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Trens erl1 ､ｩｳｰ｡ｲ｡ ｾ＠
Conlinúa:n os trens a ｰ｡ｳｾ｡ｲ＠ pOla cida

de .em complet'l disparada, como IIltestado 
VIVO da falta de :z.e}o dQS que dirigem a esbar
dalhada . Th'lreza Christma, 

No prox.mo nUr"ero, nos along'ue"no 
sobre osse attenlado li vida ､ｾｳ＠ q le ｴｲ｡ｾＬＬ｟＠
tam peli!.S ruas coronel C'JlIaço e São Mano 
c' , e 60'ore 'Jutro; hCto3 occorridos na Es 
trada. os quaes e51\0 merece,1do Ct"lSU "as, 

=1: 

ｍ ｾ ｾｩｭＬ＠ｃｕｲｕｑｾＡｭ＠ I 

Pede ｭＺＬｮｾｬｲＡｾｴｴｲｾｾＺ＠ m i g I 
quem muito p;ézo e ｣ｯｮｳｩ､ｾｲｯｾ＠
um artigo cUJa epigraphe elle 
propno formulou nas expre . 
vai I SSI-, 

pa avras <Medicos na.o d I 
mados . . Ip 0-

E porque o assumpto nao se 
exgota em um sê escripto- tão 
complexo se me afigura elle e 
seus multi pios deSdobrame:: 
tos -- ampliei o titulo offere'ido 
po" esse meu prezado aml2"o. 
procu rando eu estudai-o, em tres 
ou ｱｾ｡ｴｲｯ＠ consecutivos artigos 
da sene Palestra Variada, sob 
os ditames da physioloiia e da 
psychologla e ainda sob o aspe
cto da phenomenologia natura' 

Em todos os tempos I êm ｡ｾＺ＠
ｰ｡ｲ･Ｚｉｾ＿＠ expertalhões que explo
ram " crIminosamente, a crendice 
publica, vendendo panaceas pa· 
ra ｴｯ､ｯｾ＠ os males que afflijam' a 
humanidade, e dão prescr.ipçOes 
medicas que cobram caro. 

Cap, Gregorl0 Vianna 
Transcorre a 1"l 

do corrente o na
talicio deste nosso 
digno amigo e con
terraneo. 

Dotado de uma 
alma generosa e 
b ô a, expanSiva, 
franca, o querido 
anniversa r i a n t ｾ＠
g-óza da mais pro
funda eslima na 
ｳｯ｣ｩｾ､｡､･＠ tubaro
nense, da qual e 
posit .. ,amente urr, 
dos mais ballos or
name,'tos 
Tubaronense pe

lo coração e pelo 
ＮＬ｡ｳ｣￭ｭ･ｾｴ Ｌ ｊＮ＠ Gre· 
gor;'J V ｡ｾｮ ＡＮｬ＠ é 
ｾｯｳ＠ ｭ｡ ｩ ｾ＠ extreme-

I J L cld05 filhos desta 
terra e o mais leg, t,'TlO reilre3entantc do seu sa"doso e vene
rando pai - o austero e honrado coronel Th3maz Vianna, 
um dos velhos varões que maiS ｢ｲｩｬｨｾ＠ deram a o.ta localidade 
naquelles bons tempos em que os homens sê valiam e sê se 
impu,ham pelo caracter e por ao:tos da mais rigorosa hones· 
tidade. 

O bem'quisto anniversariante é bem a encarnação mora! 
desse passado. é bem a tradlç:\o saudosa daquella época, e. 
por ISSO ｭ･ｳｭｾＮ＠ e ai.,da pelo feitio ･ｳｰ･ｾｩ｡ｬ＠ do seu espirito no 
dominIo da lealdade e da franqueza, receberá. mais uma vez.no 
dia do seu festivo natalicio, as malS effusivas e justas de
m3nstrações de c3.rinho. respeito, éstima e gratídão. 

Imprensa antecipa ao honrado patriclo as suas sincéras 

Contra esses individuos. Ni· 
colau Tolentino de Almeida
ｰｾ･ｴ｡＠ caricatu rista nascido em 
Lisboa em I 741, onde fallecera 
em 1811- dardejou a settadas 
se.iuintes poesias satyricas apro
POSltO de certo charlatão que ha· 
via recem-chegado á capital por-l ll rellCI<açoes. 
tUiueza: jj 

felicita, -

. Chegou moclé de tal 
'himico em Pariz formado Traz segredo especial homem que fala ás turbas reu- como é. esta serie de escrr-
Um elIxir approvado ntdas em redor deile, para ex- ptos, a ｲｾ､｡｣￣ｯ＠ da popular e 
Um remedio universal. piorai-as. bemquisla IMPRENSA, responsa-
Não pretende ajuntar fundo Como mostra a etymologia, b!liso-me, sê eu, pelos concei-
C'os irandes segredos seus charlatl10 é o esperta.lhão que los (que traduzem minhas opi-

ｉｾ ｉ＠ T .. ｉｉｉ ｾｲＮｲｅ ｓ＠
ｾ＠ - ----- -- -- - - Ｎ｟Ｍ ｾ＠

Alvaro, meu adorado Alvaro 
n"o pódes Imnglnàr a Ｖ｡ｬｉｳｦ｡￠ｾ＠
que senti ao ler teu ultimo bilhe
te. 

