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fi Banda de musica na
eílnldnde esteve nes-

ta cidade deseja aos se'us bondosos
'"' f iament ti I leitores e assi'gnantes bôae
.on orme preVlamen e no reia- � .f.l'

mos, esteve domingo proximo pas- restas e I e �z anno novo,

saôo, nesta cidade, o afinado COQ- I 25-12-921. I
jurcto musical Natividade, de __j
Santo Amaro,

\.. SUl) chegada foi aguardada
'na rua da" Olarias por in numeras

pe�soas, que o receberam cordial-
mente; dalli seguiu a mesma ban-

. ,

P d d da de musica para as residencias I �ransco�r�u hontem o annI.ver-
.r I N I I E d

lua emonstrar o gran e pe- d J L G N t 1 d tNatal l r ata, j m to os (JS co'
rigo e inconveuiencia á saude pu-

O( srs. orgc uz e aya.c etto; � sano �a a ICIO o, �{)SSO, pres Im�-
rações um sentimento de huma- bli t b de lá rumou para a séde da ban- ., so amigo e correligíonario sr, Gui-
'. ica ocos ume que se o "ervano. II J b B

.

dnidade de caridade de amor I Em l .

.

itar-se unuit da de musica Amor e Proçresso ierme aco unn, honra o com-
,

, '.
"

I interior, em aprovei ar-se mUIae. ',.
li id ttodos os labios um sorriso de Ieli- d' t

desta Cidade fazendo o respectivo merciante e capita ista rest en e

cidade, um sorriso.de alegria, ao
vezes a carne e ammaes a a,ca- I cuniprimento no Rancho Queimado,dos e morto" por certas molestias, '

despertar deste dia glorioso, deste transcrevemos o que lemos na A Ap6s alguns ,m.omentos .de des-
dia santo, deste dia que em todos Imp e sa de Tubarão' «Na f _

canço , a Natividade veio cum-

d d f,
J..' r n , ,a,

d
_

d
.

Ios recantos o mun o, em remi- milia de Bernardo Muller, na Pi- pnrne?tar. a re acçao este jorna ,

tos de jubilo, se festeja com santo cada da Gloria, município da Es- que mfeliz�ente estava fechada,
amor a data do nascimento de Je- trella, Rio Grande do Sul, occor- sendo recebida no Hotel �cbaeffer
sus, o Salvador da humanidade I

reu um triste e doloroso caso, pelo seu rCda?tOl: sr, Auríuo Soa-
Natall Natal!... murmurnm os Tendo morrido uma rez victima res, que pr�dlgaltsou ao grupo to-

velhos, gritam ·as criancinhas, ex- da peste de mancha, Bernardo das _as gentile��s,. .

clamam tõdos os jovens, todos
com o seu filho, paz-se a tirar o :N�sta occ�slao fOI offerecido ,ao

unidos pelo forte elo de um s6
couro, morrendo ambos, infecciona- refendo conjuncto c, ás pessoas

sentimento, de Ulll" s6 amor! dos. Acham-se em tratamento me- pre�entes u� copo d agua, Ievan-
Todos gozam.. tudo sorri! dica mais 3 pessoas da fnmilia, tan� o 11m.VIva uo sr,. Aurlno 80a-
Natal! Natal de Jesus! Myste- atacadas do mesmo mal, bem co-

res os referidos muslCo.s
rio divino, em cujo seio ha 20 se-

mo o cortidor que comprou o coa. LJ�o .ap6s,. o sr, Aunno Soares,
culos "e desenvolve a civilisação ro e as pessoas que levaram e vos-

em ligeiro dl�carso� agradeceu fi

humana! tiram os mortos», prova de consideração que lhe era

A festa que a Egrej� Chris�3 Pela narrativa acima é de in- dispens�da, . ,

em tO?O o orbe s?lemOlsa �o dia teresse que não se aproveitem DepOIS dos_cnmpnmen:os feitos
de hoje em memona do nas�lmentú I animaes atacados de molestias dos- fi esta redacç�o na pessoa do .seu
do Redem��or ch'lm,a-se Natal, e conhecidas, �evendo tambem os srs. l'�dactor, a �flDada ba?�a musical

I�lli�r� a vinda de Emrnanuel, que Agentes Fiscaes tomarem sérias le�ou a ef�elt� 11m3 �IsIta ao� sr�,
Igm,flCa «Deus comnosco s

.

.

providencias quando se encontrem VlC�nh� Silveira e Vicente Silvei- O acto foi muito concorrido, ten-
E o nome que deu o propheta animaes mortos ou mesmo ataca- 1'8 u um or , do comparecido muitas famílias e

I�aias ao M�ssi:1s quando pro.phe- dos de molestias suspeitas, A' noite, tocou tambem em arn- cavalheiros,
tIsava ao reI Achaz a �ua vlllda: bos os clubs desta cidade, regres- Serviu como presidente da banca
cUma virgem conceberá e dará a sando já muito tal'de para S, Ama- examinadora o cidadão Jorge Lehm-
luz um filho que será chamado mãe de Deus, porque agradou ao 1'0, I kuhl, Juiz de Paz em exercicio,
Emmacueh, Senhor pela hu�ildado c pela pu· 1lfunicipio de Palhoça agrade-! e COlUomembros ossenhores:José Se-

Quarenta seculos decorreram da reza, ce a gentileza do cumprimento, Ihol'st, Intendente Districtal; Fran-
C1'eação do mundo, quando n? pe- Como esta hnmildnde e modes- cisco Hawerroth, np.gociante; Fre-
quenina cidade de Nazareth, na tia falia alto em protesto ás vai. derico Lattes, Escrivão de Paz,
Palestina, viviam dois esposos dades das senhoras e ao luxo e flurino Soares Eis o resultado dos exámes:
antos em oração, pobreza e humil- modas dos tempoe presentes! (3 A' d d'd d O h· G b

.

