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Assiqnaturas:
Armo . . 10$000
Semestre .

'

6$000
assim fazem, e a votação a 'este tão Francisco' ser condemnado

quesito (terceiro) é: .não - por por crime de ferimentos, talvez

A verõaõe é que si o Mu- grupo de gentis senhorinhas das

nicipio não obtiver do nosso
sociedades rio-negrense e mafren
se e de distinctos moços da nossa

honraõo Governo o auxilio élite e uma orchestra magnifica
necessário pará esse fim, que executara uma bellissima

valsa, da lavra do sr. Antonio
.- essa lei -ora em vias de Amaral.

'

ser -, decretada, não pas- Nos Campinas, onde se reali

sará do ,q'ue em outros ter-
zou o agradavel convescote, des
embarcaram todos na mais com-

mos chama-se - "lei sem muníeatíva alegria, ímprovísan-
meios de ser executada do-se logo diversões varias, como

dansas, jogo de prendas e tantos
I sete votos, a constituição ou es- grav�s, talvez leves. . . . e observada" e que por- outros.

Annuncios e mais publica- tado Ínorbido anterior .de João E por isso das duas hypothe- tanto a ninguem obrigará! Com applausos geraes promo-
ções, conforme ajuste. -

t' t d J - veu-se um concurso de tiro ao
nao concorreram para' ornar o ses uma: ou a ,pl0r e' e oao

alvo, para senhoritas, destribuin-
ferimento mortal. está envolto em impenetravel Na mesma sessão dos do-se premios entre as vence-

o 4. quesito: a morte de João -mysterio, ou ... o systema de nossos legisladores parece
doras.

. Obtiveram prémios:resultou de suas condições per- votação do nosso jury ,é muito ter ficado destinado o local 'Senhorinha Hilda Hoífrnann,
Direcfor: José Severiann ' Maia eonalissimae? o 5. quesito: a mor- imperfeito e imprestavel. do velho cemiterio para n'eIle 1.0 logar, dois bellíssimos vasos

Gerente: Euclides Aureo de Castro., te de João se deu por elle dei-I Somos d,os que perfilham essa ser futura ou brevemente para fIôres; Senhorinha Maria

I
Furtado Maia, 2.° logar, dois I

xára de', observar' o regímen me- ultima.
,

(Continúa). erigida u/ma egreja, para lindos copos á phantasia e Senho-
'

Publica-se aos Domingos. dico-hygienico devido? Como cujo fim esse terreno õe rinha Elsa Frenzel, 3.° logar,
.

_ �"�'
-

tambem dois beIlissimos copos
________ vimos, três dos jurados, tendo

-

verá ter sido' offerecido ao . A

a cores. I I

respondido affirmativamente ao U det
- Episcopado catharinense. No momento em que sobre a

2. quesito, devem votar ao 4. e IT\� 1 acoes Queremos crer entretanto
relva eram servidos magnificos

� manjares, regados á bom vinho,
5. - não. Dos -restantes quatro não ser aquelIe local o mais o sr. Amaral, musicista já de

jurados, dois respo"ndem - sim S d
.

C apropriado para tal fim, nome feito,' compõz .uma bellís-
equn O OUVimOS, o on-., sima 'valsa a que deu o nome'

- áquelle, ao quarto, e, dois vo- selhoMunicipal em sua ses- principalmente agora, qu.e de '�20 de Julho", dedicada ás
tam - sim - quanto a este, ao são ordinaria de 7 do cor- com "a approvação õo novo senhorinhas' presentes, o que foi

quinto, ou por outra, não -- por' rente, depois de antecipada- plano da cidaõe, fica elle �I:��J:.da com freneticos ap

eírseo votos ao 4. e não -.' por mente ter consultado uma todo irregular, apenas con- Era já a tardinha quando
cinco votos ao 5. quesito, isto é, Comrnissão externa a res- stanõo de um pequeno tri- novamente todos embarcaram

1\ com destino á cidade.
Pelo actual systema de vota- nem a morte resllltou das eon- peito õa nova planta õesta angulo, fado que por certo Como nota interessante, regia-

ção, abolidaa sala secreta e ipso dições personalis�i�as, ne� se

I cidade, mandada levantar passou despercebido áquelIa tramos aqui o encalhe da "Hosai"

deu or t t d d corporação legislativa.
de fronte o. "Baitaca", 0 que

facto a confabulação dos jura-
.