Bem sei, como tão acertada
mente escreveu Payot, que ser 
professora .ê renunciar á ｴｲ｡ｾＬﾭ
quillidade feliZ duma existencla 
sem muitas respor,sabüldades e 
ser lançada, bruscamente, a cor
rer riscos e peTlgos, na torrente 
da vida e no rude c01tacto com 
os homens taes como elles são .. 

Mas. Alvaro,saberei ｶ･ｮｾ･ｲ＠ to
dos os obstaculos 

.0 e.senclal num educador li 
a força 1e vontade>. e como 
S3.0es, tGnno cor!"o diVisa .- que
rer e poder. 

Durante meu curso, abati, u-
ele 

pJ ,' ﾷ ＢＬｉＮ Ｎ ｩｲＢＬＬ ﾷ ＢＧ ｾ Ｎ Ｇ Ｑｊ＠ ｮｯ Ｇ ｾｾ＠ r'" ... r'" '_doçào 

do meu sonno; ser e;lu::adora 
perfeita e ｣ｯｮｳｾｩ･ｮｴ･Ｎ＠

E, hoje, digo firmemente con
venCida, hei de bem educar as 
creanças que me forem confia
das, dando á Patria seres co::s
cientes e aptos para engrande
ce-Ia. 

Comprirei, á risca, meus deve
resapresentando-me aos meus a· 
lumnos como exemplo de traba
lho e abnegação. 

Saudades, mUitas saudades da 
tua. 

D :>lerea. 
10-11-920 

o nosso anníver50rio 

Muitissimo gratos somos á. 
distincta confreira ,A Luz., de 
Maceió, Alagoas, pelas seguin
tes bondosas palavras referen
tes ao nosso anniversarIo: 

ImPRENSA E cheio de d6 profundo come á custa da inexperien- ' niões pessoas) nesses arligos 
Tira pelo amor de Deus cia ou antes d a crendice pu- emittidos, considerando grande 
Os dentes a todo o mundo.. blica.> I favor, a mim dispensado, a I No dia 27 de Julho comple· 

, Do Panorama, celebre jornal D'ahi a conclusão logica: I ｰｕＬｾｬｬ｣｡￣ｯ＠ da "Palestra Varia- tou o seu primeirO anno de lides 
ｨｾｴ･ｲ｡ｲｩｯ＠ e illu.strado que se pu- O chartatão e um Impostor da . ｊｯｲｮ｡ｬｩｾｴｩ｣｡ｳ＠ a • Imprensa., nos· 
bllcou em Lisboa de 1857 a que deve ser enxotado apenas I BIAS MIRAMAR. sa dlslIncta collega que se publi· 
1868-verdadeira magazine de appareça em qualquer meIO; é • - ca em Tubarão, do Estado de 
notaveis trabalhos historicos e um Criminoso que devemos en- Coronel Vldal Ramos Santa Catharina, A • Imprensa > 
d e imaginação, extráio estes tregar á acçào da justiça pu- Este eminente catharinense. que e dirigida pelo jornalista Go-
conceitos acerca dos charlatães: blíca, apontando-o á poliCia. em agradecimento ás felícita- dofredo .Marques, ê um orgam 

.A palavra charlatão é uma Não se iIIudam os leitores,/ ções nossas pela sua data na- bem,escrIpto e goza de grande a,-

traducção do vocabulo italiano confundindo charlatães c o m talicia, transmittiu à Imprensa colmmento naquelle prospero 
ciarlatano, derivado d e cíar- medicos diplomados e com os o seguinte telegramma: MUIto Estado do sul. 
lare, falar pelos cotovellos, curandeiros. de que me occu- agradecido. Gordiaes s a u d a- ｅｭｾｯｲ｡＠ distante, abraçamos 
palrar como o papagaio. Em parei amplamente no XII arti'

l 
ções. Vidal Ramos. ' a sua !lllIstre redacção. 

latim a palavra circula/ore ori iO desta serie. 
gina-se de circuJus, c i r c uI o. E, para neutralizar os effei- EPHEMERIDES-1904 - Gran-
ajuntamento, reunião, assem- tos de qualquer exploração d e de conflicto no Rio originado 
bléa. O substantivo charlatllo ou t r a. classe de ｣ｨ｡ｲｬ｡ｴｬｬＮｾｳＬ＠ pela lei que tornava obrigatoria 
s gnifica, pois, em sua origem: convem declarar Que, a I h e i a a VéloCClna, 

