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Trabalhadores de Terra e Mar 

UMA ASSOCIAÇÃO UTIL 

á rua 1°. de Março N. 42, nos di as 
uteis, das 11 ás 14 horas . a todas as 
pessoas que desejarem inl'ormatões so
bre as questões aqui referidas. 

Corueues lIuudações, etc. 

Dl'LPllE PUm,KIRO M ACHADO. Foi futlllnd al ba dias, ,:,esta cidad.c, proletarios que, reunidos em socieda-. . 
uma ｡ ｳｳ ｯ ｲ ｬ￭ｬ ｾ ｡ｯ＠ dellol1\lI1ada U/UlIO ､ｾｳ＠ de ｾ ｉ ｡ｳｳ･Ｌ＠ aqui e nos Estados têm ｓ ｵｾ ･ｲｭｴ･ｮ､･ｬｬＺｴ･Ｎ＠ do Abasteclm<:!'to •. 
dos ｔｲ｡｢ ｡ ｬ Ｂｇｉ ｾ ｯ ｲ ･ｳ Ｎ＠ de ｔ ･ ｾｲ｡＠ e Mar, ｲｾｬｴｯ＠ ｾｳｬｯｲｴｯｳ＠ patrioticoa para a orga. 1 ･ｬｾ＠ que ahl fICOU e"posto, nao na 
rujo filll , ｬ Ａｬｾｏ＠ e obVIO adIVInhar, ae.rã ｭｳ｡ｾｯＮ＠ economica dos profissionaes occaalao melhor pa.ra o ｴｲ｡ｾ｡ｬｨ ｡､ｯｲ＠ e
defender os IIItorcsscs de seus assocla- de OI[ICIOS varios e trabalbadores ru- ｮＬＡ｡ｮｾｬｰ｡ｲＭｳ･Ｌ＠ se ｱｕｬｺｾｲＬ＠ do l.ugo do ca
dos, sob todos os pontos de ylsta. raes, com os louvaveis intuitos de re- pltaltsmo, que tem SIdo, ate agora, o 

A guerra que ｰ｡ ｳｳ ｯｾＱ＠ e ｣ｕｪ｡ｾ＠ conse- duzlr.o ｣Ｎｵｾｴｯ＠ da vida, realisar ecollo- polvo que tem açambarcado.tudo. _ 
quellcias Ctitamos sOlfrelldo, trouxe- mtas Indlvt(luaes e collectivas e firmar O pouc,? espaço do nosso lornal nao 
noS duras ･ｾ ｰ ･ ｲｴ ｾ ｮ ｾ ｴ｡ｳ＠ pela transfor- um pr,?gramma inteiramente capaz de nos ｰ･ｲｭｬｾ･＠ estender mUIto nossas 
mação que ImprimIU ao mundo, aba- enca!nulhar o necessario accordo entre conslderaçoes, mas promettemos breve 
Illlulo e ｭ ｯｾ ｬｴｦｴ ｣ ＺｕＱ､ ｏ＠ as bases de toúas patroes e obreiros. v?ltarmos ao _ ｭｾｭｯ＠ assumpto, pe
as instituinocs .soctaes. O proletartado, Encontrando, como espcra, a bõa dtndo aos que tem ｉｬｬｴｾｲ･ｳｳ･Ｌｬ･ｲ･ｭ＠ atten
que sempre VIveu constrangIdo pela vOlltade dos operarios e lavradores, a tamente este eos artIgos ｳｵ｢ｳ･ｱ ｵ･ｮｴ ･ｾＬ＠
burgnozla, teve a .sua. vcz de se re- Superlutendellcia do Abastecimento ･ｾ＠ os quaes trataremos d? .cooperatl
bollar contr a o capltaltslllo, chegando, procurará entender-se com as autori- ｶｬｾｭｯ＠ baseado no collectlVlsmo, des-
1II0SI\IO,:t haver. o ｣ ｾ ｣･ｾｳ＿ Ｌ＠ que em dades federaes, estadoaes e munici- c.l'Ipto por ｾ｡ｲｬ＠ Marx, no seu bello 
tudo sempre fOI prcju(lIcla!. Te.lIlos paes, e Com os representantes das livro O Capital. 
para exemplo, a Ａｬｬｬ ｓｓ ｉｾＬ＠ que auula classes patronaes. ,. .......................... ...--. ... ｾ＠ ..... ｾ＠
hoje é um verd adeIro emgma ; n? pro- Por outro lado, nã,? ｰｏｴｾｰ｡ｲ￡＠ esfor- LOMBRIGUEIRA pru'a a extineção 
pl'ia Allemanha esses excessos ｴ ･ ｾｮ＠ ｾｯＭ ç,?s para ｭ･ｬｨｯｾ｡ｲ＠ a sltuaçao d,?s syn- dos vermes (lombrigas). Vende-se 
cado aos extt'emos, e, o sangue pl eClo- dIca tos proflsslonaes e das sOCIedades nesta cidade 
ｳｾ＠ do proletario, tem corrido mais de cooperativas já existentes, cogitando, . 
uma vez, sem que tenha _log rado. con- tambem, da fundação de novos insti
seguir os benefICIOS taa almejad(,s tutos dessa natureza. 
pels cl asse desprotegIda 5'a sorte. . Reconhecendo os poderes publicos Centro Catharinense 

Em ｡ｬ ｧ ｕ Ａ Ｇ ｾ＠ patZCS, POrE;lIl, o ｯｰ ･ Ｎｲｾｲｴｯ＠ a urgente necessidade de encaminhar 
logrou poslçao, que se pode classIfIcar a remodelação eeonomico-social, lia 
de invejave!. Na Inglaterra e nos Es- conformidade das reformas impostas Conforme foi noticiado, realilzou-se 
tados Umdos, o oper arIado ｴｾｬＧＺＧ＠ ob- pelas conclusões da Conferencia da na noite de 28 de lI1arço proximo pas
tido vantagens, ate aqUI ｣ｬ｡ｳｳｬｾｬｃ｡､｡ｳ＠ Paz e da COIúerencia Internaeioual do sado, a posse da nova dire,·toria do 
de loucura. )lestllo em nosso pmz, esse Trabalho; e desejando, para isso, a Centro Catharinense. 
movimento tem tomado um caracter collaboração valiosa de sociedades Ns 20 horas em ponto, presentes, o 
sério, a ponto de preoccupar os pa- profissionaes legalmente organisadas Senador Felippe Schmidt, Deputado 
trões, que pou.co a pouco vao ｣･､･ｮｾｯ＠ sob sérios principias moraes, sociaes e Eugenio 1\1uller, Coronel Nestor Pas
ｴ ｾ ｲｲｾｵｯ＠ .• ｉｮｦ ･ ｬｴｺｭ･ｾｴ ･＠ em nosso patZ, economicos, resolveu propugnar pela sos, Jovita Eloy, P ampbilo Ferreira, 
deVIdo a mtrotUlssao de el.ementos ex- união syndicatoria das classes obrei - varias famílias e grande numero de 
trangeiros, o ultlltlo. movImento g;e- ras, bem assim pela arregimentação consoeios, o Dr. Theophi lo de Almeida 
vista! tran.sfo!mar-se-Ia em ｶ･ｾ､｡､･ｾｲ｡＠ cooperativista para o consumo, O cre- depois de empossar os novos eleitos, 
chacma, SI nao fossem as prOVIdenCIas dito e a producção, de accordo com os fez a leitura do seu relatorio, expondo 
euerl!icas e acertadas, do exmo. sr. principios e fins a que se destinam os a vida do Centro desde 1897, por onde 
PreSIdente da Republtca. . syndicatos. se verifica a série de serviços de toda 

Os n.ossos ｴｲ｡｢｡ｬｨ｡ｾｯｲ･ ｳ＠ sentIam ｾｳ＠ Deseja, especialmente, a Superin- ordem, prestados pelas suas directo-
necessIdades de se umrem, porque so- tendencia do Abastecimento: rias. 
mente assim poderiam usurnur certa.s a) _ que unidos em syndicatos pro- Em certo ponto o Sr. Presidente 
vantagens reclamadas pelo encareCl- fissiouaes ｴｾｮｨ｡ｩｳ＠ um centro em que submette desde logo á consideração 
mento da vida. as vossas 'intelligencias se esclareçam dos seus patricios a moçãO seguinte, 