I E S' J' 'II
' o, anno·- pprova os com IS-

a e, arc. anJo a ne, o I m- 'A's palavras do anjo confunde-se egulo para OlnV1 e, a serV1ço . _ d r E k Vbaixador do Altissi�o, é enviado e perturba-se a virgem; tão indig- da �ossa collega Republica o sr, tlD�çao: A e IDa ster o�tter, e-

como arauto á essa pequenina ci- 'Ih A S d t d 't' rODlca Haweri.'oth, CatharIna Lemh-;
na parece aos propnos o os, guan, unno oares, re ac 01' es (�Jor- knhl, Geraldo Hawerroth, Frau-dado para annunciar que se vão do ouve a seguinte saudação. nal.

cumprir as prophecias, O anjo aD- «Ave, gratia plena Dominus te-I cisco Rõth e João Roemer; plena-
. ..... _.

d I mente, Carolina Knester, VeronicaunClante nao vae a uma grau e cum», ·Tendo feito voto de virgin- RETRr:::TA Nack, Adolpho Hawerroth, Antoniocapital, a uma importante ci- d o' ffll'ge se é I t ua e, a -, mas ogo ran- Rohling e Alfredo Rohling,' simples-dade, não; não vae a um pala q'Jr d elo' Ih A b d 'I d d dUI 18a a P anJo, gue e asse-
, an'a mUSIca esta ci a e mente: Jose B'nss,cio, onde o uuro se derrama em á'gura que permanecer sempre Vlr- Amo?' e Pr'og1'esso realisou, do- d d'.profusão; onde reina a abastança e gern pelo poder do Altissimo que d

20, anno-Approva os com lS-

f I d mingo proximo passa o, lia praça t'
_ L S h d Io ga o prazer; não se irigiu a descerá sobre ella, Então I'e�pon-

..

I lDcçao: eon e a 00; p enamen-
•

v mUIlIClpa, uma retreta. ....1'. I H th J é Sreis e principes que sc vcstem de de toda cheia de humildade "Eis te: .L�lCO au aWérro, os e-

purpura e damasco e se adornam aqui a escrava do Senhor; faça-se Iharst, Gustavo Kratz e Anna
com pedraria; nãÔ, o anjo se diri- em mim segundo a sua vontade», A

-

t Nach; simplesmente: Hildg II

ge a uma pequena cidade e á po- Corre o tempo, o a 25 de De- 5slgnan es Rath e Arthur Hessmam,
bre e humilde e"posa de 11m car- zembro descerram-se as cortinas Prevenimos aos nossos assignan- lo, ânno-Appl'ovados com dis-
pintei.rú! Aos olhos de Deus não dos pavilhões do infinito para des- tes dos districtos, que estamos co- tincção: Veronica Esterkoetter e
tem valor a desceuden�a nobre, a cer o esperado de todos os povos, brando as assignaturas relativas de Bernardina Hawerroth; plenamente:
elevada posição e a riquesa; pe- o anounciado pelos prophetas, o Outubro do corrente anno a Ou- Adelina Kratz, Daniel Hawerroth e

raote Deus s6 tem valor a humil- suspirado pelos patriarclis, o envia- tubro de 1922, Rosalina Lehmknhl; simplesmente:
dade, a modestia, :l pureza e a po· do de Deus-o Messias, Rogamos aos que ainda não pa- Leopoldo Knerton, Gabriel Hawer-
bre7.a, garam, a fineza de enviar a referi- roth, Cecilia Hawerroth e Rosa
Maria. foi escolhida para scr Agá da quantia a· esta redacção, Hawerroth,

Frei nazario
Assiánatura anno - 85000

Resará hoje a sua primeira mis
sa, nesta cidade. o nosso couterra
neo Frei Nazario.
E' de prever que hoje a nossa

Ànnuncios • ou Iras publicações serão pu- matriz regorgite de fieis que irão
b licades rnedienle ejusle e pagos edientede- ,

ti
., ff'" d

mente. I assis Ir os prImeiros o ICIOS o 00-

Publicação de ediíees cusleré 200 rs. Íl vo sacerdote palhocense.
inhe.

Todo o correspondencio deve ró ser re

mclfide 00 sr, Henrique E. Koerig, Secrefo
rio Municipal de Palhoça.

perigo!Que Guilherme Bunn

O anniversariante gosa neste

município de muitas sympathias,
graças aos dotes moraes que pos
sue.

Município de Palhoça, regis
trando o seu anniversario natali
cio, envia-lhe sinceras e cordens fe

licitações.

. Exames
No dia 15 do corrente realiza

ram-se em Capivary (São Bonifa
cio), os exames na escola mixta re

gida, COto muito aproveitameoto,
peio distincto e iotelligen te pro €s,

sor Francisco Guilherwe Schaden-

•
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MUNICIPIO DE PALHOÇA
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

I

Major Gustavo Silveira nOTAS soalAES I extraordinariamente concorrido 111)-

T rnnscorreu honíem, mais um enniverse- I tando-se g"r:lIldc recolhimento e

Tendo o sr. Lui.z Gonzaga Va- rio netelicio do nosso disfindo petricio sr, Anniocrsario respeito,
lente, que explora o serviço de na- major Gusíevo Silveira. digno secretario do I

vegação entre esta capital e o con- Fazendo, Viação e Obras Publicas. Transcorreu a :?O do corrente I,N. Seuhora do Pa.r'to

tinente, se dirigido ao sr, Ministro .