OCULO.- A' disposição de seu 
dono, está no nosso escrip.orio 
um oculo azul que foi encontra
do nu ma das ruas desta cidade. 
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NflSCIMENTOS 
Ao nosso estimavel amigo sr. Diversões 

ｾｬｬｾｾ＠ ia ｾｵＬｾｵｲｵ＠ ｔｅｌｅｑｒａｍｍａｾ＠
A noticia da morte ｾ･＠ ｵｭ｡Ｎｾｓ･ｲｶｩｯ･ｳｰ･｣ｪ｡ｬ､｡ｉｍ ｦＧｒｅｎｓｉ｜＠

pessoa a.ta.cada de a1a,tnn,. oc- . , 
cOrrida ｾ｡＠ visinha cidade da. L1.- Fpolts. ! 2. 
,una.. no mez passado. calSOU O gOIJerno do EsladJ lIc.lba de 
SOrlas apprehensóes aos nossos consegUIr completa victoría na 
cont03rraneos. por não haver qu'?st.l0 do em,Jrest/lTlo. 
quem os immunisasse contra ｏｾ＠ americanos Imbrie & Cia., 
o horrível e devasta.dor mor banqueiros em Nova York. aca
bus. pois. nesta clda.de nào ha bam de entregar o saldo alí de
autorida.de sanitaria. E as · positado e proveniente do em
sim. durante m u í tos dias a prastimo. 

Jorge Solomão Boabaid. concei
tua.do commerc.ante no Mara
nhão, e á. ,ua virtuosa consorte 
mms. D:dl Casca.es BJaba.id. a
presentamos pa.rabens pelo nas
cimento de seu novo herdeiro 
Sa.lomão. 

6f1ILE.-Esplendido baile, a 
julg:l.r pelos preparativos, offere
cerà amanhà aos seus associa
dos, o sympathico Club 7 de Ju
lho. em commerr,oraçào ã. pro
clamaçào da Republica. • 

-c-

populaçào inteira esteve sob a Esle facto causou aqui a maior 
ｴ￩ｴｲｩｾ｡＠ ameaça de presenciar a satisfação. 
entrada triumphante. n05 seus Fpolis. 1 Õ. 
lares. da irave epidemia. sem Continuam animadíssimos os 
encontrar um meio como se i- preparaeivos para a3 regalas de 
se"br della segunda-feira, Eslão chegando 

Felizmente, o sr. I b r a h i m azora 03 club3 Barroso e Mar 
Claudtno, digno auxiliar do dis- cilio Dias, de ltajal]y. As apostas 
tincto medico cO'lterraneo sr. dr. sob3m a avultadas ｳｯｭｭｾｳＮ＠
Otto Feuerschuette, promptifl- -O coronel Ely3eu Guilherme & 
CQu-se a vaccinar. gratuitamen· esperado aqui amanhã. 03 seus 
te, todos os que o procurassem, amigos, aguardam-no anciosos. 
e vem. de algumas semanas pa-j-Sahirá breve o jornal A Capi
ra cã.. se, ･ｭｰｲ･ｾ｡ｮ､ｯ＠ ｮ･ｳｾｾ＠ no- tal, diano que fará propaganda 
bre mister. Ate hontem Ja. ha- da eandidatura do la/ento30 dr. 
viam sido vaccma.das 845 pes- Fulvio Aducci, que vae pleitear 
1I0a<;. ccntinuando o sr. lbrahim um Jogar na Camara dos Depu
nesse traba.lho utilíssimo, dlaría- tados. 
mente. no consultoria do sr. dr. -O eminente senador general 
Otto. prestando-se, tambem, a dr. Lauro Mu/Jer con:;:deu longa 
ir aos domicilias. entrevisla ao O Paiz sobre a ree · 

Sendo o nosso habito enalte- leição do dr. Hercilio Luz para 
cer as boas acções, nào podemos govern ldor do Estado de 1922 a 
concluir estas linbas, sem dei- 1926, mostrdondo-se 1avorave/. 
xarmos consigna.dos aqui caloro- A ent/evista ainda não e conhe
sos applausos ao sr. Ibrahim cida aqui, na intrega. 
Claudino, pelo inestimavel ser- -A classe dos Irabalhadores de 
viço que está. prestando ao povo Ber/im, vae declarar-se em grévs 
des ta cida.de, immunisando-o geral, tendo oblido já qualorze 
contra a variola, uma das mais mil adhesões. 
t emidas molestias epidemicas. -Até o mom9nlo em que te1e-

r • r grapho, O sr. Presidente da Re· 

EXfI ME5.-Na proxima ter- publica não sanccionou o projeclo 
ça· feira,rea.lisar-se-ào os exames sobre a emissão do papel moeda. 
na escola mixta das Officinas, -O sr. Epilacio Pessoa, em lon
de que e dirigente a competente la mensagem. pediu o credito"de 
professora D. Maria das Dores vinle e quatro mil conlos para sa-
Castro. tisjazer o s compromissos do 

- • .. Lloyd Bl asi/eiro. 
ｾｯｲ｡ｧ･ｭ＠ dum tubaronensc 
Estava o sr. Ahülse numa 

casa commerclal do Morro da 
Fumaça. onde se achava tam
bem um conhecido e mui temido 
valentào. Este.deixando, em cer
to ｭｯｭｾｮｴｯＬ＠ cahir das mà.os um 
enorme rabo de talú, olhou , com 
ar provoca.dor, o nosso conter
raneo, dizendo: «Está. pedindo 
(o chicote) para ir ahi (lombo do 
Ahülse). 

