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es e 
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S.JiCldaram-S8, n:1. Vaccarfa, Rio Grande 
do Sul, e no mUnlcplo de 510 Joaquim da Costa 
da Serra. a1iuns falendelros, devido i!. perda anor
lT'e. de iado. que soffraram ultimamento. infor
mou nesla cidade uma pessoa vinda ha poucos di. 
as da rCIIIlo serrana . 

• ｊＨ Ｇ＾ｉｾｎＮＴＧＭｔ＠ .... N(Yl."'ICIOSO 

- Redactor GODOFREDO mARQUES-
Torna-se necessario que os governos 

corram em auxilio dos mUl10s outros ｰｲｾｪｵ､ｩ｣｡ﾭ

dos qu:: estão vivendo com difl'cL:dades e luta'ldo 
contra a peste que quer reduz. 101 li completa 
misoria (11)00 11 I Tuharao Ｈｾｴ｡ＮｬＧ｡ｴｨ｡ｲｩｮ｡Ｉ＠ • .lI (te OUlulJro de IQ2(). ] nUMERO 51 

ｾ｡ ｬｲｬｾＧ＠ ｾｇ＠ ｲｾｭ＠ ｾｾ＠ =--= 
VIl!, Nm.ao ｄＳｬｲｾＡｴｯ＠

S'np'e que se nos otferece 
ensejo pa ra a nnunciarmos ｾＮｯ＠

pUOl,CO ma.is um melhoramento 
m,\IS u'1) em prehend imenlo im: 
po rlante, o fa.zemos gostosamen. 
te . A verba de 4 mil conlos. 
votaC:i para o in,cio da construc
p o d3. nha ferrea de Villa No
va ao Estreito. veio encher a 
todos de inconllda satisfilç1o, 
mlX "!lê os p..lVOS do sul calha· 
ri nen,e. 

Melroramento grandiosõ e de 
maXIMa importancia para o Es
tado. que f ca ligado ao sul por 
essa prompta. e rapida via de 
communicaçào. lornar-se·á., em 
pou:o tempo. uma verda.deira 
reali:lade dada a urgencía de sua 
conc·usão. 

De ha muito se fazia sentir a 
Ilgaç'-o do sul por estrada de fer
ro a F'orianopo'ls ; e ｰ｡ｲｾＮ＠ a eUe· 
ctivluade dessa nossa jusla as· 
p!ra.çà,. m Uito cooperou o espl
r.to emprehendedor do notavel 
e-,genrc' ro d r. Paulo de Frontin, 

lona i'oconte.lavel da engenha 
ria brasile ira. 

Devemos a s. exa. a actual 
est rada T ubarào-Araranguá. e 
agora essa de V illa Nova ao Es
trei to. com o reconhecimento de 
Masslam bú ao Estreito confiado 
á. competencia profissional dos 
drs . Alvaro Luz e José Madurei
ra Junior. 

E scuzado é encarecer tão ne
cessaria emprehendimenlo. pois 
vem elle de enco'ltro aos dese
jos de todos que , diante da uber
dade invejavel do nosso s610, da 
nossa coliossal producçào e do 
nosso notado progresso, reco
nheciam que só nos faltava um 
ligeiro meio de transporte a 
Florianopolis para o nosso maio 
or desenvolvimento. 

Já nlnguem poderá. mais du
vidar de que o governo vai aos 
poucos, mas com seguraltça, re
solvendo o problema da viaça:o 
em todo o paiz. 

A construcçào duma estrada 
de ferro até o Estreilo era uma 
necessidade que dia a dia se tor
nava cada vez mais immlnente, 
e por isso annunciando hoje o i
nicio muito breve de seus traba
lhos. regosijamo-nos com o povo 
e felle,lamos áquelles quo, mes· 
mo àiante dos obstaculos que 
naturalmente surgiam a cada 

passo fi ･ｬｃ･ｾｵｬｯ＠ dessa valore. 
11 obra, nlo esmoreceram nem 

se dlixara..n vencer. 

ｾｭｮ､＠ Vlbl Rallm 

carnaç10 da inero<a, a. glorlfica- estrib ilhos de desenxabidas es
ção do marasma, a apololl'ia das ' tróphea q'Je llo mal õôa.m aos 
aspiraçóes relroiradas,o symbo- ouvidos do pobre elt:lorado e do 
lo da. opposiçà.o á.lut:1. ｣ｾｲ･｢ｲ｡ｬ＠ na povo em geral : . meu p,ogram . 
concorrencla ｭｯ､･ｲｾ｡ Ｌ Ｎ＠ ma de governo visa. refor'llar IIS 

Decorram os annos, succe finanças. de modo a prosperar
dam-se as ge rações. algumas mos. equilibrando os o'çalT'entos 
destas esqueçam mesmo. o ho- e solvendo essa crise qu ｾ＠ tantos 

!:a.nscorreu, a 24. a data n:1.- mem, que tanto bem lhes fel. rr,ales produz ao cO"'I1erci" oi 
tahcla d" alCmo. sr. coronel Vi- mas. a historla que é fria. que é lavowa e á lO<.lu.trla _ lrin'Ja. 
daI Ramos, Senador Federal por justa no seu ju:zo. e a justiça de ｱｵｾ＠ gara.nte por SI s6. toua a 
Sanla Catharina. que é imparcial. que é serena, nossa evolução de povo irdepen-

Como escreveJ o deputado A- que é recta \la seu veridiclum. dente. Resolverei ta m b e rn o 
rist,lIano Ramos, no Lageano ha de sempre erguer. nimbado magno problema da viaç1o. cor
que a 10 deste mez publi;;ou u- de luz o seu nome. da poeira dos tando o palz (ou Estado). em to. 
ma ediçào especial dedicada a annos, das trevas do esqueci- dos o ｾ＠ senlidos, de extensas 
S . Exa .. que naquella data che- mento. da ingratidão dos ho- estradas de ferro, ecolonizando.o 
gou a L3.ges de volta do Rio .• to- mens . . criteriosamente. e assim desen
da a vida do senador Vidal Ra- Tarde embóra, ｲ･ｾｰ･ｩｴｯｳ｡ｳ＠ vciverei todas as suas forças de 
mos. tem sido uma serie contl- saudações da Imprensa ao emi- riqueza, elc, etc .• 
nuada de muitos e bons serviços nente cath3.rinense. Esses ckagados> nã.o nos di-
á. sua patria. Dentre elies re- • l. 'll, entrelanto, o modo de re-
salta a reform'!. da instrucção Tte. POMPILlO BENTO 5: verem esse problema. Pro-
em nosso Estado. mettem apenas. mas nào sabem 