Por tão auspicioso m_oliv,?, o illus{re en- O auniversario natalicio do !lOSSO
I Realisou-se hontem, a traslada-

niverserienle recebeu, nao so do cepitel, on- di
, ", •

da Marinha, queixando-se de que de reside. como de fodo o Eslado,1I5 maio- IstIn�to amigo '':'\1', Augusto Rolim
I ção

da iOl:lgem de �, Senhora der
se acha «quasi impossibilitado de res demonsfrações de ernisede e syrnpethie LOLlrell:o, professor publico de The- Parto, de sua capella para a matriz.

continuar a trafegar com suas em- de seus colleges e funccionarios de fadas as, rezcpolis. desta cidade,

b
- ista d Ih t 'd repartições esteduees.

I Nossos effusivos parabcns. H' á t d I' áarcaçoes em VIsta e e er SI o Embora um (onfo lorde.
,.

Municipio de 0Je, c ar e, rea Isar-se- a

penhorada pelo Estado a melhor Palhoça .. envia 00 disfindo auxiliar do sr. E .f.' I procissão, sendo do esperar grande
lancha a gasolina, para pagamento dr, Hercilio Luz, illusíre governador do Es- n, ermos

I concurrencia
dc fieis,

de impostos estadoaes», e tendo o fado. os seus sinceros parabens com os Eofermou segunda-feira ultima, A' noite, na praça 15 de ::s-0-

d d mais ardentes votos pela suo felicidade pes- di f b f Ititular essa pasta envia o a peti- soel.
O nosso I�tlDCtO amigo e avore- vem 1'0, em rente á cape la de l\,

ção do reclamante ao sr, dr, Co- ceder Sr. major J08é Rodrigues Senhora do Parto, haverá leilão e

vernador do Estado, solicitando ,

-(o) :(0)- Lopes, barraquinhas.
sua intervenção no s�ntido de ser Trnducção do Soneio do I P�ompto restabelecimento lhe Abrilhantará as festas a banda
sustado o coustrangimeuto que, desejamos. de musica •Amor c Progresso> 1

por v�ntQra, estivesse �lle soffren- Perfeito Amor desta cidade,

do_, �OI por�, Ex: enviado liO, sr., 1 ViaJ'antes
Ministro Veiga Miranda o seguinte N O

lUissa do Ga.llo

ffi
'

I
êo me move. meu eus. para querer-te Em procura de melhoras, para Foi celebrada, á meia noité., como IClO: O céo que lu me tens já �rometí,ido. sua saude alterada, esteve em Cal-

"Governo do Estado de Santa Nem me move o inferno fao Iemido
d d C b

- B h ld grande assistencia de fieis, oa,

C h P I' FI' P dei isso xl ff' d { as o u atão, o sr. ert o o tri d t id d diat arina, a aCIO em onanopo- ,
aro eixer por ISSO e o en er- c, ma riz es a CI a e, a tra ICClOna

lis 21 de Dezembro de 1921.-- T S h
- Rodrigues Fernandes, proprietario Missa do Gallo. I

, ,u me moves, en ar; move-me o ver-te da conceituada«Pensão Cathari-
Exmo SI' Ministro da Marinha C d id Foi celebrante Frei Nasario que. • .--, reve o em uma cruz e escerneci o;

nense�, de Florianópolis.de Janeiro, I
Move-me ver (eu corpo fão ferido acaba de receber as ordens sacras.

Restituindo os inclusos papei'!" E entre angustias" morte o receber-te.
Tambem acha-se em Caldas, o c'" X ",)

capeados pelo officio de V. Ex., I Move-me feu amo:de (ai manei r" distincto cavalheiro Aleis Fleisch-
sob n 4.276, de 6 do corrente mez, Que se céo não houver ainda te amora, mann, sacio da firma Konder &
tenho a honra de informar que Si não houvera inferno eu te temere ! Cia, de J tajahy, que pela fama das
não procede 'ílbsolutamelltc a re- th d C b tã

'

I - d L' G V Nada fens que me dar porque fe queria, aguas errnaes O u a ao, veio

c amaçao e U1Z onzaga a- Pois embora o que espero não esperêre. procurar lenitivo á sua saude alte-

l�nte, porquanto nenhum co�stran-! O mesmo que te quero te quizere ! rada já ha tempo,
glmento soffre na exploracão do I

, _ I São nossos votos que encontre
serviço de navegação que, em

I Dr. FranCiSco tguacto de Car-
II" fE " �

, valbo Rezendo a IVIO aos seus so rimentos.
concurrencia com outra empreza, --Em visita ás suas familias
faz entre esta capital e o conti- ' ,(o) (o)" acham-se entre nós, vindos do Rio
nente.