Durante esses annos de guerra, o ea- sobre o melhor modo de aperfeiçoar que será discutida na primeira reunião 
pitaüsta viu seus haveres augmenta- os methodos de trabalho e os proces- da directoria : 
dos, porque teve dinheiro para espe· 50S de cultura além da formação do "Considerando: 
cular, ao passo que o trabalhador, du- vosso espirito'e do amor que ireis cul- que e>."Íste no Sul da Republica. dos 
rante o periodo de guerra, passou mal, tivando pela nossa terra e pela vossa E. U. do Brasil, vasta zona habitada 
e agora passará peior, si não procurar, classe' por elementos de origem ｧ･ｲｭ｡ｾ｣｡Ｌ＠
por ｩｮｴｾｲｭ ･ ､ｩｯ＠ da união ｾ｡＠ classe,!ls b) ｾ＠ que unidos em cooperativas, ｣ ｵｪｯ ｳＮ｡ｳ｣･ｬＡ､ｾ ｮｴ ･ｳ＠ mantiveram e am.da 
vantagens que o actualmelO de subSls- t hai' ' mantem o IdIOma allemao, e nelle m-
tencia exige. . en elaS COOPERATIVA DE CONSU- sistem em ､･ｴｲｩｭｾｮｴｯ＠ do ｶ･ｲｮ｡｣ｾｩＱｯ［｟＠

Melhorados seus salanos, .esses tra- Mb o barateamento do custo da vossa que. a fal.ta de vIas de ｣ｯｭｾｵｲｵ｣｡｡ｯ＠
balhadores deve,:, aproveItar-se de ｶｩ､ｾ＠ e do de vossa familia, comprando e ｲ ｾｃｬｰ ｲｯｃｬ､｡､･＠ geral de ltlteresses, 
todos os benefICIOS que resultarem d ' ectamente sem intermediarios, QS mUlto concorreram por alg:tm te!npo 
dessa união, para melborarem a sua ｾｲ＠ eros ｡ ｬｩｭｾｮｴｩ ｣ｩｯｳ＠ e os artigos de para este estado de. ｣ｯｾ｡ｳＬ＠ Impedmdo 
eituação. Não deverão, pos isso, ｾｳｱｵ･Ｍ pg ｲｩｾｮ･ｩｲ｡＠ necessidade, de que tendes em ｰｾｲｴ･Ｌ＠ a. ｡ｰｰＧＺＰＺｯｭｾ｡ｯ＠ de todos e 
cer a fundação de uma cooperatIva de . - . com ISRO a Identlftcaçao ??S costumes, 
consumo, á guisa das que hoje, tão ｾ｡ Ｍ ｰｲ･ｾ［ｾ｡ｯｃｏｏｐｅｒａｔｉｖａ＠ DE CRED!- unidade de familia,. e lelPtlmo. orgulho 
Ａｨ ｾ､｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ｭ ･ ｾｲＮ｡ｭ＠ nas cololllas T6 O dinbeiro necessario, para vossas de uma ｭ･ｳｭｾ＠ naclonaltdade, .. 
Italianas nossas VlSlnhas. ' . dades u entes ou para empre- que a creaçao de escola.s e '!'ul!lph-

O proprio governo da União tem ｮｾｲＺｳｾ｡＠ ac ｵｩｾｙ￣ｯ＠ de instrumentos, cidade ､ｾ＠ vias de ｣ｯｭｭ ＬＡｬｬｬ ｣｡ｾ｡ｯＬ＠ e um 
pensado séria mente sobre o caso. ｾ｡ｴ･ｲｩ｡ ｬ＠ ｭｾ｣ｨｩｮ｡ｳＬ＠ moveis e terras tanto efficaz,mas de ｡ｾｾｯ＠ mwto lenta; 

Chamamos por isso a attenção dos ' 80 labor ' e que o exagero brasileIro, quanto a 
interessados, para a ｾ･ｧｵｩｮｴ･＠ publica- ｰ｡ｲＺｬｾ＠ vCOOPERÀTIV A DE .PRO-\ um tal estado de cousas, se te!n .ac-
ção feita pelo DÚCOÃO o direito integral ao pro- centuado tanto, que ll:a propna Im-

e Ministerio da ａｧｲｩ｣ｵｬｴｾｲ｡＠ ducto de ｾｯｳｳ｡ｳ＠ Ｎｯｦｦｩ｣ｩｮＺｾｳｳｾ＠ de ､ＺｯｦＺｾＺ＠ ［Ｇｻ｡･ｾｳｾｯｾｾｾｾｾ･ｾｾＧＺ＠ ｊ［ｾｾｾｳｳｾｾ＠ ｾｾＺ｡ｾ＠
Venho trazer ao vosso conheCImento ｣ｵｬｴｵｲｾｳＬ＠ sem fer.'r, P3! ｴ･ｲ ｣ｾｩ ｲｯｳ＠ sem Sul não é Brasil; 

que, cumprindo o disposto nos arts. que seja, o dlrello ai um a ･ｶｾｬｵ￣ｯ＠ A Directoria resolve: 
12 e 13 do Regulamento qne baixou ｰ･ｲｾｵｲ｢｡ｲ＠ ､ｾ＠ ｭｾ､ｯ＠ i gcollaborando ef- 10. _ F azer a mais intensa propa. 
com o Decreto n. 14.027, de 21 de Ja· S?Clal, e, ｾｯ＠ con rar ;bderes constitui- ganda a favor da mudança da Capital 

das pelo Centro, reporta-se a « Re
vista Catharinense., lembra as con
ferencias realizadas na séde (Ia asso
ciação e passa aos estatutos; allude ao 
archivo, portos e defesa do Sul; ao 
carvão catharinense, ao Conselheiro 
Matra, ao civismo catharinense, ás ma
nifestações e visitas aos serviÇOS do 
Estado, a exposição e séde, para che
gar ao ｳｯｾｩｮｴ･＠ projecto de lei que 
vae sor dirIgido ao Congresso Catha
rinensej 

O Congresso Representativo do Es. 
tado de Santa Catharina decreta: 

Art. 1°. - Fica o governo autori_ 
zado a abrir um credito de cem contos 
de reis (100:000$000) ao Centro Ca
tharinense da Capital Federal. 

Art. 2°. - Este credito será reaü
zado em quatro prestações annuaes, 
sendo a primeira de 40:000$000 e as 
demais de 20:000$000 cada uma. 

Art. 3°. - O credito destinar-se-á á 
construcção ou aequisição de um pre
dio para séde do Centro Catharinense 
e para o seu mobiliario. 

Art. 4°. - O Centro Catbarinense 
fica obril!ado a cumprir as disposi
ções segullltes: 

a ) fazer em sua séde exposições an
nuaes de productos do Estado sem ca
racter de proeminencia ; 

b) publicar semestralmente uma re. 
vista contendo minuciosas informa
ções do cli ma, lavoura, industria, com
mercio, navegação e de tudo que in
teressa ao Estado e que possa contri. 
buir para o seu engrandecimento; 

c) Orientar os productores quanto 
á collocação dos seus productose ser
vir de intermediario em qualquer 
questão que interesse a vida econo
mica do Estado. 

Art. 5°. - As despesas com acondi
cionamento e transporte dos productos 
até á séde social, correrão por conta 
do Estado ou dos lIlunicipios, confor
me entender o Governo. 

Art. 6°. - Compete á directoria do 
Centro: 
a ) organizar as exposições e cata

logar os produetos, entendendo-se 
para isso com as Municipalidades; 

b ) redigir a revista semestral; 
c ) entender-se com os poderes fe

deraes sobre tudo que interessar ás 
industrias catharinenses. 

Art. 7·. - Fica vedado aos membr('8 
da dir eetoria do Centro Catharinense 
perceber honorarios por serviços que 
visem o cumprimento dos diversos ar
tigos deste decreto. 

Art. 8°. - Revogam-se as disposições 
em contrario". 

Passa ás mensagem, honras, retratos 
benemerencias e bibliotheca, para, che
gando á thesouraria mostrar que, a re
ceita do Centro em 22 anuos foi de réia 
114:428$656. 