Manteiga nova, Oe tslum"nau 
- na Casa Bessa. 

PELA POLITICA.-A commlti 
são ' central e os directorios dis
trictaes do partido republicano 
da opposiçà.o local se reuniram 
no dia" do corrente, tendo 
adoptad..>, segundo nos infor
mam. as deliberaçOes seguin
tes: - recommendar o nome 
do exmo. sr. dr. Hercilio Luz 
para o ai t o cargo de Gover
nador no futuro quatrienio; in
tensificar o serviço d e alista
mento eleitoral; suftragar nas 
proximas ･ｬ･ｩｾｳ＠ federaes um 
dos candidatos da minoria. 

-J udith é o nome da nova her
deira do nosso presa.do a.migo ca
piUo Joào C. Rocha, abastado 
commerciante na Laguna e em 
Pedras Grandes. 

Felicitaçóes extensivas á. sua 
distincta esposa. 

Filha dos Oulros. é o nome do 
explendido film, que o Ideal Ci
nema focalisarã. hoje em sua tela. 

O Ideal está. annunciando pa.
ra breve a exhibiçào do maravi
lhoso tilm LiberdadB"Amen'cana, 
em 20 series e 60 partes: 

Casamento 
Com a prendada senhorita AI-j LYRA TUBARONENSI!. - E s ta 

merinda Bessa, fill-,a do sr. Isi- sympathlca corporaçào musical, 
dora Bessa, acredita.do negocian- ,fes,:e"ará. hoje,. com um baile, o 
te desta praça, consorciou-se, 1 L ｡ｮｮｴｶ･ｲｳ｡ｾｬｯ＠ de sua funda
sexta-feira ultima, o sr. Oscar çào. 
Barreiros dos Santos, artista, re- Felicitações nossas e votos de 
sidente na Laguna. prosperar continuo. 

Serviram de testemunhas em -. Ｍｾ＠
ambos os actos, civíl e religioso. Alcatrào superior a 3$500 a 
3.S exm'l.s.sras. Feliciana Bessa medida -- na casa Bessa. 
e Camilla Barreiros, e os srs r_ 

LUIZ Coelho Barreiros e Boni f50Sf'€DE:S E: VlflJflNT€S 
facio Bessa. Seguiu para Florianopolis.com 

Em casa dos paes da noiva. , sua distmcta consorte, o nosso 
foram offerecidos doces e finas bom amigo dr. AntoniO Noronha 
bebidas ás muitas pessoas pre-\ habil cirurgião-dentista. • 
sentes. -Esteve nesta cidade, com sua 

Aos recem-casados, os para-\ exma. esposa. ｾ＠ nosso amigo sr. 
｢･ｮｾ＠ da Imprensa. José do Patroclnto Lima, activo 

• • r representante commercial. 
ELIXIR DE nOGClEIRfI - Esteve ｡ｰ｡ｾｳ･ｩｯｮ･ｳｴｯ｣ｩ､｡ﾭ

do Phc'J. Chco João da Silva de, algumas horas, o nosso esti
Silveira. mavel amigo sr.Joào Heleodoro 

Cura- ULCERAS _ Tumo- correcto tunccionarío da There: 

res brancos. 

EffiFERffiOS 
Tem esta.do seriamente enfer

maa veneranda sra.D.Francisca 
Castro. genitora do nosso pres· 
limoso amigo sr. Pedro Castro, 
industrialista desta praça. 

Nossos votos de breve resta-

za Chrislina. 
-A serviços commerciaes, per
maneceram nesta praça I)S srs. 
Cyrillo Cordeiro, Augusto Ama
ral e major Jorge Carneiro. 
-Foi até Flonanopolis .• ligeira
mente. o nosso respeita.vel ami
go major Accacio Moreira, ta
lentoso advoga.do. 

belecimento. I MlssA.-Em tntenção á alma 
.. • .. \ do major José ClaudiO. o sr. co-

FALLEClffiEN'COS ronel Jose Martins Cabral man
dará, a 19, resar missa na ma-

Falleceu no Braço ｾｯ＠ Nor- triz desta cidade. Na secçào 
te, onde reSidia. ha mUitos an- com etente, publicamos hoje o 
nos, o bemqulsto sr. mii.Jor ｾｴ･＠
J ' Cl d' d ·s t'A . convI. os" au 10 e an nna, Im- _ ..... "' .......... _-__ 
portante ｣ｯＬＺＢｭ･ｲ｣ｩｾｮｴ･Ｎ＠ Oleo de ltnh3.ça. legitimo, a 