, Na- Grande do Sul, os nossos jovens
T t d I á Commissão 'da 'Bxposíção �

.

ra a-se e uma empreza, a I S, conterraneos Octavio da Silva Pa-
b ionad I cional <lo Ceutenario no Mn-

su ve!lclOna a annua mente com a checo, mechanico de uma impor-
quantia de tres contos e seisccu- nicipio de Palhoça

tante fabrica de benificiar arroz

tos �il réis (3:600$000).
_

A Commissão da Exposição Na-

!
em Pelotas e Eurico Eugenio Zlu-

-(000)-

�l súu�el:�V, Ex, ,que, nao ha c�o�lal do C:ntenario d'este ,m.uni- tran, estabelecido com gabinete, Ewellda� ao Orçamento (la Fa-
romto, ,PI eCl"ando o I eclamante de CIpLO com poe-se dos prestImosos odontologico em Porto Alegre, I

zen<la

opera rIOS para proceder ::'0 con- cidadãos: José Kehrig, Majur José --Em goso de licença, veio resi-, No senado, foram apl'esentada&
cert:_o de a�gulOas de suas embal'- Ronor!o da Costa, Carlos Baasch, dir entre nós o nosso prezado emendas ao Orçamento da Fazen

ca70es e nao �s ��(�ontrando, apres- Mauoel Philippi, Alfredo SeJl1 Ca- amigo e favorecedor Sr, .Jesuino da, modificando a �uota do" empre
sel-mt em faCllItar,lhe ,todo� �s pitão Cezario H. Netto e Pedro .José da Rosa, funccionario das gado;; d' Alfandega de São Francis�

recurs�s, pon�� ,á sua dlsposlçao Rudclpho Junior, linhas telegraphicas, co e cl)uipar:lndo os vencimentos
operanos da offic�n� mecha,lllc� _?o I --Estiveram entre nós, os srs, do pessoal da Delegacia de Santa

�stado, sem a mll))ma retnbmçao" Antonio Ignacio da Silva, digno Catharina ao dc Mattn Grosso,
fl('.ar-Ihe-ha bem patente a flagran-, d

" snperintendente de Garop' ba' o
t "t' d' 'd - ment::> o respectivo Imposto em

l:I "

e lllJUS Iça o slgnatano e tao I "d' .

'

h b'l sr, Braulio Ludgerio Ignacio da
intempestiva reclamação, que IDCI Iam, e que, ln a I mente

S', 'd d'
,

, I aconselhados, requereram habeas- dva" sub· elegado e polICIa e o

�sto� lllformado peja �rocura- C01pUS para certamente continua- SI'. ,T ullO Pacheco de Souza, com
dona Fiscal de que, effectl�amen- rem a infringir dispositivo legal, merciante, do mesmo municipio.
te, urna das lanchas a gazolma es- claro e expresso. I -Da mes�a proceden�ia, estive
tá penhorada á Fazenda d? Esta· Denegado pelo J lliz Federal o ram n�sta Cidade, em VIagem _para
do, _para o ,pagame�lt<.._ do Imposto habeas corpus pedido, foi a sen-

I a Capltal, o Sl'. DOl'val .Mana de
de llldlls,tna e profIssao, que se es-

'I tença deste magistrado mantida I A�anjo, acompanhado de seus so

tende alIás a }odos?s alugadores pelo Supremo Tribunal, por una-' bnt)h_os Dorval e Tallcredo de
de embarcaçoes, E �ste" r:o mo- i nimidade de votos, AraUJO e Carlos Sell, de S. Amaro.
mento, um caso ,sub-Jud'W(? e só 1 Esta decisão parece indicar bem

-

, ' Registro C!iuil
me compete respeItar o q::le resol- - d d M"

Esteve entre nos, quarta,feIra
vido for por quem de direito, qn� t�O �n i/"u err� ta a

d nnIC�- ultima, acom·panhado de sua exma. faço saber que pretendem casar-se:-

A nte,; de finalizar, não posso jpa
IC a e ,e tlguassu t· �xanl da aque 'I esposa e filhinhos, o nosso prezado João José de Pinho e Maria José da

es negoC1an es ma l'ICU a os co Silva. ambos solteiros. úJab,:'aes deste
deixar de manifestar minha ex- 'I

'

d I C
,- amigo �r. tenente .fosé Rodrigues Estado e residentes neste districto.

tracheza pelos teIlDOS do officio tmo,slmdP tI); �tesca ores pe a apI- Fernandes, digno sub�Director da Elle, de vinte e oito annos de idade,
ama o OI O. D' 'd I' J'n, 935, de �(j de Setembro ulti- u'ectona o ntenol' e ustlça lavrador filho legitimo de José Joa-

d c,
-

d P t .Mas, como argu ição de tal clui- d E t d quim de Pinho e de Caetana Rosa de
mo, o sr, apita0 O or o, an- O �S a o.

Sousa, a!11bos fallecidos. Elia. de virr-
II .l:d ffi' d V E Iate urna autoridade não deve fa- A h t' dnexo ao a Uw o o CIO e , x"

-- c a-se en re nos aguar an te e seis annos dI'! idade, de profis-
quando diz 4:não só as leis esta- zel-a sem precisar claramente, in- do passagem para Prudentopolis, são domestica, filha legitima de Jose
doaes corno as municipaes estão sophismavel�ente, os factos em Estado do Paraná, a Exma. seuho- Bernardo da Silva e de Quintina fe-

sempre invadindo attribuições des, que se baseIa, espero que V. Ex. rita Doralice Sant'Anna professo- liciaade de Sousa,
, ,

, ' , ,

- d' d d t '

'
" , Apresentaram o� documentos eXIgI-

ta CapItaDla llldo de encontro a08 nao elxe e e elmwar a esse 1'a normalIsta que com Illllstrada d I t' 180 d d' "I,
. f

"

'f' , , -

os pe o ar Igo n. o co Igo CIVI <

Regulamentos das Capitanias e até �ncclOnal'lo que esp�c� Iqlle as I competenCla dInge a escola de Si alguem tiver conhecimento de

da propria Constituição >.
leiS estadoaes, e munIClpaes, no' Barracão. , existir algu tJ1 i�pedimen,to _legal accu-

Quero bem crêr que se refira o, seu entender, 1l1vasoras das attri- 'se-o para os fins de direito, � para