Dessa Receita, apurou o Centro: de 
mensalidades 56:703$000 de subscri
pções 24:939$000,das loterias 16:801 $000, 
de alugueis réis 9:175$000, etc. As des
pezas mais importantes foram: com 
alugueis de casa 46:218$000, cobrador 
10:795$000, servente 8:750$ etc. 

neiro do corrente anno, designei o Sr. flcazmen e com os In ão dos pro- do Estado para a dita zona; ._ 
C. A. de Sarandy Raposo para coor- dos para ract?nal so ç 20. _ Solic.itar dos poderes da UrnaO 
､ ･ｾ｡ｲ＠ os trabalhos relativos ao estabe- blemas ｾｲ｡｢｡ｬｬｾｳｴｾｾｳ･ｪｯ＠ desta Super- para a realização dessa medida de alto 
leclmento de feiras livres e zonas . E' pOIS .gran et momento a vossa alcance patriotico, compensações,como 
ｦｾ｡ｮ ｣｡ｳＬ＠ e, bem assim, os serviços que IIlt!l2tdenCla, nes e defesa ｲｾｦｩｳｳｩｯｮ｡ｬＬ＠ por exemplo, a juncção de Floaiano
dIzem respeito á propaganda e fun- Ulllao, para voss.a t do Eor base as poüs no Estreito por meio de ponte 
dação de syndicatos profissionaes e moral e ｾ｣ｯｮＬ＿ｭ ｬ ｣｡Ｌ＠ eu or destino o construida pela Federação; 
sociedades cooperativas, de conformi. sábias .I els ･ｘｬｳｴ･ｲＺｲｾＺｾ ｢ｾｬｨｏ＠ e a ｾＬ･ Ｍ 30. _ Solicitar do Chefe do .Estado 

Salienta ainda o Dr. Theophilo de 
Almeida que o Centro fez dez funeraes 
no valor de 1:973$880, prestou auxilioe 
pecuniarios no valor de 862$000, rendeu 
bomenagens funebre& no valor de 3518 ; 
realizou subscripções na importancia 
de 17:915$172, e conseguiu beneficios 
no valor de 7:024$000; tudo num total 
de 28: 127$000. Destaimportaneia foram 
canalisados para o Estado 22:078SOOO, 
tendo o Centro recebido da terra 
2:913$000. 

A's 22 horas, terminada a leitura do 
relatorio, foi poiito á disposição de 
todos os consocios, o honroso ｾ＠
apresentado com relação a escripla da 
thesouraria a cargo do Sr. J. X. ｾＮﾭ
checo. Finalmente o Dr. Theopbilo 

dade com as leis e re"ulamentos vi- ｡ｰ･ｲｦ･ｬｾｯ｡ｭ･ｮｴｯﾷＳ＠ d homens e de os seus bons officios nesse sentido. 
ｧ･ｮｴｾｳＺ＠ .0 ｉｾｯｲｬ｡ ｟＠ da vossa VI ｾ･＠ ｾ｢ｬｩ｣｡Ｎ＠ Desilhar e naci':!.nalizar, eis o duplo 

IWClando esse serVIço, a Superln- Cldadaos da nossa 1\d Ra oso at- f.im de nossa moçao. . 
ten?encia do Abastecimellto procurou O Sr. C. A·.te ､ｓ｡ｲｓｾｰｾｲｩｮｴ･ｾ､･ｬｬ｣ｩ｡＠ Menciona, depois, as obras pubbca-
satisfazer a insistentes solicitações dos tenúerá, na se e a , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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agradece a ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡＠ da selecta e grande 
ass;!'Otcncin. 

A 's 2! horas foi encerrada a sessão. 

_ A J1nnicipalidade de Vienna esLi BOA OCCASIA-O PAOA ENRIQUE 
"""',,', '"' '"" ,mo,,,ti'" " "tER 
700.000.000 de corôJS com os bancOs . ｶｬ･ｬｭ｣ｮｳｾｓＬ＠ para poder fazer face aos ROYAL. BAZAR, uma casa que abrIu suas portas no dia 18 do corr 
O"",,,,'''' do; ",,,'O; ｯｯｾＬＮＬ＠ d' " m ""b,"" ",," ,,, ,""," ",,'" """""' ,,, "'" ,,'"" ""d. . O,'"d O" m"" ,,, "" ", "" , ,,,,,,,,, "",m, 

--: A_ Russia propôz novamente ne. ｊ＿ｾｯｲ｡＠ é boa occasiãO para os commerciantes fazerem seus sortim O Dr. Theopbilo Nolasco de Almeida 
saudou a ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ ｾ￣ｯ＠ catharillensc, 
respondendo O Sr. Senador Felippe 
Schmidt, que felicitou o Centro pela 
sua franca prosperidade. 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
do Pharmaceutico Chimico João da 
Silva Sil\·cira. - Milbares de curados. 

o [mbaixador italiano 

S"""", d, Om 00' "" ,,'"'' ,,', G",,'m'" '" ,b'" """ d' 20 '. "b" '" ,,. '''''"'' "", '"'m ｭｩｾｯｳＬ＠ ｡ｶＡｳｾｮ､ｯ＠ de que mais tarde A nossa longa experiencia, as n,?ssas reconhecidas relações o 

pod'" "',"" o; "," "" '" '"' ""'," "'"" "b" '''' m'" " .. ,m", '"' "" '" """" , ",,' "'"' "rem ＧＧＧｾＢ＠ lo''', <O" O" " " ""'" ""',,,',, , , " .. , p" ,,"' P""" """ d'" q"" , _ A"""" , """,.", ,tiO,., ", ".... .."" """" '''''''''' q'" " "lo" d, "" "d'" "" ､ｾＧ＠ l"" Iam a um accordo sobre a occupação EIS o segredo de ennquecer, que é o de comprar barato pa slado. 

,,"'=, " F",,"m', b"'" ,'" ,,,,,,,,, O'" "" p'" " ""d. _ Uma g rande bomba d'agua cahIU portanto, visitem o ROYAL BAZAR, predio novo das cioc I 
•• C, tio, doo",',d' ,_,"" ＬｾｾＬ＠ b'" '" 'co," • O."d, d" lO"', .' ro """', 
monta a.oMnta billiões de corôas. ntU9J[../VOo.O!!i ........ U ... O _ A ｾｉｩ｜ＧｩＨ｜｡＠ actual da Hungria ..:: 

.Fol assassinado em Ruhr o norte- Success
ores 

de EliasPaulo & Irmão. 

americano Raul de Mott. 
ｾｾ＠

Hospedes & viajantes 
a 4 do corrente. Seu programma é pro· 
mettedor, e oxalá 11U11cao novo coller.a 

quebre a sua linha de conducta tão bcm 
ｴｲ｡ｾ｡､｡Ｎ＠ VJda longa e prospera, são os 
noSSOS votos. Vinho brancol ｈｯｴｾｬ＠

DA COLONIA JBrasd A Nação, semal1ario politico-inde-
pendente, propriedade do dI'. Thiago 
da Fonseca, e que se publica no Rio de 
Janeiro. 
ｾｾＭｾＭ

BRO)1ELIA. - PoderosO anti·catar· 
rhal contra tosscs, bronchites etc. 

Eduardo Carlos de Abreu. - Es· 
teve alguns dias entre nós, em alegre 
convi vencia, ebte noSSo distincto cal· 
lega do jornal do Brasil, que deixará 
muitas saudades pelas amizades ad· 
quiridas com aquelle seu modo aUa· 
vel, que tantas sympathias conquistou. 

Ao collega,desejamos-Ihe bôa viagem. 

Chá preto em pacotes, casa Teixeira 

De volta de sua excursão pelo sul do 
Estado aqui ｣Ｑｬ･ｾｯｵ＠ a 22 do corrente, 
ás 18 {2 horas, S. E. o sr. Conde Ale
xandre tle Basdari, Embaixador da 1-
talia junto ao nosSO governo. S. E. foi 
ft'Stivamente acolhido entre uós, tendo 
comparecido todas as autoridades 10-
caes. A' sua chegada no palacete do sr. 
Jacintho Tasso, agente consul81' da 1-
talia, falou, em nome do po\'o lagunen· 
es o .r. Antonio Guimarães ('abral. 
Respondeu agradecendo, o sr. Conde 
de Bosdari. A' sua comitiva, vinham o 
sr. dr. Adolpho Konder, Secretario das 
ｆｩｮ｡ｮｾ｡ｳＬ＠ do nosSO Estado, o sr. capm. UMA PROPHECIA • 
João Cancio, Ajudante de Ordens do QUE SE REALISA DIVersaS 
mendador Marcbes!ni e Jliguel Napoli: Uma prophecia antiga diz .qu!l Gréve. - _Consta.nos que reben-

Fallecimentos 
---FalIeceu ante·bontem o sr. BoniIacio 
Pinho. sr. Governador do Estado, os srs. com· . 