Pezames 3. ｦ｡ｭｬｬｾ｡＠ enlutada. 3$200 o kih vendem 
-Ao nosso bo'Tl amigo sr. LUIZ _ Bessa & Filho _ 
Corrêa de Souza. Sobrinho. acre-

\71S1'fAS 

dita.do negociante em Orleans. e ｾ＠ ｾ＠

á. sua exma. esposa, Imprensa r \ 
apresenta sentidos pesames pe- \ Luiz Corrêa de Souza Sobrinho 
lo falleciment.o da sua filhinha e 
Braulina. r'.' I Rachei Mattei de Souza, 

I 

O filho da terra de Annita, po
rém, que não sabe levar desafO
ros para casa, tomou pOse, tirou 
o pigarro que sempre apparece 
nas occasiOes" de embaraços e 
fali ou: -O meu Smilh 'tá dizendo 
Que elIe n<l.o vem.! Deram-nos o prazer de aira-

SECÇÂO CHARAD1STICA davel visita os nossos amigos 
, " .. , ............... "1 Por falta de espaço, deixamos srs. José Fernandes Lima, Alva- . 

deixam nestas linhas verda.dei
ros agra.decimentos ás pesso
as amigas que os auxiliaram 
durante a enfermida.de de sua 
prantea.da filhinha Braulina. e 
ás que enviaram corOas e a
companharam á sepultura o 
pequenino ca.daver. 

O valent<l.o saltou por ｾｭ｡＠ ja- de publicar hoje está. secçào. ro Cunha e Orgel F'idelix. \ 
nalla, amedronta.do.e fugIU a pé Convem declarar que-Lulú _, _ • _ 

(elle andava a cavallo). deante a quem me dirigi, não é o sr. Lu- Constipa.çà.o, tosses e debili , 
da coragem dum tubaronense. lú Gomes de Carvalho, que, na- dade em geral-cura rapida com 
contou ao capit.a.o ASSÁ, o pro- turalmente, se quisesse fazer o . Vinho Creosotado. do Phar-
prio autor do HEROISMO... I charadas,usaria um pseud6l\ymo. maceutico Chimico Jo<l.o da Sil-

･ ｾｸｴｱＬｵＱｮ｢Ｎ＼＾｟＠ DR . f' LOTI\ . !vaSilveira. 

Orleans, 1 de ｎｯｶ ｾ＠ de 1920. 

\..- -J 
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José 

todas 
ele e' re 
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ffiadiorSoSé'AClaudlo \ ｮｏｄｕｾｏ＠ ｾｵｭｄｕｾｫ＠ li PARA I ｃａｾｾｾｾ［ＡＡＺｾｾ＠ le ｾ Ｌ ｜ｾｩｾｾｾｾｾｾｾ＠
e ant nna ｏｓＸ･ｾ＠ na cidade da LaiUna, precl .... Ｍｳｾ＠

José Martins Cabral. pede a R . , e.onchi!'., C"tarrl.o • de ､ｩｾ･ｲｳｯｳ＠ que sejam habe!s, 
ｴｯ､｡ｾ＠ as pessoas de sua a.misa. t.LOJOf.IRO cIo. ...... ArrOC:ÇÕ06 prefenndo-se os que saibam tra-
de e relaçOes o caridoso obse PUlmoQMU balhar nas m&chinas. 
quio de assistirem á missa que, ＭｔｕｂａｒＮｾｏＭ Paia-sebem e serranalrrente. 

por alma de seu particular amigo ff ' . ｷｾ＠
o finado MAJOR JOSE CLAUDIO ｄｾ＠ o. erece á suadlsl1ncta freiue- I . 

S
ANT'ANNA ser' ｾ＠ I b d zlaoseUirandeemodernoSlock ProPriedades ó venda 

, do Ｎ ｾ･＠ e ra a na d . • . Matriz desta cidade no d'a 19 d os seiUm.es artigos por pre Vende-se. :-:-.u!to barato, um 
, I o ços ' t 't ad d' corrente. ás 6 horas da manhá. ",--' . erreno 81 u o Istanle 200 me-

confessando-se desdeJá sincera' ＼＾｟ｂ｡ｲ｡ｴｴｳｳｬｭｯｳｾ＠ troa da séde do dlstrlclo de Pe-
mente ai'adecldo. Brincos, Broches, Collares, AI dras Grand68. com 110 braças 

finetes, Abotoaduras, de frente e 496 de fundos , tendo 
_ Allianças de ouro _ no ｾ･ｳｭｯ＠ uma boa casa de mo-

Annéis, CordOes Medalhas radla e um eneenho de fabncar 
Berloques. ｃｯｲｲ･ｾｴ･ｳＬ＠ BolOlls: 1:' 1 - d S farinha de ma.ndioca.. Vende·se 

--....-.. . . 
E. ｾｉ＠ F. ｾＮ＠ Thmu ｾｨｲｬｬｴｩｮＬ＠

-AVISO -
Para conhecimento dos inte 

ressa.dos faz-se publico que a 
partir do dia 1 ｾ＠ de Novembro fi
cam abolidas as chamadas 10 
mIOu tos antes da partida p o r 
meio d e apitos prolongados; 5 
min utos antes d a partida dos 
trens os snrs. agentes das esta
Ções dar!o 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, 25 de ｏｵｴｾ＠ de 1920. 