C
'- d P E' I buicões da Capitania do Porto, Reliniosas constar e chegar este ao conhecunento-

sr. apita0 o orto ao acto JU ' I '{., ::J de todos. 'avro o presente, para ser

gado recentemente pelo Supremo Suvo-me d,o e:lseJo para apre- Realisou-se domingo proximo affixado no lagar do costume e publi-
Tribunal, referente a pescadores sentar a V:' Ex. o� u:eus prote�tos passado, na matriz desta cidade cado pela imprensa,

do l\liInicipio de Biguassú que fa- de alta estIma e dlstl ncta conslde- a primeira communhão das crian-
Santo Am�ro do Cubatão, 8 de De-

, "

-

(A) H· 'l' P d L
zembrode1921,

Zlam commerclO de peIxe e outros raçao. ss . erc� 'tO • a UZ,
ça5i catholicas. O oHicial do Registro Civil.

generos c se furtavam ao paga- (Da Republica, de Florianopolis). O commovente acto religioso foi Alfredo )Iagno da SilJa Porto

Reclamação infundada

"

I

bctería do Estado
F'07'am os segM'inies os nu

meros contemplados com, os p?'e
mies maiores da Loteria. do
Estado hontem. crtraliida.

10:17'; 23:000$
8873 2::30Q.$

::!:()OO$ Rio
.. 1::)00$ S, José

1:000$ Rio

,Rio
Rio

11783
8612
l.J?91

: Pedro llot'fúlann --i
, e família I

desejam ás pe�sóas de 8�Ur:S Irelações, boa.' festas e fel1z
i e'llt?'ctda, de anilo novo, I
I 25--12-.92J. I
I I

,
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MUNICIPIO DE PALHOÇA

Minha saudosa ausente. recebi hon ,

tem. a tua inspirada missiva.
Escusado. é confessar-te que apre

ciei immensamente as figuras e sub
tilezas de velha rerhorica que a mes

ma enserrava e sensibillezado admi
rei o. buril da phantasia que manejas
em tua poetica e divinal linguagem.
Amiguinha, onde buscastes tão. en..

cantador estilo. 7
Pelo. que vejo, avanças no. mundo. As reparações ele guerra da

das letras e da iitteratura a passos Allemauha- Pariz.-O governo elle
de gigante, mas o. teu defeito. é gran- mão enviou uma noíe " Commissão de Re

de, perdoa a franqueza, querida arni; pereções dos Àlliados, declarando ser-lhe

guinha,-és infinitamente sentimenta. impossivel pagar a quoíe das reparações de

lista piegas. corno quasi todas as rnu- guerre, a vencer-se no dia 15 de Janeiro
lheres. proximo.

1- I Cuidado, amiguinha, não. te preo- -

-

•

Qual a moça mais bella I cupes muito. com as coisas santamen- Appr-ovação do OI çamento-
te espirituaes. o.lha que a impressão., I' Pariz,.--A

Camara dos Deputados approvou

1
ele .Palhoça?

1
a phantasia excessiva. não so.mente to.r· o. proJec{o de orça'2'ento, o qual ascend: a

lVome-' . turam co.mo. tambem matam. Eu. já vmfe e cmco b.lhoes de francos, por .)21

de ha muito. que receio. perder·te e i votos contra 75.

I ........ .

.'"
... . . ........ ··· .. 1 não. estejas tu predestinada a rutillar

I o '. O'

-

• St
I

'

d
no. firmamento. co.mo. um precio.so. as· N va vJ<\.,em do. sr, Innes a

1 Viti. tro.. I_,ondres-Pariz,-O correspondente do

:_
O �:!� �..... .

I
Quem sabe se amanhã po.derei ver-I .Pet.it Parisicn', em �e,.lim. inforl�" que o

te engastada no. azul do. firmamento., orch,-m.lj,on�rlo allemao Hugo StJnnes está

Olga Scbaefer 2000 pratiluzindü na Via-Iactea7 Quem me
em preparahvos para voltar a Londres, com

Veronica SeU 1820 dirá que não. ? um plano de. explorl.Jção. commercial e indu�-
Carmen HoHrnann !).:I...J- Bilac, o saudo.so. principe da po.esia triO I na RussJa, dando ti Fronço uma parh-

b '1'
..

d' Q d cipação moi"r nessa empreza.
Virgolina Kocribcy 4S3 rasl tira. la o. Isse: - uan o. uma

S d d I
virgem mo.rre uma estrella no. ceu ap- egun o o mesmo correspon en e, o sr.

Hetta Baasch 01 ;)5 parece.>
Stinnes está muito interessado em entrar em

Othilia Schhefet' �:?O Mo.rrer ? Sim mo.rrer, fo.stes lU mes. reloções com os 51'S. Bri611d e Loucheur e

R 1SI' d' t I procurll todos 05 meios de av istllr-se com
Dalila Lopes osa �

ma que mo. Isses es, que '0 amor e-

t· b t I os dois representantes do governo frllncez,
Maria da Gloria B<lótos :n var- e-a em reve para o. ur;m o...

S
. Espanca essa sinistra ideia, torna-te Era mesmo possivel que o sr. tinnes

Nadir :Monteiro de Ba.nos 25 fo.rte e encara a vida pelo. prisma da procurasse estllr em Londres na mesma oc-

Edith HoHmann 7 realidade e em breve perderás a von- casião em que o sr. Briand alli estivesse poro

R P ()' t d d M proximll5 conversoções com o sr. LJo)'d Edl'talainy!de!;J. hiJippi a e e mo.rrer.

L Id' S h f
- Lembra-te, amiguinha, que no ceu Oeorge.