Aos seus parentes, nossos pezames. Sabemos que o sr. Conde de Bosdar, quando as arvores do borto das Ol'vel· tou uma greve geral entre trabalha· 
veio muito bem impressionado do que ras em Jerusalém fossem arrancadas, dores e fornecedores do ramal em 
ob,ervou na.s colonias italianas: a Turquia desappareceria do mappa ｣ｯｮｳｴｲｵ｣ｾ￣ｯＬ＠ Cresci uma - Araranguá, 

S .. E. partIu a 23 pela manha, para mundial. Agora succede que, ｾｉ･ｳｴ･＠ pela falta absoluta de pagame!.'to. DI· Sol" -t d ｉｭ｢ｾｴｵ｢｡ Ｌ＠ ,?nde tomará vapor para momento em que se agita a questao de zem que os trabalhadores estao atra- I CI a as 
Florlano\?obs. banir a Turquia da Europa, o horto das zados em nove mezes! 

No",o )ornal fez-se represent?r pelo Oliveiras mór parte das arvores, as E depois, quando essa gente reclama DESFAZENDO INTRIGAS 
ｮｯＮｾｯ＠ duector que teve convlle es- quaes contando centenares de annos e os seus direitos, ainda são capazes de Para que desappareçam certa i· 
pec13l, do sr. Agente Consular. que por tal motivo estavam ampara· fazer-lbe calar a bocca, com a bocca trigas que contra minI forJ'ara s n _ _ ___ d f t Ib- d f' f' d b' . < m pessoas as por or es verga. oes e el fO, 01 e u_ma Ｎ｣｡ｾ｡＠ ma. despeItadas, publico aqui a "Ordem 

completamente destruI da, no dIa 23 de ｾｬＱｳ･ｦｬ｡＠ . do dia de desligamento" q f . 
. . . .. FevereIro destea nno por parte veu- . ' '. ue me OI Gratlflca-seco

ma 
Importanc13aClma, davel ' Ternos de brins brancos e de cores entregue pelo ｮｾ･ｵ＠ mwto digno Chefe 

t<?da pes!,oa que COI,;lprar ＬｾＧ＠ A Vene- Di; o jornal de onde extrahimos artigo bem ｣ｯｮｦ･｣ｾｩｯｮ｡､ｯＭｮｯ＠ Paraizo: Dr. C. L. Gaffree, no dIa el21 que deixei 

1:000$000 

ZlaRa po de ar!oz. ｌ ｾ､Ｎｹ＠ , e provar esta noticia que tal acontecimento tem \ - \ de ser empregado da Secçao de Melho· 
que o mesmo nao e legltnno. causado admiração em toda Palestina. ｉｒｩ ･ｬｩ｣ｩｾ｡､･Ａ＠ - Na ｴ｡ｲ･ｾ＠ de 11 ｦ｡ｾｾｮｴｾｳ＠ da Barra. 

Miguel/banez & Filho. deste, domlOg0, Manoel Ferm)ano, re- Ell-a.: 
PILULAS OLIVEIRA FILHO sidente em Mirim,perguntára á mulher: Secçao de il1. da Barra da Laguna, 

PELO MUNDO 

Purgativo brando e seguro sem' aí. .'- _Tens coragem de criar nossos em 23 de FevereIro de 1920. 
fectar 01' am ai m íilhos? Ordem do dtO .de desltgamento. 

g gu . -Estaes louco? > respondeu· lhe a I1lmo. Snr. LUIZ Antonio Corrêa, 
_ m,lh", A",,,d,, ｇＢＢＧｾＢ＠ S .. ,. 

E 

. t . " Tarde da noite, a mulher acordando .No dia em que deixaes esta Secção 
m reVlS a 't'. ' " nãoo ･ｮ｣ｯｮｴｾｯｵ＠ na cama, e,lembran· afim de ｡ｳｳ ｬｾｭｩｲ､ ･ｳｯ＠ lugar de Auxiliar 

--:J , do.se da tallOterrogação, levantou-se, da Repartlçao Geral dos Telegraphos, 

A França adquiriu por 268850'0 I percorreu todos os compartimentos da para a qual fostes nomeado, é-me grato 
dollars a propriedade de 27' ｮ｡ｾｩｾｳ＠ L I casa e nada! No dia seguinte, muito patentear-vos o meu ｾ･｣ｯｮｨ･｣ｩｄＱ･ｮｴｯ＠
brasileiros. O total da tonelagem dos ocaes I cedo, encontraram-no enforcado em um pelos vossos bons servIços prestados a 
27 ex-allemães é de 147.781 tendo o . . I pequenoengenbo de pilar café! esta ｓ･｣ｾ￣ｯＬ＠ quer como Apontador 
preço sido fixado em 176 ､ｾｬｬ｡ｲｳ＠ por O sr. Jose Carlos d' AlmClda, passa- . Geral, quer como Electricista, quer 
tonelada. gelro do paquete flapura, dlsse-,:,os Cortes de casem Ira ｾ＠ f1anella (ter· como em todo e qualquer serviço. 

_ Trotski pretende ir a Paris e a que, r.ecommendado por um seu anugo nos e calças)-artJgo fino-no Paraizo. A vossa devoção, interesse e capaci· 
Londres, negociar clirectamente uma do ｒＺＧｾ＠ de JaneIro ao exmo. sr. dr. dade no cumprimento de vossos de· 

liados este, por um requmte de genti leza, pas- retirada (leste serviço ao qual sempre paz definitiVa , da Russia .. m " A, U,,"" L"'. ｇＢＬｾＬＬＬ＠ " ",",,_ ｾ＠ ＢＧｾＬ＠ ｲｾｭＭｭ･＠ sentir devéras a vossa 

_ 9 partido ｣｡ｴｨｯｾｩ｣ｯ＠ na Italia está sou um ｾ･ｬ･ｧｲ｡ｭｭ｡ Ｎ ｃｬｲ｣ｵ ｬ ｡ｲ＠ a alguns I déstes o melhor de ｶｯｾｳｯ＠ esforço e da 
ｯｲ ｧｾｳ｡ｮ､ｯ＠ uma sOCIedade: A "Inter. commerclantes. ･ｸｰｯｲｴｾ､ｯｲ･ｳ＠ desta pra-I ' vossa competencia. 
nacIonal Branca". ça e das ｣ｾｉｾｕＱ｡ｳＮ＠ POIS bem, o. apre- Aproveito a opportunidade, para, 

_ Durante o ｭｾｺ＠ de )larça do cor. sentado vlaJfu de Flor13nop.olis, por I Diversões & Sport fazendo votos pela vossa prosperidade 
rente anuo, a mannha mercante dos mF e por e!ra, chegou aqUI e o tal I S pessoal agradecer-vos em meu nome e 
ｾｊ｣ｩｾｾｓｴ＠ ｕｮ｜､ｾｓ＠ toi augmentada de. . .. te ｾｦｲｾＧＺＺＺＺｴＡ＠ nao appareceu! . As Regatas de 21 de Abril. _ T·. no de tall?S ｯｾ＠ nossos <:ompal1heirO

s
, a 

;). _one a as. . veram brílho pouco commum .1 vossa ､･､ｬｃｯｾ｡ｯ＠ em prol do proseg
ul

. 
_ Ate Out,;,bro vmdouro a Ingla- _ !(atas realisadas FI ' Ｌｾｳ＠ 1C- mento cios trabalhos da ｓ･｣ｾ￣ｯ＠ lamen· 

terra ｴｾｬｲｨ￡｟＠ envd,ado aos Estados Unidos PILULAS DE SAUDE. - Tonico dia 21 do ｣ｯｲｲ･ｮｾＺ＠ ｃｯｮｯｲｯＬ｡ｮｯｾｯｨｳＬ＠ n.o tanclo profnndamente a \'ossa /etirada. 
ccm ml ocs e dollara, ouro nervmo e regenerador do sangue Ef club . c rrel am SCIS S d . 