ERNANI B. COTRIM, 
Director. 

Pulseiras, Bolsas. LnlU sao e cott tambem, o enienho em separado 
ｾｃｩｧ｡ｲｲ･ｩｲ｡ｳ［［Ａ＠ ou o terreao. hue tem um bom 
.... ... de puro oIeo d. fi a_do de potreiro todo cercado de ararre 

-Gl"amophones e Ois, :05 _ bacd-\hloo da ｎｯｾ･｡Ｇ＠ ｾ＠ o prestando-se todo para um ｢ｯｾ＠
A 'Ih h me Icamento .clentlflCo g J as para gramor> ones, quo nlo 06 a1Lvia • irrita.. cr!adouro. Vende-se maIs. um 

• • Smger. ç!o como tambem nulc. outro terreno situado pouco dis -
Cordas • GramOPhones.! e lVI"Iece. o ｯｲｩ｡ｮｩＮＮＬＬｾ［＠ O tante de P.l.lmeiras, com muita 

=POST AES-== que ｾ＠ prec.!O pala dOITU .... _ malta viriem, tendo de frente 
, a mole3ua por completo. 

__ Albuns para ーｨｯｬｯｧｲ｡ｰｨｬ｡ｾ ＭＭ ,.. 100 braças ' e de fundos 600. 
Oculos. Pince-nez, Isqueiros.' ｟ ｾＢＭＮＮＮＮＮＮＭＭＮＮＮＭ _ Quem pretender, diriJa-se ao 
Pedras para Isqueiros. ｒｾｬｯｩｩＭ IYI'I1GR ,\!'1I1\ 11 \ ｬ｜ｉｐｒｅｾｓＱ＠ seu proprietario I 
os de bolso. de ouro, P", OS q'le daseJarem trabalhos João G. Rocha 

ta. p13.q'lé e metal I ｴｹｰｾｧｲ｡ｰｨｩｾｯｳ､｡ｳｯｦｦｩ｣ｊｮ｡ｳ､｡ｊｭＭ ou Pedras Grandes 
ｈｲ｜ｬＱｾｩｯｳ＠ di' pahl) 1/ ! orensa,podam mandar pelo cor- Laguna. 

Re!ogios de meza. e par ,de reio as ｓｬｬｾ＠ . encommendas que ( Largo do Rosario. 27.) 
Um gr' .. nde sor'imento ｾｭ＠ ,5 lrão atte; \dldas com brevidade. 

_fV"NECAS VEST!DAS 
==-Brinquedos ,.\ 

C
. ., Da E.uropa espera·se um Iind" I I 

onsldero O primeirO sortimento em Fructeiras'j 
J. J. RECENA & CIA. LIMITADA lllm. Srs. Viuva Silveira & Fi- Cestas para p:io.fru-::t:ls, doces' 

lho. e cartões, Biscoutcira:;, Ban · 
R IO de Janeiro. deijas,Vasos, etc. 

Attesto que tenho empregado - Apparelhos de café-
em minha clinica o conhecido porta·doces,assucareiros, man
ELIXIR DE NOGUEIRA do teguf\iras, etc .. etc .. etc. 

pl:armaceutico chimico Jo!o da • 
Silva Silveira, em todos os casos F-- ｾ＠
de manifestações syphilíticas; os 
seus effeilos não se fazem espe 
raro ainda mesmo nas phases ma 
is adiantadas, e considero-o, por
tanto, como o primeiro depurati-

vo. \. 

Bahia, 5 de Março de 1916. 

Elpidio Souza 
e 

Maria Sant' A Dna 

participam ás pessoas de suas 
relações, que contrataram ca- I 
samento. 
Grissiuma, 28 de ｏｵｴ ｾ＠ de 1920. 

ｾＭＭ

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

Carta Patente N. 191. 
ＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭ

CAPITAl,. 30 ｏｾｏｏ＠ 0$'000 
--'-"'"""'"'-'"""'---

no fREMIOS POR MEZ ｾｯ＠ YALOR TOTAl. DE 
RS. 46 ooóSOOO. 11 040 fREMI OS POR 

ａｾｾｏ＠ ｾｏ＠ \'ALOI{ TOTAl, ｬｽｬ＼ｾ＠ RS ＵＵＲＺ ＰＰＰｾＰＰＰ Ｎ＠

TUDO pela modica mensalidade de :0;$0001 
ＭＭ ｾ＠

Dr. Carlos Lopes. 