,
. .

eopo In3 c ar- :::> rutilam milhões de estrellaseque tu Imposto Terrltorlal
Alccst� Lopes da Rosa. -l. na terra és um astro de primeira gran- HESPANHA D 'd d ,'d d- l-Aurora Bastos :� dezas. empo.lgas e fascinas co.!l1'a tua O novo cOllllUandante geral.

e 01 em o. CL a ao co

Antonieta Oliveira 3 belleza. po.rém. sem iro..nia. amiguinha, ela!' forças reaes em l\lelilla-llect01', faço p�lblwo, ,que de 1

Josephina TranCl'edo 3 empo.lg�s o.s teus admlrado.res, .. e I Madrid,-O general Sanjurjo foi nomeado a :>1 ele Dezernb1'0 �,inelO'l.l?'O
que mais queres 7 commandante geral das tropas reaes de Melila.

i.J - •

•

'

.

Mais uma vez r.epito.. a tua phanta- - p1'ocede)'-se-d nesta collectona
�Ia t� estraga a Vida, .os. teus son.ho.s Grande .il1cendio em Valencia d cobl'anca sem 'Inulta elo 2° se-conhnuo.s co.m o.s pnnclpes da cme- -Madrid,-l elegropham de Valencia que .{

. .'
mato.graphia americana, co.m o. pro.ta- se manifestou alli, um H1cendio, nos arma' mestre elo �mposto aC�?na,
gonista. de .Inimi�cr Amado, te traz zens daquelle porlo, Os collectados que deixa'rem,
rug_as a� faces; deixa-os, despreza-o.s Os prejuizos são calculados em dois mi-

. ,

.

e se fel!z, Ihões de peselas. de saüsfaze?' os pagarnentos de
Diva, procura a vida real, fo.ge da

• t
- t' 'f' ,"d

illusão, po.is não. sabes que tudo. neste HUNGRIA s�as p? es. açoes a e o 1 e e1 � o

A �lltidade de plantas que ca- mundo. é va.go e transito.rio.7. .

O plebiscito em Soprol1- Buda- d�a 3I, hca1'ão onerados com

da agnculto.r po.derá adqnirir por
U amo.r e uma co�vente'1cla �IS- pesf.-As operações plebiscilarias, em So- as multas 1'e:g�llam,entaTes

á f' d d
.

d farçada. uma co.medla que mUitas pron, cstão se realisondo no mais perfeito
.

c?mpra ser Ixa a ep�ls o rece

I
vezes dura longo.s anno.s e que vezes ordem, Collecto'l'ia Estadoal de Pa-

blmento de todos os pedidos, tendo· o.utras tem a duração. ephemera de 05 delegados ous(rioc05 já deixoram o U e?r!J 29 d M b' d
se em vista a capacidade do stock uma caria de luar. . . lerritorio 5ubme!lido 00 plebiscito, wça, e Ovem? o e

disponivel e os recursos da res.1 Sem mais, o. teu dedicado. amiguinho. 1921,

pectiva verba. Á167'i INGLATERRA
Uma vez scientificatlo o reque- Noticias da India-londres,-Te-

,:..l'ente da quantidade de plantas que
-(000)- legramma do Delhi na Indio. onnuncia qne

lhe podem ser·vendidas, deverá cf- Pelo I·nterl·or quinhentos cwaziristas" atacaram um com-I CASA COMMERCIALboio britannico no vlllle de Soelu.
fectullr o. pag<lmelJto da respectiva RIO

Pereceram 70 oldodos e 20ITiciaes bri-
_ DE _

importancia, afim de ser expedida tann,cos.
_ Pedro Ber I'gnia para entrega da!i. plantas, no Situação agricola, pecual"ia e �b I d industrial do Brasil-À Associ,,- O protesto contra a presença .

'

esta e ecimento qne �r ilJlcumbi o.
çiio Commercial de Corrientes, n" Argen- do principe de Galles na In.dia Assucar, fannha, ca�. a�.ua?'-do fornecimento. tina. solicitou do Minislro da Agricullura -Londres,-Telegraphom de C"lcuta.

. . clente.- Corwrl?'a e vp.ndeJ e-
O pagamen'to deverá ser feito dados esla[isticos e informações sobre o -Em s,gnal de prole�to conlra a v'5,Io r;;r . •

directamente á Inspectoria Agricola si(uação agricola pecuaria e ind'Jsírial do do principe de Galles, os alumn05 de diver- neros da lat'OUT.4.
d S·

.

d
. Brasil, principalmente em s. Cathorina e so escolas resolverom deixar de comporeeer P ttdesse el'vIÇ<> ou aw a por melO Rio Gronde do Sul. alim de (ornai-a co' ás aulas, alé á partido do herdeiro da corôo reços sem comp,!} I ores

de vale postal ou carta registrada nhecida noque lia provincio, brilonnica".
,

I SANTO AMARO

I PALHOÇA.

\ com valor declarado; podendo tam-I Pe IO e te ri o r
I Politica Belga-Londres,-O cor-

bem ser effectuado po.r intcrmedio I X I respondente do -Times-. em Bruxelles, en-

._. .. d D I CY
•

F'c, I d 'Th .' ALLEMANHA I nuncia que o sr. Theunis conseguiu formar
Conforme Ja previamente noticia- ; .

e eoacl� rsca
.

o esour o
o novo gabinete belg", assumindo a presi-

mos,realiz�r·se-ha no dia 27 do cor- �ac.lOnal e Collectorias �edel'ae.s,

I
As propriedades d03 ex-:;;;obe-I dencie e a peste de ministro dos esírengei-

t difi d ",r ..