_ O. trigo de inverno ｾｮ･ｲ［｣｡ｮｯ＠ ficaz nas molestias de Senhoras.' - Aldo
s zend3: Ｏ￭ｦ｡ｾｴｩｮ･ｬｬｩＬ＠ (?iacllllello e au c e fratermdadé L G "de 

produ7.1U este anno 383.617 000 bushel ｾｺＬ＠ e onanopohs, Almirante E' ' . a", d contra 731.636.000 em 19Ú1. s, Pie-nie das Filhas de M C MarptllO Dias,. de Itajahy e Lal/ro Ｌｮ＿ｾｮｨ･ｬｲｯＮ＠ de 1". classe. Encarrega o 
_ . A ｮｯｬｾ＠ da Inglatcr.m, á França Sentimos não haver espaço nca:eisiario ｡ｦｲｾｾｾｯＬ＠ desta Clclade. ｂｾ＠ ｾ＠ a ｌｾｧｵｮ｡Ｎ＠ 9 

relativa á SItuação de Rubr, critica ｾ＠ paradarmosminuciosanqticiadacluella de lodo: ｳ･ｬｾ＠ Pb"M
reo

$, sendo vencedor guaruna, 84.9_0·L A C',, 
França por ter agido por sua propria encantadora festa realizada em B' A' .o.c IJ _ 9rllnelli. ' IIZ • OIlRl. · 

iniciativa, na occupação de Frankfort cação, no clia 21 ｾ｡＠ pittoresca caslful
r
. '( classlflcaçao e a se(:uinte : ｾｾ＠ ｾ＠

A dei 
- d _. T' B ' a (O " .IIT' ... LLI 6 pr'l . 1 -_ . egaçao e paz allema an. sr. aClano arreto onde passaram B " menos ugares DECLARAÇAO 

lllmclOU ter recebido e entrcb'l1e no dia, satisfeitissima; entr ..' um i,""
n
so, 3 segundos • Ó ministerio francez dos estrangeiros' a e !lores. ,e liSOS, cantos ｾ＠ IACIII .... n, 1 segundo > ｊｏｦｬ ｾ･＠ Si!llãO Naciff declara que,s 

nota do governo allemão declarando a ｬ ａｮ｣ Ｂ ＮＢＩ ｬ＿Ｇｾ ｳ Ｌ＠ 1 segundo > pagara os ｊｯｲｾｬ｡･ｳ＠ que lhe forem eu"a· 
França ｲ･ｾｰｯｮｳ｡ｶ･ｬ＠ por d31UloS cnu- XENODINA t s guarmçoes do Marllnelli conquis· dos.a seu pedlrlo. 
8ados em vJ(las c em propriedades de EI"' I' a,:am na pugna: a Taça Lauro C RIO d'Una, 12-4-1920. 
cidadães alie mães, durante a occu la "Xlr Ｈｾｰｵｲ｡ｴｬｶｯ＠ do sangue, com· nelfO (1". victoria), a Ta a Anl r .ar· 
ção franccza de Frankfort e de ｯｵｴｾｾ［＠ posto dr Velame, Caroba, Salsaparrilba (1" .. victoria), Bronze ｙｾｮｫ･＠ ({!'Ca., 
cidades da região rle Ruhr. < e snssa raz. ctorla l, c 34 medalhas ao ｴｯ､ｾ＠ d . VI-

_ Seis ｾｯｲｰ･､･ｩｲｯｳ＠ alie mães, '1ue e de prata. e ouro 
loram destmados ao Brasil, chegarão J ornaes & revistas o club Lauro Carneiro, desta cid I 
brevemente ela Allemanha a Fi!th 01 ｣ｯｮ｣ｯｲｲｾｵＬ＠ somcnte, ao 3° p. ae c, 
Forth, na Escoe.ia. O B . va classlca Lauro Car . areo, ｰｲｾﾷ＠

_ A politica européa continúa polis ｾｾｴｾｾ＠ ｃｾｭｭ･ｲ｣ｬ｡ｬＬ＠ ､ｾ＠ Floriano. rado o quarto lugar. nelro, tendo tJ-

｣Ｌ＿ｮｲｾｮｴｲ｡､｡＠ na occupação [ranccza do ｰ｡ ｾ･ ［ｮ＠ m
r 

: en oll-se reveshdo rle rou· - Rendas, fitas, bordados finos, etc.
dlstrIc.to de Rnhr, texto e aIS amp a, tr.azendo oxcellonte 

_ Foi nssignado um arcordo por poliR ｮ｡ｵｧｾ｡＠ bella vIsta de Floriano· 
delegados hollandezcs e allomães para O C < ' pr- T I -
• ,abertura de creditos prclimina!'es de ｮｵｭ･ｦ［ｮＮ［ｾｾ＠ ･ｴ･ｸｵｾ｡ｲ｡ｯ＠ .. ｮＰＸ｣ｾ＠ sogundo 
2.,.000.000 de marrOS á AlIem:lllha, ｴｲｮｨ｣ｮｴｾ ＧＮ＠ mUlto varlUdo o at· 
para a "oJl1pra de gelleros alimenticios A U ,16 "" lIollanda: (\UO a:ub1O'dnovo ｯｾｾ｡ｭ＠ rle imprensa a o surgI I' em Porto U . - ' mao, 

, 

no 1'araizo. 

Cinema Central. - Será focalisndo, 
hojo, neslc cinoma, o esplendiclo film 
O GOLOOT TlA. da fabrica Aq/lila. 
!'lIm, dividid" em 8 10ngOH ｉｬ･ｴｯｾＮ＠

Tinla ｾ｡ｮｬｩｵｨ｡Ｌ＠ casa l'cixei!'a 

-.: 

A' I'RAÇA 
O abaixo.assignado declara no pu' 

｢ｬｩ｣ｾ＠ em geral e ao C0I11111crcio eal 
ｰ｡ｲｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ que deu ｳｯ｣ｩ･､｡､ｾ＠ a ｳ･ｾ＠
Irm30 Jornas Amandio de Freltas,!1l', 
rnlldo nova fit'Jlla sob a razúo soela 

de 
Freitas & Comp, 

com o mesmO ra11l0 de continunndo 
negocio. 

Cnl'lliça, 12 de ｊｬｉｲｵＧｾｯ＠ clc 1020 
Oliveiros Amondio de frell

aS
. 

e ｳｾ＠
C hapous de sól, para homens 

ｮｨｯｬＧ｡ ｾ Ｎ＠ nu Casa Forrad. 

ｾ＠ _ um gabinete 

!IeJll PlontadO, com dois 
_ para trabalhOS 

de eelindro 47 X 
mão ou p6; com 

ＬＬＮｾ［Ｎ［Ｌ［｡Ｌ＠ pÍeciiO para Uln jornal 
ｾＬｐＢＢｦｯￍＱｄｬ ＧＢ＠ ｴｾｮ､ｯ＠ tam

bem 
em 

'",/J •. nu';'ti,]3de de papel as· 
. bristol, pa-

Sul de )Iinas 
li de Aquiano, 18 de Se

de 191;. 
ｾ Ｕｲ ＮｊＮ＠ Goularte ｾ｡｣ｨ｡､ｯ＠
:aab3 vidro> do vosso maravi

ｾＬｴｰｬｬＡ､ｯ＠ ELIXIR DE IXHA
mdadeiras melhoras em 

lIfJle!1Íol', ｰｾｲ｡＠ a, qU1CS uzei 
ｾＺＨＱＳ＠ -em obter resultados. 

￩ＴＢｰＡｾ､［Ｌｬｯ＠ aprol'eito usa tam-

l!,m,'Ia f,milia o vosso prepa
ＮｾＢｍ＠ nm\"!I ,I" (!f:ltidão escre

V. S. fazer o 

com es-

INSTRUCÇÁO 

IS.A Ａｯｦｾｓ＠ I' .\It.\ r'}tol- t:sso 

Do ordem do sr. Di 
cção publica e para 
declaro que estou autor 
aos exames dos candi 
provisoria das. e.sc.ola 

\'agas nos munlCIplOSI 
barão, Orleans, Imar 
Urussanga c Ararangt 

Esses exmnes serã 
cidades de Laguna e T 
Uru.sang"R . . 