ｾ＠ \ 
Melhores informações. dará o representante gbral, 

C 
' d ir FELISBERTO CARDOSO DA ROCHA 

asa a ven a O . • . - • 
Vende-se uma casa situada peranos . 

nesta cidade á rua coronel Col- Precisa· se de operarios pa- l • ｾ＠

--------.. --- ----

laço, de propriedade de ､ｾ＠ Ar- ｲ｡ｬ｡ｶｯｾｲ｡＠ e excavaçõcs. ｾ＠ pa-
I 
\ p a-é1at· z O ua ' ..... a6 una 

mmda Collaço, com bons com- ra a mma de carvão. 1: .L!l 5 
modos como sejam: duas salas, I Pag .. -se de 5$000 até 
tres quartos, sala de jantar, co· 6$500 por dia, com bonus 50- 5 I . h I . .' d . sinha espaçoza, porão. c o m bre a extracção de carv!o. . empre nump an e, sempre inimigo a cares!Ja 
quartos, etc. Que m desejar Dirigir-se a Minas Lauro e amigo da baraleza, e pos5ulndo sempre grandes 
comprar dirija-se nesta cidade \Müller. nOVidades, esle P ARAIZO lem sido um 
ao abaixo a,ssignado. f... j) verdadeiro emporio commerclal. 

JOSE MONTEIRO CABRAL. Porque não leme concurrencla, é procurado por 
• • • •• - • Iodo o sul do Eslado. Não ha senhoras, senhori-

Ｂ ｾｉｇｎｦｭｔｅｓ Ｌ＠ F811'M8 ｾ＠ ｾａｾｲＮｬ＠ los e cavalheiros, que não fiquem salisfeilos ao \"isi-
Estamos ｰｲｾ｣･､･ｮ､ｯ＠ a co- V UV ｾＮ＠ wwg w larem esle fallado e conhecido P ARAIZO. 

brança das asslgnaturas em 30- O traz o e das do 2" semestre deste _ Representações - s commerClanles que negociam com o PA-
anno. End. Tel r. : f ELlBRI\ L I ｾ ａｉｚ ｏ＠ D A. LAGU NA, ob-

.. __ g I lem enormes lucros. 

Chinellos de toda qualidade Caixa poslal, 86 
e por preço baratissimo _ na i LAGUNA _ Sta. Catharina I I SIL 'lA, fER REH\A & campo 

casa Bessa. 1.--· ! • .. 

ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



N' ｾＳ＠ IMfRfN5fl - T ubar,\o, Domingo, 14 de Novembro de 1920. 

ｄｾ ｾｾ ｾ ｉｉ＠ lar'-
--= 

ｾ ｾｾ］Ｍｃｉ＠

> ｊ ｾ＠ ｉ ｾ Ｇ ｾ＠

8essa ct Filho 

E AI DEPOS ITO: ｂｉｾｅｖｅａ＼ｊＺｅ ｎｔ ｅ＠
Phosphoros, Cadeiras. ｃｾｭ｡ｳ＠ de ferro para cazal. j,.. 'd ｾ＠ . .1.: : 

creança e solteiro. Carboreto, Assucar extra.. Trigo. Bern escolhi o sortimento de doces, 
Xarque, Kerozene. Arroz. pregos. Vellas, Oleo. AI· brinquedos e artigos de luxo para as 

' catrão, Sal, Arame farpado. Café, Sabão, Madeiras. l' festas de Natal. 
ILcaJ. Tijollos. T elhas e Tamancos de primeira. ordem . 

. , ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ＠
M edionle encommenda, sob cala logo e Í:I visla vendemos: 

Cofres de férro, a prova de fogo e arrombamento. Fogões ･｣ｯｾｯｭｩ｣ｯｳＮ＠ envernizados e esmallados. Camas me
tallicas de qualq'.ler feitio. Moveis para jardim. Escada.s de ferro, MeZls pa.ra quarto, Lastros de arame para 

camas e colchões de palha e crina vegetal. 
E sem receio de concurrencia. daclaramos que é a casa q/le vende mais barato n'esla cidade. no 11m da 

. . Rua Lauro ffiüller CUBARÃO 

O O O 
ｾ＠ ＺＧｦＮ ｦｴ ［ｩｳ ｾ＠ ｾ ｾ＠ ＺｴＺ ＺｴｾｴＮＪ＠ *1: ;f.- :t::t. ＺＧｉＺＺｴＺＺｴＺｴ､ｾ＠ ｾ ＺＧｉＺ Ｊ＠

ｾ＠ !iDnt WEHDEAUUN ｾ＠ ｾｾｍｐ Ｎ＠ ｾ＠
Ｚ ｾ＠ IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO * 

n ｾ ｾ＠ I li Flórianopolis,Lages e Laguna ｾｉｉ＠
-IH - S AN"T A. C..!.;r:a:ARIN" A _ ｾＮ＠