I' I enviando O requerente ri Directoria rauos-BerJ,m,-lnformam, para esta co- 1'05·
ren e, no e 1 icio a l'v.Lumelpa 1-

I il I D t d B .

k I I O .

d D r N I
.

. h ._ o respectivo certificado ou talão de p' a, que a 'e a e runswic reso veu novo ministro a e ese I e crone e c-

dadeJ ás 2. o!,as da tarde,. a reumao
. ib d d '.

IA
considerar propriedades necionees 05

=.
Deveze

da commrssao qlle vai procla- lec\_o ,o _ CPOSltO.., . I do ex-corõe e 05 bens da casa ducal d�posta.
. .. _

mal' as vencedoras do nosso con-
.N ao "erao.attendidos o? pedidos I -.. A ractllIcaçao do pacto de

d b II dc estabelecimentos particulares e
A volta do sr, Rbatenan ao

I Paz-Londrcs.-A questão da recfificeção
curso e e eza. . . governo-Berlim -Em Iodes os rodas d di" d

.

dde lavrndores que, embora IOSCt'l., I'
. 'f" d f"

o o�cor o ang o-irren ez contmue na or em

Afim de evitar grande demora . ... po iíices se tem, como ado la agora e 'nJ-1 do die da imprense londr-ine ,

ptos no Reg.,stro d,este l\IIOlsttnO Iivernenfe resolvido. a volta do sr. Rathenau Todos os jornees. á excepção do "Mor-�Ó serão entregues á referida com- I d f d d d Iexp orem a l!l us na e ven as e ao governo.
.. ning Post·. lamentam a opposição que lord

missão os \;onpo.ns das tres senho- plantas. Ao q_ue .se offtrma. omdll, 11 demora no

I
Curson está levantando contra a epproveção

rinhas que estiverem classificadas Continua nomeaçao e dev,da, somente 11 segun�a vra- do e ccordo que todos acham ventejoso, ten-
em lo" 20. e 3°,lo.gar. gem que o ex-ministre da reconstrucçao vee to paro a lnglelerre como poro a lr lende,

- :000)- fazer a Londres.
Agora ficará patentemente pro-

vado quE!' as pessõas desta redac- CARTA_ção não têm interfereocia nenhnma
n o. referido concurse.

Está redacção prestará as home
nagens ás vencedoras do referido
c�ccrso no dia L". de Janeiro, ás
:) horas da tarde, ficando desde já
convidados para a referida festa a

banda de musica desta Cidade c as

duas de S. Amaro.

ESTADOS UNIDOS ITALIA

C!oncmrso de Belleza

(

COUPON

Para DI\iA

O cambio na praça de Nova
York-Novo York,-O mercado do cam

bio abriu firme, com as seguintes coíoçôes:
Londres, 4,19 1/4; Pariz, 8.09; Genove,

4.64 1/2; Berlim, 9,54; Madrid. 15.06:
Amsterdern. 36.44; Suissll, 19.40.

o partido da democracia no
senado- Roma,-Os grupos democratas,
liberees e social-democratas do Senado
fundiram-se em um unico grupo denominado
da .. Democracia-, como na Cernere.
O novo agrupamento conte cerco de 157

membros da Cemere Alta.

o Escrivão
José F. G uedert

.

Por um lapso de revisao no nu

mero. passado. deste jornal, não fo
ram angrnentados 15 votos para a se

nhorita Virgolina Koering e quinze
para a senhorita Carmen Hoffmam.

Chegada rte café-Nova York,- O novo embatxanor allemão-Acaba de chegar do Brllsil o vapor "Uron> ,

'

trazendo a seu bordo 52.000 saccas de cefê. Roma,-Chegou a esta capital o novo em

Diz-se ser essa o maior remessa de café beixedor allemêo von Neurefh.

ultimamente chegado a este porto .

FRANÇA·
Prefeito JHuoicipal suspenso

-Roma,-O prefeito municipal de Cevigliere
sr. Andréa Ferrari. pertencente 00 Porlido
Socialista, foi suspenso dos sues Iuncções.
por não ter hasteado a bandeira necione I no
Paço Municipal no die do enniverserio do
rei da Ilelie .

Liberaes e cacuottcos a favor
« o governo-Roma,-O -Corriere dIte
lia" publica um communicado do Portido Po
pular Catholico. declorondo que voe apoiar
o ministerio Bonomi contra a componha de
obstrucçõo, iniciada pelos socialistas.
O sr, Luigi Fada visilou o chefe do �o

verno. (\ quem communicou, em nome do sr.

Giovanni Giolilli, que os deputado liberae5.
chefiados pelo velho estadista piemontez ha
viam rcsolvido apoillr o governo na Cllmora,
na questão do exercic,o prov isorio . orça
mentario. ofim de impedir que vingue a ob:;
trucção omeocllda pelos socialistas.

SUISSA
O novo .presidente-Berna. - O

Conselho Federal ele�eu presidente da con

federação, para o proximo anno, o sr. Ro
bert Haab, chefe do Departamento das Es
tradas de Ferro,
O sr. Scheurcr, chefe do deoartomen(o

mili(llr, foi eleito vice-presidente.'

A Typographio Estrella, de Wences
lau Veith, em Santo Amaro, imprime barlllo
cartões paro Nalal e Anno Novo; assim
como impressos commeeciaes.