Os candidatos dev 
requerimentos com O. 
mentos: 

1) Certidão que pl 
rior a 18 annos; 

2) Prova de naciona 
3) Folha corrida de 

timos dois annos de r 
4) Attestado de vac 

padecer molestia conl 
Os requerimentos t( 

dual de cinco mil réil 
documento seIlos esta, 
mil duzentos réis 1$20 
. q$. requerimentos, 

dlflgtdos, ao sr. Direcl 
Publica, poderão ser 
ou aos srs. Directnre! 
c.olares "J eronymo C 
ho Luz" e ao Chefe 
sanga. 

Tubarão, 13 de Abr 
LuízS. l 

C 
cro 
. E 
do 
J oã 
ira, 
em 
ｧｯｾ＠

Bm 
std 
nhl 
do 

ＮＮＮＮＮＮＭＭｾＮＮＮＭＭＮＮＮＮＮＮＭＭ

Prefiram o CIl 

Chocolate em pacc 

E charpes de seda 

Ａｍ＿ｾｬａﾧＮ＠ DO ｾｇｊｬｓＮ＠
ｾｌｴＺｓｮｉ｜ｓ＠ DA PELLE _ 
RHEUMXTlSM(\ÃSfHMA 
ｾＭＭＭＭＭSYPtilLlS ADQUIRIDA L 

::::: OUliEREDl1Ã1üA--
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ｾ＠ "'" 
ER 
8 do corrente 
os ｮｲｬｩｲ［ｯｾＬ＠

sortimentos. 

çõeg, o nosso 
dizer que só 
lo lima gOran 
ui do Estado. 

para vender 

1CO cohl\nna" 

fi 11 tes 

Abreu. - E,. 
s, em ale!,'l'c 
ti isti ncto eol. 
U, que dcixará 
amizades au. 
u modo e[(a. 
as conquistou. 
le bôa viagem. 
----
casa Teixeira 

o sr. Bonilado 

sos pezames. 

,das 
fTRIGAS 
;am certas in. 
rjaram pessoas 
lui a "Ordem 
", que me foi 
• 0 digno Chele 
, em que deixei 
:cção de Melho-

ra da Laguna, 
1920. 
ligamento. 
mio Corrêa, 
desta Secção. 
.es esta Secção 
gar de Auxiliar 
,s Telegraphos, 
:ado, é·me grato 
reconhecimento 
iços prestados a 
)mo Apontador 
.ectricista, quer 
ler serviço. 
cresse e capoei. 

de vossos de· 
devéras a vossa 
ao qual sempre 

;50 esforço e da 

tunidade, para, 
;sa prosperidade 
em meu nomee 
companheiros, a 
'ól do prosegui. 
a Secção, lamen· 
a vossa retirada. 
ade. 

C, L. Gaffrée 
3se. Encarregado 

Loz A. CO'RE", 
ｾ＠

tçÃO 
r declara que só 
! lhe forem envia-

o. 

lÇA 
P declara ao pu' 
o commercio elD 
sociedade a seU 

lio de Freitas, gy. 
ob a razão social 

Comp, 

mesmo rama dt 

; \tEf,lOE-SE - um gabincte 
rflphic() be!1l montado, ('om ､ｯｩｾ＠

ｬＩＧｉｩＧｾ＠ UIII pCIIlIcno para ｴｲ｡｢｡ｬｨｯｾ＠
ｲｲｴＧｉＨ｜ＩＧｾ＠ c tlltI .'rande de celindl'!) 17 X', 
!l\'u \;(,.. ｾ＠ . - ｾ＠ .. . ol'l'd ll n \'nplll', JIlUO ou p('; com 
11 til '. I ' . "l(loO IlHltl'l'I:l pI'C{'IRO ｰｮｬＧＺｾ＠ um JOl'Ilnl 
I 'rtllu1e fOI'JlH\tn J ｴｾｊｬ､ｯ＠ t.llllben"l ('Im 
de ｾｫ＠ ｾｲｮｬｬ､･＠ qu,,"tl<lndc de papel as· 
ＺＡ｜ｾｬ｜ｬｾ､ｏＬ＠ linho, Clll'tOllHdo, bristol, pa-

'1"hirS, ele. . ,I maior parte do matcrlal com pou, 

(.'tlIlSO. ... ràrU iufol'lnnçnps tlC'sla ｬＧＨＧ､Ｚｈ Ｂｾﾷ￣ＨＩＮ＠

, t •. ﾷ ﾷﾷﾷｾﾷ＠ ... • ... • ... • ... • ... • ... • ... l 
ｾＧＵＰｴＧ＠ "EIJXIR Im INIL\ME" EM 
sr.l I'ESSO.\ E ｅｾ｛＠ TonA A FA· 
, lllLI.\ CO li RESULT.\DOS 

SI'RJ'REIIENDENTES --

Luiz pimenta de Padua 

ｾ＠ Tbomnz de Aquino 
,. Sul de Minas 

S. Thomaz de Aquiano, 18 de Se· 
lembro de 19l7. 

!limo. Sr. J. Goularte Machado 
rzando 3 vidros do vosso maravi· 

Ihasop eparado ELIXIR DE INHA· 
llE senti verdadeiras melhoras em 
ｄｬｩｾ｢ｮｳ＠ ＡＱｬｯＱＨＧｳｴｩｦｬＡｾｊ＠ p:1ra as qUACS uzei 
outr(1' reme Iios sem obter resultados. 

Com evplcndido aproveito usa tam· 
bem fi minha fnmilia O vosso prepa· 
rado e eOll1o prova de gratidio escre· 
I'o-Ibe esta que poderá V. S. fazer o 
ll30 que lhe convier. 

Agradecida, subscrevo·me com es· 
lima e ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡ｾ￣ｯＮ＠

(a) Luiz Pimenta de Padua 

Ｍｾ［Ｚ［Ｚｾ＠
'r; o Dever 

3 
INHTHUCÇÃO PUBLICA 

I ｜ａＢｌｾ＠ 1'\1\\ I'HlJI Ui"lOHt:S I'lUJ\'ISOltlfl8 

no ol'llem (1081'. flirN·tor da Instru. 
ＨＧｾＬｬｯ＠ I'ublien e pur" os devidos fins 
declaro rluo CHtou "utorisarJo a proeeclc;' 
nos ｾＮｸｮＬＬｾ｣ｳ＠ dos candidatos ú rcgencia 
IH'OVIHOI'1U llns ｾＸ｣ｯｬｵｳ＠ que 80 a('h"I1I 
ｶｮｾｬｬｾ＠ flOR IIlUllicipiosi de Laguna ｔｵｾ＠
barüo, 01'10""8, Il1l aruhy, Jaguu!-unn, 
U l'lIH:-1:\ng-n o ArnraUh'1lií. 

ｅｾｓｃｈ＠ rX:llllrs scr:1u I'caJisndi)S nas 
('idudcs de Lnguna e Tubarão e nu villa 
ｕｬＧｵｳｾｮｮｊＮｻｮＮ＠

Os candidatos devcm inst"uir' Aeus 
requcrimentos com os seguintes docu. 
mentos: 

I) Certidão que prove idade sU,e. 
rior fi 18 :mnos; 

2) P"ova de nacionalidade brasileira; 
.J) Folha corrida dos lugarcs dos ui. 

timos dois annos de residencia: 
.f) Attcstado de ｶ｡｣｣ｩｮ｡ｾ￣ｯ＠ e de não 

parlc('er Illolcstia contagiosa. 
Os rcquerimentos terão o sello csta. 

dual de cinco mil réis (5)000) e eada 
rlocumcnto sellos estaduas no valor de 
mil duzentos réis 1$200. 

Os requerimentos, que deveram ser 
dirigidos, ao SI'. Director da Instrucç.ão 
Publica, podcrão ser entregues a mIm 
ou nos srs. Directnres dos Grupos Es. 
colarcs ".Jeronymo Coelho" e "lIerci. 
lio Luz" e ao Chefe Escolar de Urus· 
snng:n. 

Tu barão, 13 de Abril de 1920. 
Luiz S. B. da Tril/dade. 