*' Secção de fazendas. armdrInho. miudezas: * I 
ｾ＠ ele. - Secção de ferragens. machinas de loda a es- ｾ＠
*. pecle. Inslrumenlos pa ra lavoura. molores. * 
+. ele. - Secção de eslivas. kerozene, gazoiJna , ele, * 
ｾ＠ D eposito de CarVão de pedra i'«-
ｾ＠ Cardiff e Americano 1t 
ｾ＠ ｾｂ･｡ｴｾｳ＠ ｟｡ｾｬｩｬｾｯＤ＠ tt: 
ｾ＠ Trapiche de alracaçao de vapores e naVIOS, com ar- * 
-».; - mazcns para cargas _ * 
:. Correspondentes de diversos Bancos na cio- ｾ＠
ｾ＠ naes e estrangeiros * 
.A1 rORREBPOXD]-; YTR8 D O RAX('O DF: ｎａ ｐ ｏ ｌ ｉ ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠

ELIXIR DE NOGUEIRA "Café Castro" 
1\ MeLHO/t MI\/tCI\ De CI\FE MOlDO Cura 

I Fabrica a vapor fundada em 915 
latellmtnto du .""' , 

l<ri .. do pescoço. Castro IrméIo _ Fabricantes 
InlJammaçôtl do ute· 

'o. I R. ua dr. Lauro Müller-TuBARÃO 
Corrimento dOI ou,J· • 

do. [J [J 

. ,_ ＺＺｾｾｾＺＺＺｉＺＺＺｴＺＺＮ＠ 10- ," ｾｌｬ＠ VEInA ｾ＠ ｾａｾｔｍ＠ . ' 

•

' Alftcçõtt do 
_ . ' '. he·do. ---_____ -

,,'. Domnopd_ END.TELEl. elltl\ 
ＧｴＧ［ ＧｩＺ ｾ＠ '. lo. CI\IXI\ rOSTI\L. ｾＶ＠
--- Tumoru no. 

O!l"OI . 

C.ncros yt. 

ntrtOI. 

IMPORTADORES 
DE 

SECCO.s E MOLHI\DOS Gonorrh#as 
Carbunculol II 
f,.Iul.. I Rua Coronel ｇｵｾｴ［ｬ｜Ｇｏ＠ Ridl. <lrll 
E.pi,h,.. LAGUN" A 
RI,hll15mo. Estado de Santa Cathanna 
Floru bran.. . f'!1 

'lO. '[J "'" 
UICtlU , • ._ 

Tumor... Impressos feitos com pedel-
S"n... ção - na typ. da Imprensa. 
Cr)'!I." -*:i REME,5,5r1,5 rrlRrI ri ITI\LlrI * 1 

-IH 1+ *' Vendedores dos aulomovels .OVERLA N O . ｾ＠ ｉ ｉｉｾＮ＠
* ｾｭ ｾＱ＠ｾ＠ ｾｲｾｬ｡ｭ＠ da ｣ ｯ｢ｲ ｡ ｾ  ｯ＠ de ordena.dos., conla nas * ___ _ , 

E1rrophulu 
OllthrOI. 

Boubonl JV\arcenaria 
c. finalmente. I - DE-

. ｬｾ＠ _ ...J'" loda, II mo- I NathJngo VOII Frankrnhrrg 

BoublS. 

ｾ＠ rçparbçoes publicas. rellradas da Caixa Economica. * 
->I'; juros de opolices e di videndos. * 
*i Encarrega m-se da acq uisiçiio de quaesquer mo- ｾ＠
::p' leriaes pora empreZ6S. indus lrill. redes de ogua e cx- lf 
ｾ＠ qollos. ins la llações elecl rlc6s. rle. ;! 

ｾＪＪＢｦｴｾｾＪＪＪＪＪｴＪＪ＠ ｾＪＪｾｦＪＧｴｦＪＪＪ＠

li .• 1"11 .. ｾｲ ｬ＾Ｍ Acceita toda e qualquer en-
Ｅ ｲＡ ｾ＠ ＺＺ［ｾｴＮＢＺｾＧ＠ dO I commenda de ｭｯｶｾｬｳＬ＠ para e . 

xecutar com perfeição, com 
iIInOE mORamO DO Un6Df I br?vidade e por preços favem· 

- - ve: s. 
A, ｾａＢａｑ＠ loS PARA 1921. Im- ' I ORLr AN 

prensa está distribuindo Ilr J.t .: -
tamente almanaques para 1921. Sla. G.JI I" ... 

povo, e 
ter pat 
bre a t 

Ahas 
O S!lv 
je, e A 
do atra 

Um 

vos. rni 
manídad 

Ahas 
ｾ＠ do 
do a se 
no, mise 
18m de, 

Bemd 
bma ban 
nal-a g 
de sua 

Rudes 
• peque 
"colas, 
Il! 

a uand 
Icua.s d 
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