprezas. tnduslna. ｲ･､･ ｾ＠ dt' o"u:. L 
T " Ｌ ｬＮＮｾ ｾｦＧＺ ｾｾＧｾ＠ ... ｲ ｾ ｊ［ＧＺＺＺｾＢＢＢＢＧｲ Ｂｬ ｫＡ Ｍ ＢＢＢＧ Ｇ＾Ｍ -1---"f;..J-I-.-..? ｾＬＮＮ ＾ｬＭＭ ＭｌＮＺ ｾ＠ J ＭＮ ｾ＠ ＭｾＨ Ｇｴ＠ ｾ＠
｣ｾｾ＠ Ｎ ＬＺ［Ｌ ｾｶｾ ＺＭＺ Ｚ ＺＺＮ Ｇ ＭＺｩ ＧＨ ＧＺ［Ｇｾｾ Ｈ ｾｾ ｜Ｇ ｾ＠ Ｎ ｾ ｛ ￇＧｾ＠ ｾ ｑＮＮＢ￣ｬＢｾ Ｎ Ｂ＠ .,d gollos. inslallações elec!rlcas, ele. ｾＬＭ
(!.) ｾ ＧＩ＠ ｾ＠ ｾＫＭ
l . ＮＮＮ ｾ ｟ ｾ ｟ ｖａＬＭＭＢＬＢ ｟ Ｇｏｾ ｟ ＢＢＢＢＧ｟ＢＢＢＢ ｟ ﾷ＠ . A.\;;;.) _ __ ..... ＭＮｊ ｟ ＭＮＺＮＮＭ ｾ＠ ＮＬＮＮＭＮＮＮＭＭｾ＠ ... __ . _ j-rn; ［［ＭＺ｜ｾ＠

ｾ＠ Casa Cardoso \f 1/H'liH'tT"i'HH::-..fHH'fH't--ft"f'" 

ｾｾＩ＠ ｾＮｾ＠
-l U 11': 
ｾｾＺｬ＠ DE ｾＩ＠ .. 
ｾＨＧＢＩ＠ (;5 ' 
-lU J - C d ô ·tt rt li,: ｾ｜Ｇｬ＠ oao ar oso 1 encou re:J) .. 
01.>; ,,) V 

- I ,fi 1)._ 
ｾ Ｇ ｾ＠ Fazendas. armarinho. ferragens. café. ｲｾＩ＠ j,) 

<.!lI., k I I I Ｂ ｾＪ＠_ \ i. erozene. sa . e c. e c. 11 . 
r:. ( ,) --- (e,J 
ｾ Ｎｾ＠ ｒ ｾ＠
ｾｾＮｊ＠ Corlume de solas e vaquelas e deposllo ''').' 
ｾｾ＠ fi d d ' I IJ \' r.,o, e couros prepara os. naclonaes e es ran- (e,J') , 

• ｾＢＺ ＴＮ＠ )'.;.-' • 

ｾｲｾＢＢＮ＠ gelros. Accessorios para sapalelros e ｳ･ｬｬ･ｩｲｯｳＮ ﾷ ＬＬｾ ﾷ ｾ＠_U ｂｾ＠
.1 ") --- (. '. \') 
ｾｨ［ｬ＠ Exportador de cereaes, couros, etc. ｬＬ ｾ Ｉ ﾷﾷ ｾ＠
-I" ___ I) -

｀ｾｪ＠ ｒｅｐｒｅＢｅｾｔａｾｮ ｾ＠ DO P.P 
ｾｾ Ｎ＠ BANCO NACIONAL DO COMMERCIO ｾ･Ｌｾ＠ ＱＨｦＨｾｊ＠
ｾｦ｜ＢＬｊ＠ --- r, . '(J ＴＬＮｾ＠

ｲｲＨｾ＠ F ILIAL E:M. ｾｉｉｎａｓ＠ ＺｾｾｾＭｉＪｾｾ＠
ｾ Ｂｾｪ＠ --- ｾＧ Ｎ ｾ＠ Ｎｾｾ＠
ＱＭｾ＠ Endereço lelegraphico: CARDOSO ｾｾｾ＠ ｾｾＮ＠

ＤＮ｣ｾ＠ - CODIGO RIBEIRO - ｾＧ＠

-uho C 
(GERESTE: RAJoJI1W MA CllAD O) 

Grande deposilo de: Sal. Kerozene. Dhospho
ros e Farinha de Trigo. 