Por esta face, queremos nes- como proceder de modo a se ef-
te p'!.lIido a rapido artigo encarai· Complelará.. am.nhã. mais fectuar o programma de seu go-
o na sua obra de estadisla. um anno de vida util a si. á. fa- verno. e assim nada pÓClem ou 

D3 estadista. sim. ｰｾｲｱｵ･＠ di· m'!;a e oi ｳｯ｣ｩ･､｡､ｾ＠ o nosso pro- sabzm futr durante sua ｡ｲｪｭｾﾷ＠
gno daste nome só o é. na phra- sadissimo e prestimoso amigo nislraçào. 
se autOrizada do grande pedagc- tenente Pompilio Pereira Bento, Que formidaveis', kagado5" .• 
go e pub:icista Horacio Mann. socio da importante firma Cons- Sendo assim. como lé. nunca 
aquelie que no seu passivo de ｴ｡ｮｴｩｾｯ＠ GarofaJlis & Cia. ,de Flo- progredimos, e ostaes ckagados. 
homem de governo tenha. sinà.o rianopolis. serão sempre guindados á.s cul· 
realizado. ao menos dado inicio, Conta. o muito querido anni- minan:las do poder pela inge
ou dado impulso a tão magno versariante. com um largo nu· nuidade do povo! Nenhum can
bem. mero de amisades conquistadas ditado á lIovernança de um Es-

A' instrucçà.o em Sta. Catha pela sua comprovada lealdade. tado se preoccupa seriamente 
rina esta uni co e inconfundivel sendo o seu nome merecidamen- com o modo de resolver o pro
ligado o nome do senador Vidal te acatado na classe de com- gramma dE' sua admmistração--;
Ramos. merciantes que elle tem sabido porque sabe que ｰｲ｡ｬｬ｣｡ＡＢＱ･ｾｴ･＠ e 

Os Governos que o succede· dignificar com o seu lrabalho irresoluvel - so aspira uma COI-
ram desdobrando a instrucção. perseverante e honrado. . . sa: o triumpho da sua eleiçio! 
fizeram inegavelmente bashnte, Por isso. por ser PomplllO E' risivel contemplar 53 opa· 
mUito ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ o do bene- Bento um digno ･ｮｾｲ･＠ os' mais vo lendo ｢ｯｱｾｩ｡｢･ｲｴｯ＠ as platafár
merito dr. Hercilio Luz; elle, po- dignos e porque nos ｧｯｳｴ｡ｭｯｾ＠ mas dessa. ckag-;J:;:;., esque
rem, fez tudo, creou-a nos seus de elevar o merito onde elle .e cendo-se que, o programma do 
novoS e adeantados moldes. encontrado. gravamos. satlsfel' candidato D e a repetlçio das 

O Senador Vidal Ramos re- tos. as linhas que ahl fIcam e platafórmas dus candidatos C, 
formando, dando ao seu ｅｳｴｾ､ｯＬ＠ endereçamo· lhe ､ｾｱｵｩ＠ a.s nossas B, e A. N10 salJe o povo ｱｾ･＠ o 

do Governador uma, diga· mais sinceras fellcltaçoes pel:1. programma do c"r,lldJ.to Deu· quan . . . ' d 
os desassombradamente. nova sua data natallcla. ma copia f'el do programma .e 

ｾｳｬｲｵ｣￣ｯＮ＠ fez o maior bem que __ __ • • G. o deste reflecte a ｉｭｾｧ･ｭ＠ 01-

um governo póde fazer a um PALESTRA VARIADA tida do pr(lgram,,?ade B e o des-
le e a estereotYPla do de A. 

ｰｯｾｯＮ＠ ta Catharina póde progre- x Um canditado serio. que se 
dir, aen tem que progredir muito ＢｾｾｕｊｉＧ＠ ｊｾ＠ I ｾｾ＠ A O ･｢Ａｬｯｲｾｾｾ＠ inspira no verdadeiro ciVIsmo, 

'damente pelas condições ｾｉｴ＠ ｗｉｉｉｉｉｾ＠ ｾｩｉｉｾｗｉｴ＠ i que e honesto, que se preoccupa e rapl , . . d de 
favoraveis de suas nquezas na- Um -k ado. qualquer, arvo- seriamente com a ｰｲｯｳｾ･ｾＬ＠ a 
turaes e pelo esforço intelligente rado em :utor sapIente, ou dan- da ｴ･ｲｲｾ＠ que. ｱｾＺｾｾＺＬｾｾＥｾｾＺ＠
de seus filhos. do ares de cidadão sisudo ou a- nào se limIta "p o modo 

A esse progresso. com. o dos inda feito bom guarda nacional. te; . explica ao p °tV da ro-
. esfor ados catharlnenses . um alto posto admi- pratico de resolver o os ｯｾ＠ p 

ＺｾＺｲ､￠＠ sevmh ｾＡｾｾｳ＠ ﾰ｣ｾｾｭ･｢ｾｩｾ＠ ｾｾｳｾｲＺｾｲｾｾ｡＠ do paiz, ｴｾｲｾ｡､ｰ･ｾｾｾＺ＠ I ｾＺｾＺｾｳｯ＠ ｱｾｯ･ｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾＬｾｾｕｾｾｾｾＺ＠
Sena or I a., tradamente aos ven o . I i com os melhores ele-

ｉｨｏ､ｾｾｯｾ［ｾ ＬｮｾＧＺｾＧ｡＠ sua ｯｾｲ｡＠ foi ｣ｾ､ｾｾＺｾｵ＠ ｳｾｾｏｧ［ｉｾｾ｡Ｗ［ｾＺ＠ ｾｾＱｾ＠ ｾｾｾｯｴｾｳ｡＠ ･ｾｴｲｾｮｊ･￭ｲｏｓＬ＠ ｃｏｉｾｏ＠ ｲ･ｾＺ＠
que se começou a dar ｣ｯＬＬ＿ｯ｡ｴｾ＠ a , ｾｾｓｳｴ･ｳ＠ ｣ｨｾｶ･ｳ＠ ridiculos, destes' zara multiplicar as vias e co 