Distribuição de Sementes
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I li e h i l I al e e � i José Trouin de Oliveira
Armazem de scccos c molhados,Compradores de Couros. Csra. Crina, ]iazendas e ao-marinho' seccos,- DE - Chifres eoutros generosde exportação. preferido pelo publico

Mansur Elias Pagamos se,",:pr'e o__s melhores Agente da acreditada Compa- mothados, ferragens e cereaes

. preços e çaraaüimos boas compras. nhia Predial Paulista "A Interna- Vendas por atacado e a vi\l'ejo
Fazendas, armarinhos, chap eus, fero, PALHOÇA-E. S. Catharinalcional". ARIRIÚ _

ragens, louças e seccos emo-. Tele -. PEQUENOlhados Illuehínn de cortar
s I Palhoca

Compra e vende todo gene- Palhoça S. Oatharina .

ro colonial. Vende-se uma. Vêr e tratar
.

------------

Palhoça á T'lW General Biüencouri, 81.

Florianopolis

aasa aommercial
João Faigel

,

MUNICIPIO DE PALHOÇA

ANNUNCIOS

S. Catharina

Jorge Nicolau
Fabrica ele Bebidas Mathias 8ack

ARmAZEm
DE --DE-

Germano Berkenbrock
Guilherme Jacob BunnSeccos e molhados, deposito

iii!� II� 1[C?õCl](� I�i c::::>Oc"=I II� II* II oVa I� de sal, kerozene e arame [ar- Fazendas, armarinho, seccos e

�
.

I.-§-!pado' molhados, [erraqens,
�� 'halrIl1lllal�ia1 � IF@âalFi�) '@�W���lID�1 lEJ P�s�agern:na'ritin�a desta ci- Compra e venda de cereaes

[QJ i �
.

,,.2,.. dade a Floriamopolie. Preço sem competencia@J - DE - LQ_ Palhoça S. Cetliertne Rancho Queimado Sanfo Cafharina

�
Reinoldo Alves fQ

Importação de prcdnctos chimicos, especialidades, acceS- ro
r--

sorios para pharmacias, artefactos de borracha e de vidrO,

� �I� IL�I *'I[6§lOO�1*1[êOc:l1�l�
I I fundas, irrigadores, artigos de cirurgia, essencias e acidos

� �I (I, para industries, ampôlas esterilisadas, especificos, tintas

PdS b. ..91 artigos de foguetaria e photographia. e ro e m Itz�%�.'l Secção de �::;:;:a;!asH:��:;:�': estramçeiras � �
.J �).'

'�.,lQJ Receituario aviado cozn o maior escrupulo I]J
de Palhoça!iI Theresopolis Municipio

IQ] Atten;'�;r.�oq�:::;�'''!;,;E�� noite

� � Fazendas, armarinho, louças, r,.'rragmu lQlI]J Palhoça
.

S. Catharina r� I]J
e seccos J molhados

[]J� �L�lc::::>Oc:Jll�IIl?§SíIOO��_}lt:=>Oc:Jl� I]J aouro para sapateiro e celleiro I]J
[[j Comprador de todos os [QJALFREDO SELL I� productos da terra 1%1Rancho Queimado 'Municipio de Palhoça �!�[* I� I DQa Ir* I�I t:=>Oc:J II* II* II *Jê§�

Fabrica ele cervejas marcas

Com armaeem. de seccos e mo

lhados, fazendas, ferraqens,
louças, armarinho, etc.

Deposito de generos da lavoura. xerque,
farinha de trigo, sal. essucer refinado. ve-

Ias. efc,
.

Compra e venda de productos rcolouiaes
Santo Amaro do Cubatão IPALHOÇA STA. CATHARINA

aasa aommercial
-DE-

manoel Philippi

-DE-
- SECCOS E MOLHADOS

JOAO PELEGRINI Comprador de todos os productos
Vinhos de mesa e de [rucias, I

da terra
biticr, congnac e licores de

todas qualuladee
Santo .Aznazo Palhoça I
------------------------1-----------------------

aasa aommerciaI

Varqem. G1'andr::, Palhoça
Santa Oaiharisia

I

Aririú

Fazendas, armarinho, seccos,
molhados, ferragens

Compra e venda de cereaes=«

Galpões e bõas pastagens
pam tropas

Preços sem competencia
Vargern Grande, Palhoça

/,

I

Pílsen, Kulmback, Leão de Ouro
I [II��!���[§§]�[§§��� III

.

e Duplex
·

�I Viagens de Recreio ;
���II:=��::��*I�.= � com 0c:�;�;�:�����;;ra -. �
II] DE ��I�l]] PREÇOS; lI]
� JOÃO namsn r§l\ Tendo: 10 Passageiros 8.000 Ida e volta [QJ

L� I ,. 15 " 6.000,." @]
)'azendas, armarinho, guarda-chuvas, gravatas de fRl![QJ"I' ,,18 5.000,." li]

[&J seda, chapéus para homens e creanças de pan- [J I @J @]
LQJ "'\ no e de palha. Grande sortimento de calçados [QJ II.&]

Dia e hora da sahida para. tratar com o Gerent� �[9J � @] I t_QJ
Eurico Hinemann, Palhoça �

@J .'
X7 lam�ilias encontrarão n�ta casa. um va- ,

�'
.

,

soriimenio de perfurnarias e aThgos I:§J I [QJ A Em.preza dispõe de um carro especíàl para este ser- 19J

% '... ,

»=« presentes @JI [!l @]
\ -', '. S· C thari �i1 [Q1 viço e acceita tambem viagens para qualquer logar. /Ql

,'Ça,. � . a arma @@J. í�
--�""7'CJ�""'__'_---'[r?õCJl[DQc:J IfIJ�1� II t:=>Oc:J I�� [jJ1��I*- II* II DOa I�@2§J��1* I� ri]

I
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