Armazem de seccos e molhados. Loja de 
Fazendas. Ferragens e Armarinho. 

Recebeu e eslá vendendo por preço ba
raltsslmo. um grande e variado sorlimento 

de cosemlras e pelucias. 

ｲＮｾ＠ (e,L 
ｾＬＮ＼ｾ＠ ｾ ＬＮ＠ ｴｾ＠
ｉｦｾｪ＠ RUA ｖｉｾａｌ＠ RAMOS ｾｾＪ＠ Ｍｴｾｾｾ￭ｩＮ＠ Rua Jfj de Novembro OrJeans 11 .... .,... 4, ｾ＠ ｾ＠ )]:J. .' ｾ＠ ,e.l Ｇｊｾ＠
ｾ｜ｳ＠ ORLEANS - Eslado de 51a. Calharino ｾｾ＠ \!r. Ｈｓｏｾｒｊ｜ｏｏ＠ 01\ enl"ReZI\) e. 51\1'1TII CI\THI\RINI\ rftl 
ｲｪｊｾｬＮＮｾ｟ｾ ｟＠ ｾｾ Ｇ］Ｎ＠ ｾｾｾｾＭｾｾｲＮＺＭｾｾＭ ｦＢＬｾ＠ -r ｾ＠ Ｈ･ｾ ＧｊＧＩ＠K À'" ｾＮＮＮＬ［ＮＮＬ＠ () . ) (l f) (10 1 'l H P .... -:l ()- • • () .. ,'7(i',...,C) ,.,-"r"'''' l ｰＧＢＢｾＬＬ［ＺｾＬＬＮＮＭ［ＺＺＺＭｾｶ＠ ｾ Ｍ ... ｾ＠ ... - - ｾ＠ - ,...,,-:\- - - ., - - .. . 
ｬｴＭＢＧＡ＾ Ｇ ｾＢＢＧ Ｌ ｾ＠ｾ＠ \.....,."-"1 .. ｟ Ｍ ｾ＠ ......,.......,) 'j\'V"""';/ .....".ú '''' -{" ｾ＠ .. ,... 4" ' ｾＬＮ＠ • ｾＮ＠ • ..... , 

. " Ｚｉｾ＠ -(I.... ｾＮＮＮＮ ＮＮＮＭ Ｎ［＠ '-: -tio..;. :I..... ;;,;.... ｾＮＮＮＮ＠ -:J' • • r ,,,,,,,,,,-,,, .....,r....., .......... - - ,""'0""" - . ＩＭ ＧＭＺｾｉｾｾ Ｇ＠ , ﾷｾｔＧＭｉ＠ ＬｓｬＬＭＧｾｔｾＧｾｾＧ＠ ﾷＺＺ［ｲｔｾＮＮ｢ＢＬ＠ ＩＧ ｾＬＧＺｬ ｔＧＭ］ＢＬ［ Ｏｦ＠ ｾＬＢＺＮＮｴ＠ ｔｾＮＢＺＮＮｴ ﾷ ｔ＠ ｾ Ｎｾ＠ I ........ :...1-.:,,,, ｬＭＮＺＬＺＬｲｔＬＭ］ＬＬｾ Ｇｦ ｔｾＬｊ［Ｌ＠

PALES' 

ｔ ｭｬｾｾ＠
A scienc 

namente o 
lidade de 
com o pl3.n 
colas pode 
nlcar com 

As est 
de Ma.rcon 
seus app 
Marte? 

Um sei 
no afflrml 

fundado nl 

a geome 
só elle. cI 

Outro 
ge Deret 
trucção d 
plano gig 
lórma. qu 
roS do Ir 

apr 
muoC),)s 
zes mais 
de nós a 
enta vez 
re E'ffel 
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