. ., que e a lo-
esse rollnemsmo• • 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• 

O. 51 IMfR€OSI\ - Tubarão, Domingo. 31 de Outubro de 1920. 
\:: . - -

mUnlcaçOes. como povoarà o sÓ.O lhos. Sera.o recebidos com a-I 
da patria. como saneara as cida- I' g rado. VistO sua reconhecida 
dese os portos. como f ,almente, competercia na arte 
reso'vera o intrincado problema Lulú - Laguna. - Os seus 
da .:..\rest . .l 001 vida. . . i ｴｲ｡｢｡ｬｨｪｾ＠ est.10 simplesmente 

'3. 
• !OlnGCaD 

Um t"l cand da.to ､･ｶ｣ｾｩ｡＠ di- horrlveis. 1 1/2 e 1,2 fazem 1) 

zer ao povo. ＼ｯＱｾｰｬｲｯ＠ a resolver I b rã) 4 syll.lbas co mo mandou. 
este ou aquelle probl!ma por cu- Ahi terP. um Grupo Escolar e vo
j;]. svlução ha tanto tempo espe-, cê pode matticular-se para a
ra o nosso pa,l ( ou o nosso Es- prende r u m poucadinho a som· 
t,do).e p:1r.l i:iSO tenho o seguinte I mar fracções. Não acha? 
plano. conto com esse ou aquelle Gil Mendes. Nesta. - Você 
meio prat,co . ,> disse que não tinha tempo para 

necessitam a Emul
são «!e Scott que 
alem de um me
dicamento é um 
poderoso alimen
to concentrado, O povo e um rebanho de "-',an- colJa.borar comnosco. e . entre

sas OVE: has que se dAinm fac.!- tanto. appareceu â. ultima hora I 
mente tosquear pe:a tesoura dos aborrecendo o pag nador. D'ou-
esperta,n Eles • • • I tra vez venha ma,s cedo para 

productivo 
d.e sangue, 
forças e 

BIAS MIRAM AR. que o dr. Kum Bha não dIga que 
«sempre se espera pela peior fi
gura , . i 

ｾｦｴＧｾ［Ｇｏ＠ ｾｾｾｲｾ＠ ｊｉＧｾ ｉ ｉｍ＠ - I C. P .. Nesta.- Porque a tira. em 
ｗｾｾＡｾ＠ ｾｮＪ＠ IiQ ｩｾＮｾｗ＠ - que escreveu as suas coovl5si-

",'u d. boas côres. 
ｮＮﾷｉＮＮｾ Ｎ＠

Lc."''''-L 

No'V'!.ssi:rno.s 
1 - 2 - O hOi'lem com o 

jogo deu cabo da. prov.ncia de 
ｍｾ｡ｭ｢ｩｱｵ･ Ｎ＠

I -I - No templo de S. Ro
berto. está. a errbarcação. 

K. UNA 

mas. do . tempo do onça. estava 
muito fUja.. repetim')s o despa
cho dum ex-Presidente do nosso 
Estado: Faça a barb.9. e volte . .. 

DR. f· LOTI\· . .. . 
ａｬ｣ｾｴｲ￣ｯ＠ superior a 3$500 a I 

medida - - na ca.sa Bessa. 

Pedi sempre 

EmulsãodeSt:oU 

'" 

Diversões 
Ao De/pizzo: 

2 - I, Da parte 
dum abngo. tentou 
cer 

mais baixai DR. NEWTOn RI\f'\OS o Idea/ Cinema focalisarâ. ho-
desappare- Está. nesta cidi:.de. I) no,so t;l.- je em sua te'a a. esplendida pel 

Ilentoso collaborador-am.:o d'·. licula - HOSTILIDADE. da Para

Ao Sylvio. 

2 - 1 - I. No renque.garga. 
lha tanto. que se 'lota a aI gaza r-
ra. 

Ao Fanór: 

1 - 2. Antes com a hypothé
ca pudesse obter prude'lcia. 

GIL MENDES. 
.A.. 'U. !r="n t:>. ti. v (l, 

Aos CO/legas 
2 - Sem cabeça conduziram

no pa.ra Traz os Montes -2. 
ROPANDE FRATESI , 

Syncop3.d.o. 
o pro]. Marclho S. Thiago. 

õ - Sempre disposto e ale
ire ｾ ＲＮ＠

ROFANDE FRATESI. 
ＮａＮＮＺｮｴＱｾＺｌ＠

Offerecida ao Osny. 

'0 Zé da B ca casou-se 
com siá ｂ｣ｾ＠ ca Mourão 
que o traz n'uma roda v'va-2 
que e nesmo uma tentação 
pO. 3. ｮｾ ｯ＠ é que a tal diva 

'"c.:> ol:tro d.a á cldade-2 
e a tal ponto arruou-se 
com o Ze ... barbarid ad p. I 
por q.lBstões de cíumada 
que, suave .. suave, .. 
bateu a li nda plumagem 

a tal ave. 

DR KUMBH\ 

Newton Vieira Ramos. huor.am mount. em 6 partes. 
tarío rr"Clíco. de ｓｾＮｯ＠ Joaquim. I Amanhã exhibirâ. - HnlNOI DE 

• • , AMOR, em 5 actos. de que à prin 
\7iSl'fAS I cipal Interprete Eurico Carllso. 
Palestrararr. comnosco, o s Muito breve dará inicio á apre 

nossos amigos srs. Tobias Pe- sentaç.l0 do grar.dioso lilm ｾ＠

reira. João Sbruzzi . MarcoliOo LIBeRDADE AMEéllCANA, em 20 se
Cabral. capo Slmeão Esmeraldi- ries. 
no e João Gonçalv% Ribeiro. I ｆｾＭＭＭＧ＠
- Recebemos. hontem, a agr"a- ALLEClffiENCO 
davel viSita do nosso velho ami-I Falleceu e sepultou se na ma-
go sr. Eg\dio Noceti, acreditado nhã de quinta·feira ultima. na 
viajante da importante firma Laguna. onde residia e era mui
André Wcndhausen & Cia. de to estimado. o sr. Antonio Pinto 
Florianopolis. que se acha entre I Varella. ciru:gião-dentista. 
nós, de volta das colonias. I Pezame.- a sua exma. esposa 

e aos seus parentes. 