In<;peClo r ｅｾ｣ｯｬ｡ｲＮ＠
ＱＮＧ｟Ｇ｟ＧｏＧｾｉｄｬ･［］［］･ ･ ＮｓＧ｟Ｑ＠

Curou·se de cano 
cro vcnereo com O 

• ElixirdeNogueira . 
do Pllarm. Cbim. 
João da Silva Silve· 
ira, conforme (leclara 
em carta do 12 de A· 
gosto de 1913, o Sr. 
Bazilio Barbalho, re· 

COMPANHIA PREDIAL PAULISTA 
"A INTERNACIONAL" 

AUTORlSADA E FISCAIIISADA I'ELO GOVBRNO FEDEItAL 

«:)""OT &. "Ao TEl"WTE l"W. 9 ...... 
MAIS DE MIL AGENCIAS EM TODO O BRASIL 

Relnção riAS eadernetas contemplarias 110 sorteio rcalisado no dia 20 de Março 
voreil'o do 1920, pela Loteria Federal, correspondente aos seguintes 
Iltllnel'Os: 1.547,9.793,7.910,1.101, 5,(jGG, 4.748, 6.119, 0.7-10 c 3.870. 

SERIE U A.C U 870. SORTEIO 
10:000$000 - 1°. PECULIO - Um predio li Srta. Cecilia FilogollÚa Burgos, 

residente em AFFONSO PENNA Estado da Dahia. 
1:000$000 - 2°. l'ECULIO - Um tcncno ao S r. Dona Gava, residente em 

RÃO CAETANO, E. rle São Paulo. 
500$000 - 4°. PECULIO - Um terrcno ao Sr. Vicente Miguel José Salim, 

residente em SÃO DERNAHDO, Estado de S. Paulo. 
SERIE U B" 800. SORTEIO 

10:000$000 - 1°. PECULIO - Um preclio ao Snr. Conrado Roldão !\Ia. 
,ehado, residente em JAGUARÃO, Estado Rio Grande do Sul 

ＱＺＰＰＰ ｾＰＰＰ＠ - 2°. PECULIO - Um pl'edio ao Snr. Joaquim Lucio No. 
gueira, rcsidente em POUSO ALTO, Estado de Minas. 

500S000 - .4°. PECULIO - Um tcrreno á Sra. D. Joanna Oresti Ribeiro, 
reSIdente em JAGUARÃO, Estado do Rio Grande do Sul. 

SERIE "D U 28°. SORTEIO 
1:000$000 - 2°. PECULIO - Um terreno ao SOl'. Avelioo Rosa Coelho, 

residente em FLORIANOPLIS, Estado de Santa Catbarina. 
BONIFICAÇÕES 

" A-C" - Luiz Baner Filho, SÃO LOURENÇO, Rio G. do Sul. 
- Anna dos Passos Costa ｔ･ｩｸ･ｩｲ｡ｾ＠ VICTORIA, Espirito Santo. - Guilher. 
mina Siqueira, FLORIANOPOLIS, ::;anta Cntbarina. 

"B" - Humberto Butulo, RIO CLARO, S. Paulo. - Joaquim Rocha, 
Filho, RIO GRANDE, Rio Grande do Sn1.- Amoldo Fauth, FLORIANOPOLIS 
Santa Catharina - João ｆｲｩ･ｲｷ･ｩｬｬ･ｲｾ＠ FLORIANOPOLIS, Santa Catharina. 

" D " - João Jorge Pereira, ::;ÃO FRANCISCO, Santa Caiharina.
Antonio Dias de Faria, RIO DE JANEIRO. 

Il9IPOItT &.l"WTI§!!!iIl9IO 

03 peculios da serie" D" serão liquidados de accordo com o artigo 
oitavo do Regulamento. 

Para prospectos e mais informações dirijam·se á SEDE ou ás AGENCIAS 
O agente nesta cidade, - GUSTAVO DA COSTA PEREIRA . 

do Norte. EXPOSICÃO PERMANENTE DE PERFUMARIAS 

sldente em Goyanni· r@
Ilha - Rio Grande 81 

ｾＭＭＭＭｐ［ＺＭ ￩Ｇｦｩｲ｡ｾ＠ ｉ ＮＮＮＮ［Ｎｾ ｉＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭ｟ﾷ＠ ｾ＠
., I Monumental sortimento de brins, chitss, zephires, {ustões 

, """ _ Ulttma nOVIdade cm arllgosftnos, como séjam: Molmol, ren· :::;; Firma reconhecida pelo TabelJião 
Antonio Gomes Víiea, 2°. Tabelliào de 
S. Sebastião do Paraiso. 

- -------

Cbocolate em pacotes casa Teixeira , 'lf" e nsca.dtnhos. . .. I ｾ＠
Eeharpes de seda _ no Paraizo E I dao, {,Ió ｾ･＠ ｳ･､ｾＬ＠ seda lavavel, arminho, pcllissé, e muitos :::;; 

xm- Ir'\JHAI1\1f .. J Ｌ ＺＺ［ｧ［Ｚｾ ａ＠ BRAZIL-+'! , ú' DE I;.! H - _ ｾ＠ I Rua Gustavo Richard, nO. 16 - Caixa Postal, nO. 15. ｾ＠
1" ｾ＠ V ::; LAGUNA. - TELEPHONE, NO.IS. ｾ＠

ｾｉ＠ ｾ＠ｾ＠ Perfumarias extrangeiras e nacionaes, chapéus de sol e de c.. 
..... cabeça, calçados, meias rendadas. - Casemiras, metim listado, § 

CURA: 
IMPUREZAS DO ｾａｎｇｊｬｨ＠
MOLESTIAS DA PELLE 
RHEUMATlSMO,ÃSTHMÃ ------S),PHILlS ADQUIRIDA tj -

==OU ｈｅｒｅｄＱＱａｒＱｾ＠
ｄｾｯ＠ ｓ｡｢ｯｲｯｾｯ＠ como qU3lquer I i côr d0 ｭ･ｾｾ＠

｜ｾｊｈｃｏｎｔ ｒａｏｏ＠ tlll gUAlQUtR ｐａａｾＦＷ＠
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I-- L U I 5 5 E V E R I N O & C O M P. ,...., 
oJI'<9 \ zanellas, artigo bom, na casa :s 

18 _:reços os mais razoaveis_ ｜ ｾ＠
COCOS DA BAHIA na Casa Lopes. 

j 0 ｾＧＧＧＺＮ＠ ＡＧｾ＠ ＨｾＧＺＺｹｬﾪﾭ
I ｾｔｾ ﾷ［Ｌｮ ﾷ Ｎ ﾷ＠ P') ･ｳ｣ＰＱｾ Ｚ＠-
O n 1· me. no r rcmec:o 
para tosse.coqueluche. 
honchite;para todas 
c.s doenç!ls do peito 

eo 

Bromil 

- . ., 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AGENCIA E REPRESENTAÇÕES 
End- T eL cco-uilchapn 

Praça 15 de Novembro, no. 11 - Floriano I· 
VENDEDOR DE : PO .. 

ｾＮ＠

Folha de Flandres "Coke C''', Estanho em Verguinhas "Carnei " 
"Pearso

n 
", Chlorato de P'?tassa, Sal-.glauber, Sal amargo, Alvaiad

O 

dCrenli1ll 
Zarcão Inglez, Soda Caustlca, And, Lixa para madeira e metaes A a e ｚｬｮｾ＠
nizado, Arame farpado, Cimento Jnglez "Mltre" e "Hilton" En'xa ｲ｡ｾ＠ galv. 
"Café", Louça" Meakins ", Oleos Lubrificantes, Whisky "johnie d\J Inglell. 
"Dewars-White Label ", Cerveja guinnessa "Cabeça de cachorr "alker t· 
"RenauW' e "Jas Pennessy e Vo", V.er!;',outh Italiano e francez

o 
,UlgnS: 

bltters, VlIlho do Porto "l.agnma Chnsll e outras marcas Vinh 'BgO;lur
l 

tinto e branco, Chanpagne "Viuva Cliquot" e "Boll anger" ｾｨ￡＠ d oI ordealil 
lada" e muitos outros artigoS. ' a ndla "Si-

e .. o I}!! 
ｾ＠ ｾＭfi, : _ o 
ｾ＠ C::c ... (;,"') -bW I'") 

t 

t"'""l 
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ｾＺ［＠ ｾ＠ ［Ｎｾ＠
E Z ｾ Ｌｾｪ＠
... "" ｾ［ｾ＠
［Ｚｾ＠ :(..Zi:: 

Agente Geral para o Estado de Santa Catharina, das "Internaci I 
pondence Schools" (Escolas Internacionaes). ona Corres 

＾Ｍｾ＠
""" ...... tfJ • 
-o 

ELIXIR DE NOGUEIRA 
Cura 

ｃＧｾ＠ ... - = E- u ê;- ＨＮＮｾＺＮ＠ce . _ ... 