1\5SIGr1fWT€S . . -
NATALlClOS 

Ef,tamos procedendo á co-I F à 
. ar o annos 

brança das ｡ｓｾｬｧｮ｡ｴｵｲ｡ｳ＠ em a- H ' f h . h 
• oJe a ormosa sen onn a 

trazo e da? do 2 . semestre deste Ahtonielta Lucilia Mantovani: 
anno. 1_ a ["'. o nosso velho amigo sr. 

• • Sa,ti Vaccari. conceituado ge-
NOI\70S I rente da casa Pinho & Cii\ .. de 

Com a gentil e intelligente se I Araranguá. e a exma. sra. d . 
nhonnha Dulce Mathdde de Sá. , Santinha Collaço: 
､ｩｾ･｣ｴ｡＠ filha do nosso prez.a.do a- I - a 2. a sympathica senhori
mlgo capo Alexandre Coelho de nha Aracy Fiuza. Uma; e 
Sã. digno Collector Federal des- ' - a 5. a galante Maria de Lour
La cidade. contratou cazamento des de Gouvêa Schiefler. 
o apreciado moço sr. Arnaldo 
Pedro da Luz. funccionario do NflSCIMENTO 
Banco do Brazi/. de Florianopo- Ao nosso amigo sargento Ger. 

ｾ＠

onde está exercendo cargo ele
vado. o joven e in telJigente con
terra!leo-amigo HermlOio Mene
zes Filho . 

Nossos votos de felicidades. 
- O sr. rr.ajor Rodoifo Wel
ckert. conceItuado agen te. na 

'1 Laguna, da . Empreza de Nave
gação Hoepcke • • communicou â. 
Imprensa que actualmente as 
passagens só serão vendidas me
diante a apresentação do a ttes
tado de vaccina contra a var.'ola. 

Ficam. pois, prevenidos os in
teressados. 

Oleo de linhaça. legitimo. a 
3$200 o kilo. vendem 

- Bessa & Filho -
- Os preços éla typograpr.ia da 
Imprensa. são os mais baratos 
do ｅｾｴ｡､ｯＮ＠ o que facilmente se 
poderã verificar. Os trabalhos 
são perfeibs_ 
- Para Juiz da festa de São 
Pedro. no Capivary. em 192 1, 
foi sorteado o illustre conterra
neo sr. Pedro Castro. nosso a
preciado companheiro de red ｾＭ［ﾭ
çào. 
ｾｏｳ＠ innumeraveis certificados 
eguaes ao que segue. certificlm 
os beneficos resultados da prodi
giosa . Emulsão de ScoLt." "At
testo em fé do meu grau que ha 
muitos annos tenho applicado 
com excellente resultado a Emul
çào de Scott". especialmente a 
senhoras lymphaticas e creanças. 
especialmente as de crescimento 
rapldo. 

Miguel Alvarenga. 
Campinas. S. Paulo •. 

---_ .. ------
ｾＬ＠ ｑｾ＠ F, D. Thmu ｾａｾＺＺｴｬｄ｡＠

- A"VISO-
Para conheclmenLo dos inte

ressados faz-se publiCO que a 
partir do dia 1 ｾ＠ de Novembro fi
cam abolidas as chamadas 10 
minutos antes da partida p o r 
meio d e apitos prolongados: 5 
minutos antes d a partida dos 
trens os snrs. agentes das esta
ções darão aviso por meio de 
campainha ou sineta para em 
barque dos snrs. viajantes. fican
do entendiao que a locomotiva só 
dará o signal de partida por um 
apito curto. 

Laguna. 23 de OutO de 1920. 
ERNANI B. COTR M. 

Director. 

Mantelia nova. de Blumenau 
- - na Casa Bessa. 

-lI. Luz Foot Rilll Ouh. :E::c.1Ern:l.o. 11' R M h d . A S B . IS. mano . ac a o e a. sua exma. o . un o . , .. I _ , _ 
g Aos nOIvos. nossos parabens. esposa. de Flonanopolis. apre- A \ ISO 

ｾ＠ x:> O C C 2:) O R - ｾｯｲｮ＠ . a ｰｲ･ｾ､｡､｡＠ .senhorita senLamos parab.ens pelo nasci- De ordem do sr. PreSidente 
D K B Mana Plzzolattl. genLl1 filha do mento de sua ｰｲｩｭｯｧｾｮＱｴ｡＠ RuLh. do H. Luz Foo! B,,1/ C/ub. com-

R. UM • HA. industrial S.L Luiz Plzzolatti, de occorrido a 15 desLe mez. I munico aos seus as.sociados. que 
Correspond e nclo Orleans, aJus.tou casamento. a! • ______ a eleição da nova d/rectoria ｰ｡Ｌｾ＠

Va/ete.- P. Grandes. - O a- I 't. o nosso Joven amigo João [ .' - ••• =.......... J o an ' o Vindouro. realisar-se-ha 
mígo promelte, não para cham· Ramlro Machado. actlvo empre- ,...... A <II!:l hOJe ás 12 horas. na . Pharma-
dista. mas ... para manobrar um lI'oldo da casa Pinho & Cia., da- ,..., ao V e*, S Wt... cia Medeiros • . 
rnbo de arado. que!lap:"a!;/l. _ _ •••. = •••••• _._ ••• _ _ Tubarào. 31 de OuL" deI920. 

T. P. - P. Grandes. - Es- Parabc'lS e votos de breve e En'rou '", dias para o escri - O Secretario, 
peramoS ancios08 os seus traba· feliz enlace. ptor'o dI> Gú<>teíra. em Imbituba, ANTONIO P. DA SILVA MEDEIROS. 
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ｾ＠

IMfREl1Sfl - Tubarào, Domingo, 151 de Oulubro de 1920, N' 51 - -- --- --. --- . 
EDITAL - ｾＬ＠ __ ｾ＠ ,_ --"-- ___ . 