,. -' o r.' ｾ＠z: ｾ＠ ·ô _ ..... c:: 
＾ｾ＠1 

I 

..j 
- . U'") •• 
ｾ＠ . 
ｾｯＮＮ＠

ｾ＠ 0= -
ｾ＠ a ｾ＠ = S 
... u - o r. 
ｾｾ＠ ｾＺｲＺｩ＠
ｾｯ＠ ｾ｣ＺｲＮ＠
ＮＺｾ＠ ｏｅｾ＠
Ｇｾ＠ c..S d 
1tI - O=-

c:: 
ｴｩＩｏｾ＠
OUO ·' r 

ｾ＠
tatelam"lo du .. 

terias do I>t!toÇo. 
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GUSTAVO DA COSTA PEREIRA 
Representações e Agencias 

Endereço teleg: TREVO - Codigos: . Ribeiro> e particulares 

fi , Cons, mafra n, 27, Telephone n. 98. Caixa postal n. 12, 
FLOUIAlWO P O L I S 

Laguna Itajahy J oinville 
iua Cans, )!afra, 36. Caixa n. 10 i. Raulino Bom. Caixa 31 i. P. Ferreira, 11. Caixa 34 
VENDAS POR GROSSO, PARA ENTREGAS DIRFCTAS 

AOS COMPRADORES, DE, 

Tecidos de algodão em geral, casimiras, meias e cami,"" dp meia, fitas 
de .eda, perfumarias, productos chimicos, artefactos de vidro e de aluminio, 
phosphoros "Brilhante ", saccaria branca e de aniagens, chinellos, papeis em 
geral, alpiste, xarque, sebo' sal de MOssoró, assucar, café, bebidas nacionaes e 
estrangeiras, champagne, "Veuve Clicquot", conservas, caramellos, seccos e 
molhados em geral, etc. 
SAL MINERAL "ORION" PARA A SALGA DE MANTEIGA F l,!UEIjOS 
UNICO VENDEDOR, PARA TODO O ESTADO DI:. ｾａｎｔａ＠ CATHA-

RINA, DOS SEGUINTES ARTIGOS 
Fumss e cigarros VEAD0-l. Biscoutos DUCHEN, Chocolates MOINHO DIi 

OURu, Agua Mineral de Caxambú. 

ELISIO -SIMOES 
Representações, commissões, agencias e consignações 

End. teleg : SEDRUOL Codigos "Ribeiro" &. "Borges" 

Rua Trajano, 12 - (Sobrado) Caixa postal, 66 

FLOI&1l"lWOPOL IS 

Vendas por atacado, para entregas directas aos compradores, 

dos seguintes artigos: 
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6RnnDE OEPURamo 00 !um 

FABRICA DE FOGOS DE ARTIFIClO 
- DE 

.JOAQUIM SOARES e __ 

Magalhães Rua Major Custodio Bessa,51 
Esta fabrica, montada a capricho, dispondo de pessoal ｨ｡｢ｩ｜ｩｴ｡､ｯＬＮｰｾ＠

executar com esmero e promptidão, quaesquer peças de ｦｯｾｯｳ＠ de ｡ｲｬｬｦＧｦＧＰｾｾ＠
rantes ou fixas e tudo mais o que comprehendc a pyrotechlllca em gera .. er 
estabelecimento recommenda-se pela presteza com que attende ｴｯ､｡ｾ＠ a'Tee 
commendas, especialmente foguetes ou rojões de qualquer taman ｯｾＱ＠ ｵｾ＠
sempre em deposito regular stOcll de fogos dive"os, para attender qu ·i, 
pedido urgente. Acceita encommendas para apromptar no tempo determ:nc '· 
pelos fr eguezes. Prepara-se uma ma,sa para fogos cambia."tes, verde ｾ＠ c ｮｾ＠
nado, para queimar em salões, igrejas e trasl adações, que nao fa z fums(ç go,.1t 
é Suffocante. Tem sempre grande stock de drogas e matenas para o ｾ＠
superior qualidade, para vender por preços ao alcance dos pequenos Pl e" 
chnicos. Acceita encommendas de polvora para rebentar pedras. Para ｾ･ｱｵ＠ qlll 
quantidades, tem sempre em deposito. Tem tambem, e,topim para ｭｾｾｩｬＩ＠
vende qualquer quantidade. ｜ｾ＠

= -
HUMBERTO ZANELLA &. elA, 

Commissões, Consignações e conta propria. 
c">oBoc: 

IN PORTA CÃo E EXPORT ACÃO 
::§§occ 

Caixa Postal, 11(,. 2I 19' 
:atUA.. GUSTA.."VO JltÍlL ....... U .. Ｇ ｾ ﾷ＠

Cod.: RIBEIRO Tel.: ZANELLIl 

.S;íl de Mossorlí, ｧｉＢｏＢｾｏ＠ C moido, em !(I"olldc esculo. 11. 
FUI"Ill11us de trij.\O da" ,,('reditadas marcas LILI c CL.\UD • 

CAFÉ E SABÃO 

Sal, café, xarques do Rio Grando e Paraná, azeites, goiabadas massa de 
tomates, abacaxis marca Lecio, de Amorim, Costa &. Comp., de Pcrnambuco ; 
agua mineral Ouro Fino, bonecamp, oleos, arame tarpado, bebidas finas da 
grande fabrida -Blosclll couros, chinellos, calçados, chapéos de palha e de 
feltro, da importantc fabrica Oriente, dc Silo Paulo; lonas, cimento, breu, soda 
caustica, fumo, cebo, alpi,te, alfafa, vidros, bombons e chocolates Fale'" 
vinhos Olga c Cal/ares, colorou, perfumarias,. pós de ｡ｲｲｾｺ＠ marcas. Lady é 
Nanei, charutos Pooeh, palha e papeis para cigarros, caclllmbos, teCidos de 
algodão, punhos, collarinhos, correntcs para cachorros e animaes bovinos 
dilas para poços, pitões, aldrabas, etc, etc. Saccos de papel e de algodilo' 
artigo para e"riptorio, papel de embrulho, barbantes, aniagens, louças esmal: 
todas, ｰｬ｡ｾ｡ｳ＠ de ,!,ctal e ｾｳｭ｡ｬｴ｡､ｮｳＬ＠ peneumaticos, e ｣｡ＡｬＧ｡ｲｾｳ＠ de ar para I ". 
auto.movels, matenal clectnco, pés de ferro para bancos de Jardim, fogões eco- ａｧｾｬ｜ｴ｣ｳ＠ <los vaporcA dn lirma F. Maturuz7.o /I.: Comp. LU 

nomlcos marca Progresso, ｧｲ･ｬｨｮｾＬ＠ porl<ies, chopas para fogões de Ujolos po- l « I rina 
madas pa ra ca Içados, em plft sto P"Cf/lr, arti gos p hntogra phicos, codi gus ｴ･ｬｾｧｲ｡＠ _ ' ｟ｾｾｾ｡ｾ＠ .. ｾｵ＠ •• ｮＮ｡｟ＮＭＮＭＮＮＮ［｛［［［ｓ［［Ｎ［ＬｬＬ［［｡［Ｌ［､［［Ｎｏ［［ＮＬ［［､［Ｌ［･［［ＮＮＬ［ｓ［Ｎ［｡ｾｮ［Ｌ［ｴＬ［｡［ＮＮｃ［［Ｎ［［｡［Ｎ ｬＮ ＧＮＱＱ｟＠ .... : 
phicos Borges, ｯｾ＠ melhore.. 1_. 

Unico vendedor do subonetc "Sonitol", o melhor entre os melhores. IMPRESSO NA TYPOCRAPHIA 'PATRIA" DE FERNANDO BAINHA, 

Director : 

UMA 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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