F bl' I lA ' ｾＬ＠ ＭＧｾＮＺｨＺｬＺ＠ .:I: -I, -', -', Ｌｊｾ＠ _lo- .,f, .4-. "" .4c "" .4c , ,.t. , 'Ao_' _I,. ' a.ço pu ICO que PI, ele"ldem , li ｾｾ Ｎ＠ I ｾ＠ ｾｬｬ＠ I. 1''0 "' .. _'u:r.: ＮＬｪＺｲＮＧＺＭｲＺｘＺｲＮＺｃｴ￪ＺｲＮＺｩｾＺｲＮｘ＠ .:r..;t.:r.:'f.::'f.::r.:'f. . ＮＺｔＮＺＺｲＮｾ ｟ ＢＮ＠
casar-se Oscar Parcras!o l3ar- ' li fiwgpM itlUlIlg ｉｾｾ＠ ＭｾｲＬ＠ , Ｎｾ＠

ｲ･ Ｂ＼ｬ ｾ Ｎ＠ ｓｏｉ Ｎ ｴｾｉｉﾷｏＬ＠ Corr, 28 ,lInn08, I': ('T}I ' ｯｴｾ Ｌ＠ ｾ＠ N" R ti W ti N" !J A " ｾ＠ {I \I 'I " n M li h 
I h.J IClllllmo d e Allplo Coelho I r", -*1 I. 1J.w .11 IJ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ li " ｾ＠ w u r I ki-
Barreiros e de Amanda Felisber- I ＬＮｾ＠ RI ｌｏｊＧｯｴ［ｉｒｏＧｾ＠ . . _ kt-
l o Barrflires. nalural e residente I I ｾｰ ｾ＠ Ｍｾｍ＠ IMPORT AÇAO EXPOPT AÇAO Ki-
na Cidade de Laguna com AI- --- TUBARAo -,r. :"'\-" 

rr -:-Indaf ｉｾ･ｳｬ［Ｇ＠ ｡ＬＮＶｴｏｬｴ･ｩ､ｲｾＬ＠ clom 27 ; offorece á sua disloncta frellue- Ｚ［ｾ＠ Floria n OPOliS. Laóes e Laó u na ｾｬﾭ
a n 1.05, I na egl ,ma e lIdorio I . . " 5 5 i'l.:-
J . d B d F' zlaoseugrandeerr,odornoStock ＭｾＨ［＠ =--- - SANTA CAT:H:ARINA= , . 

c.e e essa e e el,clana dos sCllumtes arb os or re ｟ｾ＼ＺＮＺ＠ _ ｾ＠ ••• _ _ . 
t.:lrla I?essa, natural e resldenle "os g p p . -:H ｓ｣ｾＬ＠ .. uo_de réllcnO!Js, lIrm'lrInho, miudezas, 
I ... s ta Lldade. . I e-n'lralissimos--"'<- _:''': de, - Sccçoo ､ｾ＠ ｲ｣ｲｲ￩ｬｾ･ｮｳＮ＠ mnchlll!J:> de lodo !J 

Anlonlo Modolan, solteiro la- . v--" " ｾ＠ Ｇｾ＠ . ," I I ' I 
d 21 ,,' I Bnncos, Broches. Collares. AI -,;.; peclc. In" rume,! ｯｾ＠ pdJ'O avoura. molores, VI a oro com annos ... lho le, f' <. I S - d I' I I 

(; ili mo de Luiz Modolan e de Cc- ' lIleles, Abotoaduras, ＭｾＺ［＠ (' c. - ｣ｃｾＧｩｊｏ＠ e ｣ｾ＠ Ivas, ｜ｾＧｲｯｺ･ｬｬｬＧＬ＠ gazo Ina, elc. 
rona Modolan. com Palma Cal- A é' ａｉｬｩｾｾￇｾｳ＠ de ouro - I ＺＺｾ＠ Deposito de Carvão de pedra 
Icgari. solteira. serviço domesti- snPI IS. OCr Oes, MeBdalhas. I ')Ú Cardiff e Americano 

19 ' , . er aques. ｯｲＧ･ｮｬｾｳＬ＠ olOes, -r; co. com annos. lilhaleglllma P I' B I I +.'-' 
d J ... C Ii ' d V l . I U selras. o sas r, A t i* e 0 (1-0 a egan e e IC Orla. ..... : ｾ＠ ... \(..! ' 

Bazello Callegari. naturaes des- ｾｃｬｧ｡ｲｲ･ｬｲ｡ｳｾ＠ -».i gen. $$ &a.*, 
t e Estado e re.sidentes no .Nu- -Grnl1loph()!lc:> C Dlscos- I +r. Tl'!Jpiche de alrocação de vapores c no\ lOS, com 

os '" 
ｾｻＭ

c leo 13 de MaiO deste dlstncto. Allulhas para gramophones. I-;,r, 
- J ose Dandolini. solteiro, lavra, > > Smger. -:I-i - Jn!Jzcns par!J cargo,> - . , 
dor, com 23 a'1nos. filho legilimo Cordas > Gramophol'es. ｉ ｟＾Ｎ＼ｾ＠ 1* 
d e S a ,u ｾ＠ Dandolini e do Mana POST AES=-=- ' 4A Correspondentes de ､ｩｶ･ｲｳｯｾ＠ Bancos nado- ｾＺ｟＠
Dandohm. com Gencveva ｓ･ｾｲ･Ｍ --Albuns oara pholograp\1ias __ : -»; naes e e3trangelros :i:-
mIO, solteira, serviço domeslico, Oculos. Pince-nez, Isqueiros. ｉ ｟Ｉｾ＠ ｾｾ＠

com 21 annos, filha le,ilimade Pedras paralsquel"os.Relogi- l-lr; ＨＧＨＩｉｉｬｉｌＧｳｬＧｏ｟ｙｊｉＯＺｘ Ｇ ｲｊＺｾ＠ DO n .. I.\,('O DE ＮｙＬ ＱＱＧｏｔＢｾ＠

Angelo ｓ｣ｾ･ｭｭ＠ ede Santa Scre· os de bolso. de ouro, pra 1->;; REf1ESSflS fflRfI fl ITI\L1fl * 
min, naturaes deste Eslado e re- la. plaquê e ｾ･ｴ｡ｬ＠ ! -:-r; ___ _, * 
sidentes no Nucleo 13 de Maio ｾ＠ Hl'lng-IOS di' pulso.-$ -:I-; Vendedores dos aulomov!'l!> Ｂｏｖｕ＼ｌａｾ ｄＮ＠ ｾｾｩＭ
d es le districto, E para chegar Relogios de meza e parede ' -l).; * 
ao conhecimento de tcdos, lavro Um grande sortimento em 10tH T rolam da cohronça de ordenildos. conlo nos * 
o preso;nte. para ser ｡ｦｦｾｸ｡､ｯ＠ no _ B ri nq u ed OS==I 1-1: :eparlições ｰｾ｢ｨ｣｡Ｚ［Ｎ＠ rebrad!Js da Cólxa t::conomicél. t 
lugar do costume e publicado pe- - , -fr.: Juros OI' apohces e diVidendos. R\-
Ia imprensa, - BONECAS VESTIDAS i -:l-j cncarre\.lam-se do !JCfjU151Ção de qU!Jesfjucr ma- ｾｻＮＭ

Tubarão 27-10-920, Di> E'.lropa espera-se um iludo ' ->r I - . I I· I, d :.«-
, , I' d R 't C· 'I l' l F l ' as ' ,": en!Jes para emprezas. Im ｉｉｾ＠ 1'111, re( es e IIgu!J e ex =,' O offlc!a o egls ro IVI . sor Imen!l em ruc elr , -'r, _ _ . i'V 

Januã' io A'ves Gilrcl3. Ceslas para pào.fruçlas. doces \-*.f \.lollos. IIls[allaçoes e1edncas, ele. *' 
Ｌｾ＠ , e carlões, Biscouleiras, Ban- ｾ＠ * 

T 5 E API 'ENDIZES,- ｾ＠ 'rÁ 'l:'I"::r::rX;r XX"'X"!: Á Ｇ ｉﾷＪｾｘ ﾷ ｉﾷｘＧｉﾷｘＢＢＮ＠
YPOGRA.PHO . h de'Jas,Vasos! etc. \ ·hl. .... ｾＭｦｾ＠ .. ＭｱＺＺｾｾｾｾＴ＠ ........ ｾＧＺＧｦｾ｜［＠ ｾ＠ ｾ＠ ..... ｾＢ＠ .. '"fo/ ..... ＢＧ￭ＮＬ［ＢＺｦＧｾｾ＠

Precisamos habels typograp os _ Apparelhos de café _ I . . 
e meninos de bons costumes. porta-doces,assucareiros, man- (I b lJfI I· 
para ｡ｰｲ･ｮ､ｾｾ ｟＠ , ［ ｾｲｵｰｩｲ｡ｳＬ＠ etc.,; tc .. etc, ti ｾ＠ V(1l SIO 

Chinellos de toda qualidade I I li ｾｦｴ＠ '-
e por preço baratlsslmo - na JY\arcenaria 
casa Bessa, = DE = 
ｾ｜ＧｐＨＩｇｒｾ ｉ ＩＱＱＱ＠ \ D \ I\IPREX'I \ ｘ｡ｴｬｬＮｬｮｾｏ＠ \'011 rrankl'llhl'rg 
1 ｲＮｾ＠ .,,, , j Accelta toda. e qualquer en· 

Os que desejarem ｴｾ｡｢｡ｬｨｯｳ＠ commenda. de moveis, para e 
tYPO'graphicos das offlclllas da xecutaI com perfeição. com 
Imprensa, podem mandar pelo I brevida.de e por preços favora
correio as suas ･ｮ｣ｯｭｾ･ｮ､｡ｳ＠
que serão atlend'das com ｢ｲ･ｶｬ ｾ＠

dad" 
ｾ＠

DECLARACÃO 
Joao Machado Pacheco Ju 

nior. declara ao commerclo e 
em geral, que, desta data em di
ante, assignar-se-á. JOÃO MA
CHADO PACHECO, para to 
dos os effeitos. 

Tubarào. 2 de Out" de 1920. 

ve:s. 
ORLEANS 

Sta, Catharina, 

ＭＮｾ＠ ---
, ｜ｈｐｉｾｔｅｭＺｊｓ＠ E Ｇｬ｜ｮｲｅｘｅｉｒｉｬｾ＠

Na serrar,a de A Bianchini, 
na cidade da Laguna. precisa-se 
de diversos que sejam habeis. 
preferindo-se os que saibam tra
balhar nas machinas. 

Paga-se bem e semanalmente. 

JOAO ｾｾｅｃｏ Ｎ＠ I ,.-
fF I ｾ＠ r 11 "- ｾ＠ ｾ＠ 'i • OperariOS ｾ＠ ＱｾＱＱ＠ \f, ｷｾｧｲｾ＠

Prec"a-se de ｯｰｾｲｾｲｩｯｳ＠ pa- - Representações -
ｲ｡ｬ｡ｶｯｾｲ｡＠ e excavaçoes, 11 pa- End. Tel r.: fELlBRI\L 
ra a mina de carvão. II 

Pag.-se de 3$000 atê Caixa pos[al, 86 
6$500 por dia, com bonus so- LAGUNA - Sta. Calharina 
bre a. extracçãO de carvão. • • 

Dirigir-se a Minas Lauro 
M uller. I mpressos feitos corr petfei-tl= ' d' çào - na typ. da Imprensa. 

J. J. RECENA & CIA. LIMITADA 
ｾ＠

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

Carta Patente N. 191. 
ｾ＠

(' \['1 '1'.-\1,. ｏｏｾ＠ o 000 
Ｎ｟ ｾＭ

no fREMIOS P(lR \IIoZ \0 \",H,OR TOTAL DE 
Ih, 46006$000 11010 fREMI OS pon 

-\. ｜ｾＨＩ＠ ｾｵ＠ Y.-\.L01{ 1'0'1-\.1, IlE lb. 552:000Q OOO. 
,. I -

TUDO pela moilica oH'nsalitladc de 5$000:\ 
Ｍ ｾ＠

Melhores informações. dará. o representante ｧｾｲ｡ｬＬ＠

FELISBERTO CARDOSO DA ROC:H:A 

Propriedades á venda pl'estando-se todo para um bom 
Vende-se , :':".uito barato. um criadouro. Vende-se mais, um 

terreno s>tuado distante 200 me- oulro terreno siluado pouco dis
tros da séde do dislncto de Pe- ) tanle de Palmeiras, com muita 
dras Grandes. com 110 braças ma.tta v,rgem, tendo de frente 
de frente e 496 de fundos. tendo \ 100 braças e de fundos 600, 
no mesmo u:na boa casa de mo- ' Quem prelender. dtr,ija-se ao 
rad ia e um engenho de fabricar seu proprietario - • 
farinhade mandioca. Vende-se JoAo C. Rocha 
tambem, o engenho em separado ou ｐ･､ｲＡｊｾ＠ GranJes 
ou o terreno, hue tem um bom I Lllgunll. 
polreiro todo cercado de arame, I (Lar.o dô Rosa.rio. 27,) 
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N' 51 IMf'RENSfl - Tubarão, Dom ingo. 31 de Outubro de t920. ---

o I' O U 
=lWIi" tlw ... 'n .. , , -r-V"" 1:--

I>E 

essa t Filho 
Novos sortim!!ntos de Extractos. ｌｯｵ［Ｚｾ｡ｳＮ＠ Brilh1ntinas P.'n de arroz. SJ.'Jo:1eles Ｎ ｇｾ｡ｶ｡ｨｳ＠ Meias fin3.s e de seda. 

Lenços de linho o de saja. L'vros. Cl:l3rnos. Giz. Co:n;n,3J,. R9111.S. ｂｯｲｲ｡ｾｨｬｳＮ＠ LlPIS, Louzas. Bolsa.s collegiaes e 
variada colleGçào de ROml[lCeS dos melhores autores. 

- Papeis de sedll. folhllqens. Wél.lO e arame para f1ôres-
- GAITAS DE SOPRO E HARMONICAS ITALIANAS-

. Biscoulos. P ecegos daC91 fornia. Ameixas. Mariola. Goiabada e Marmellada "Colombo". Vinhos: .Lagrima Christi •.• A-
ｾ､ ｾＬ Ｓｮｯ＠ •.• ｒｾｭ ｯｳ＠ P,nto>. ,Chiante •.• Clarette.> .• Co!lares • . V. G .• Typo Rhen?,; ｆ･ｲｮ･ｾ＠ cBellard. e .Globo>: Cognaq· I 

Francez: F ne cChampgne, e cVlel1!e,; Vermouth: . Cora> .• Gloria_ e . Anmtal: Whlsky' cHIghland Club. e . Stan-
dard.: Cervejas. licores e soda da Cla. .• Antartica Pa.ulista •. 

GranJe v,lriedade de lou ,Il Dj dt' pedra. Porc ·I.mll. e3õl1'llte e rn!Jitos o'Jjec!os em vidros de phanlazia 
-----

r J E:\.I 1:> ... .)IJ OSITO: 
ｐｨｯ ｳｰｲｯｾｯｳＮ＠ C .. d, lir> .. CVTl3.s de ferro para cazal. ｉｾｉＧｬｬｅｖ＠ ｅｾｉ＠ EN"rE: 

creança e solteiro. C",rboreto. Assucar extra. Trigo. Bem escolhido sortimento de doces 
Xiirque. Kerozene. Arroz. pregos. Vellas. Oleo. AI · brinquedos e artigos de luxo' para as 
catmo. Sal. Arame farpado, Café. Sabão. Madeiras. i festas de !'Ia ta I. 

lL Cal. T ijollos.T:lhas e Tamancos de primeira ordem. 
, 
L 

A\edianle encommenJa. sob catalogo e ti ｜Ｇｩｾｴｬｬ＠ \'endemos: 
Cofres de férro. a prova de fogo e a.rrombamento. Fogões economicos. envernizados e esmaltados .. Camas me

la!licas de qualq!.ler feitio. Moveis para jardim. Escad:J.s de ferro. M gzas para quarto, Lastros de arame pari!. 
camas e colchões de palhi!. e crina. vegetal. 

E sem receio de concurrencia. declaramos que é a casa que ve.,da mais barato n'esta cidade. no fim da 

. . Rua Lauro ffiüller CUBARÃO 

D O [] 
ｾｾ Ｌ＠ ［ｮＮｾ＠ 1 r:..';:-" ｾＬ［Ｇ｜＠ 1 ￍＭＮＮﾷ［ＺＭＭＱ ﾷ ｾＰＱ ｾﾷｾﾷＱﾷＧＺＮＮﾷｾ＠ 1·":..·;:-... ＡＡ［ｾｾ＠ ＱＮｾ ＮＬＮＢＢ＠ 8 Ｍｾ ｾ＠ ',: ｾ＠ 1:;&;\1 ｾＮ［ＺＭ 1,--;-,;'·1-;1;" ＱｾＧ［Ｍ Ｇ＠ ｫｾＧｾ＠ Ｑ Ｌｾ ﾷ［Ｇ｜ｾﾷｾ＠ Ｑｾﾷ［Ｇ｜ＮＱ＠ ［Ｚｲ＼ｦｾ ﾷ ｾＧＮＮＨ＠

-;. ' .' . "'"",.... ,,.....,..,,... --..:,.....' ",.....r··,\· ......... ;,.... ＮＭＮＮＮＬＮＮＮ ＬＧｲｾＧｦ ｾＮＢＬＮ［ＺＺ ｦ ｾ＠ ｦ ｾＮＮＬＮＮＮＮＮＮＮＮ ｜＠ Ｇｵｾ＠ Ｈ ｾｾ ｜ｬＢＢＢ ＢＢＧＢ＠ ＮＭＮＮＬＮＮＮＮＮ ﾷ ＢＮＮＮＮｾ Ｂ ｾＮｾ ｶ ｾｾ ｊ ＬＮＮＮＮＮＬＮｾ ＧＯ ｾ＠ ｾｾｉＮｾＮＬＮＮＮＮＮ＠ • 
ＬＮ ＭＬＮＮｾ＠ ｾＮＧ［ｾ＠ ... .!. ｾｾＭＮ ｾｾ＠ ｾ＠ ｾＧ＠ ... .:! ｾ＠ ｾＢＬｉＮＮＺＡ＠ ｾ＠ ｾ＠ ... ,:!. -= ｾｾｾＬｴＮＺＮＬＲ ｾ ｾｾＧｾｾﾷｾﾷＺＺＧｾＬＡ＠ 4\;' .. '!-: ｾｾＭ ＺＺ ｕｾ Ｚ＠ ﾷｴＩＬｬｾ＠ Ｚ［Ｚ ＧＶｾｾｊ［［ＺｾｾＢ＠ ｾＦｾｾｾｾ ＮｾｾＮＱｾ＠ ,_ 

Ｑｾｾ＠ · l" O s ê do"'. [i 111 a ｴＮＺｾ＠ｾＨｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠t!" ｾＱ＠ - • • ,..; ｾ＠ ,) """ 

Ｇｴｾｾｬ Ｎ ｂ･ｰｾ･ｳ･ｾｴ｡ｾｴ･＠ '4e ｩ］ｰｯｾｴ｡ ］Ｍｴ･ｳ＠ ｬｾｾｾ＠
I.! v! (,) ,) 
-;<dJiab*,ica$ ,40 :aio 4e ｾ｡Ｎ･ｩｾｯＬ＠ Ｔ･Ｚ［ ｾＩｾ＠
ｾ Ｇ Ｈｾ ｊ＠ • I.) .) 

,. Jt 1))>--

ｬｾｾＺ ｾ＠ -)r. Calçados, Chinellos. Guarda-ch uvas. Perfumarias, Cara- i:),B 
ｩｻｾ ｬ Ｇ＠ mellos, Cordas. Barbantes, Moveis. Bebidas Diversas e do ＱｾＩｾ＠
ｾＢ＠ r' )iJ 
ｾＨｾｾ｡ｦ｡ｭ｡､ｯ＠ chocolate ANDALUZA. B<- ｴｾＩｴＧ＠

ＮＺｦＬ［［ＭＺｾｬｃｊｊｬ＾･ｬｾｬﾷ･ｳ ･ ｬｬＭｌ｡＠ tUlnl ｾ｣ｮ Ｎ ｬ＠ C·fl.C'·\Q 'le ＧﾷｯｮＮＭｾｾ＠
\l' "J'<D \, - J , -', ｣Ｎｾ＠ c • ::> '- '- 1_) Ｎ ｾＩ＠
ｾｾ＠ CI 1 -i • • Il 1.>--
ｾｾＨ ［ｬ＠ ros c c 0 H.r v] gos lJfl.rn ｓ￪ Ｎ ｴｬ ｾＩ ｮ＠ -LeIlooR, e ｬＧＩｮ Ｌ Ｍ ｬｾＧｂ＠
ｾ＠ ｾＮ Ｌ＠ ｉＮｾ＠ , ----< U • n ).-

｀ ﾷｾｾ ｴﾷｬＩ･ｬ｡Ｑ ﾷＱ｡ｳＮ ｦｦｩ＠ ｴｾ［ ｾｾ＠
-) rt ti I I I 11 ｾ＠ ｬｾ＠ I M r ｾ＠ｾ＠ Il! thI3 ｦｪｾｭｾｶ＠ OrlO: I\U lIonu amo , r" g g ｾｾ Ｎ ｓ＠
ｾ Ｌ ＼］Ｉ＠ End. 'relegr. ｐａｔｒｏｌｉｾｉａ＠ ｾｾ＾ｳＢ＠
.1:rt. CAIXA POSCAL, 81 ｾ［＠ ｾ＠

ﾧｾ＠ . Flovia ... ｯｮｯｬｩｾ＠ ｬｾＩｬｾ＠
ｾ Ｈ ＢＱ＠ &l J: eJ ｾ Ｂ［Ｉ＠--- :t"\o"""" _ _ ..... _ _ _ ,.- _ __ v __ ._, ..... __ ｾ Ｍ Ｍ .... -'- .. ｾＮＭ Ｍ ｾ＠ ＬＧｉＧｾ＠ ＮＮＭ Ｍ Ｍｾｲ Ｍ Ｍ ｶ Ｍ Ｍ ｾ ｟ ＮＬＭＮＮＬＮｶ｟Ｇ ｟ Ｇ＠ -, .... _ . ___ ＮＭｾ＠ _ ... _ .,. ... ____ _ ..... ｩＧＢＭＮＮ ｟ ＭＮＮｾ Ｎ＠ .. 
'" ｾ＠ 4. '- "-'}""""'-"_)I . ·C ",'tj ' """''i,''} ,,-=-r , , Ｎｉ ｾ Ｎ＠ ＧＭＢｬＡＭＩＧｾＢ ｉ｟ｬＬＨ ＧＧＧＢＢｾ＠ :>0::",' ＱＡＭ ｾ ＢＢ ＢＭ ＢＬＨ ｬ ［ＢＧ ＧＧ ＬｉＡＨ Ｇ ＧＧｔＧＧ ＧＧ＠ ＨｬＢｲＧＺＧ ﾷ ｾ ｴＨ Ｇ＠ ｾ ｦＢ Ｌ＠ .--' .('-)''''' ''i'.(t'-'' . ' -, \ j')"'" ｙＮｬ ｬ ＧＭＧ ＧＭ ｦｩＬ Ｇ ＧＧＢＺＧＧＧＧＧ Ｇ Ｇｾ ｟＠
:-- ' ...; ...... -.,. ......... . ',..,,; ' '-''I' '......r"-', "-" .......... "';''-'') -'""""1 ::.....r,,-, ,.....,·v, """"-'1 ...."....." ,,;,..J·fto../I\.....,."-'), ......... • ........ \......, ......... j' .......,"'-", \......, ........ I\ . .....,."""' ... ｾ ｊＬ ＮＮＮＮＬＮＢＢＢ＠ J .. 
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