P er a VlC ima Elixa o pelo Governo do Estado, e occasionou um susto regular em
dos entre si, com o fito evidente de observa� o regímen medico- de }3osse de parecer favo- A opinião publica porém, todos que estavam á bordo.

d b
.

I d d hygienico necessario. ravel da mesma Comrnissão virá certamente decidir o Felizmente não passou de susto,
e ac� ar com as 1111mOra i a es ,I , ,pois que logo a "Rosa" sulcava

que della procediam, cada juiz
.

Acceitan.d� que o jury negue 1- fez subir á sancção o caso, apoiando ou regeitando tranquillamente as aguas do rio

de fa t dá t 1 eventual dirimente, qual o resul- .proiecto approvando õita essa resolução, mesmo por- Negro, sob uma enthusiastica
c o a o seu '10 o em peno _

U

I'
_

d salva de palmas.
sigillo, sem saber, e mesmo sem tado da votação dada aos que- planta. que a rea Isaçao e taes A' chegada ao porto de des-

poder e dever saber, qual o voto sitos formulados pelo presidente? Entre outros "consideran- obras que muito influem embarque; muita gente esperava

dos seus eo-rnezarios.
'

Cada um dos jurados respon- dos" constantes do referido quanto o embelIezamento ��do�x��r���s�:�o�;�t�i�����
Pára ver quaes as eonsequen- deu de accordo com a sua eon- parecer apresentado pelos material dá cidade,. sempre cilio Luz", onde dansou-se alegre

cias que dessa situação podem vicção , e na votacão não ha a snrs. Dr. Mathias Piecknick, depenode, de muitas circum- mente até tarde, sendo por essa
y oceasíão servido ás senhoras e

\ resultar,' tomemos a hypothesé menor incoherencia ou contra- MesaíasGranemann.Ricardo stancias, entre ,as quaes senhoritas um copo de refresco,
de um crime de homicidio, sub- dicção nas respostas dadas a um Karmann, W. Muniz e Gui- predomina a vontade da po- Tomaram parte nessa agra

mettido á votacão de um con- quesito para com as dadas a ou- Inerme maria __ figura .0 puláção que 'deve' ser aus- davel diversão as senhoritas:
Y

I
.

'I
Hilda Hoffmann, Maria Furtado

selho d� sentença competente e .tro. Entretanto o facto é que de que tal medida de in- cultaõa pOIS sem a cDIla.bo- Maül, H;ilda Caesar, Elsa Frenzel,
esclarecido. . cada um .dos quatro quesitos ten- teresse publico fosse levaõo 'ração deciõida por parte Dionira de Almeida, Emma Cae-

, desta difficil será a sua eí- sar, ElsaBostelmann, Ida Frenzel,
1.0 Francisco fez em dadas. eon- dentes a averiguar da.causa mor- a eíleito procedenõo-se

I

á .: Bertha Plautz, Paula Koster,
dições na pessoa de João, talou tis, teve por maioria a resposta ímriiedíáta demarcação oo iectívidade. Olga Metzger, Adelaide Zimmer-

.
' Conde Eremita. mann, Martha Gantzert e Anna

.tal ferimento? O conselho enten- - não, tendo todos os- jurados terreno para conhecimento Wormsbecher, Sehnhores Carlos
de provada a autoria, e respon- reconhecido Iõra Francisco o au- dos interessados e segu- @'�� ,

Leyser, Emilio Koch, Otto Bostel-

de por 7 votos: sim - Francisco tor do ferimento em João o qual rança õo serviço, visto como mann, João Schmalz, Gustavo
Karmann Jor., Affonso Schmidt,

veiu a fallecer em virtude delle, qualquer /õemora neste sen- JN"t1·ciarte Ricardo Frenzel, Affonso Rezler,
2.° Esse ferimento foi por sua conforme uns (tres jurados), por- tido seria prejudicial com V I'" � V Antonio Soter Corrêa e Alfredo

Kindler.
que foi mortal no sentido legal; O natural desapparecimento
segundo, outros (dois jurados), õe piquetes primitivos õas

porque a morte foi a consequen- linhas levantadas para ef-
f 't d I I'

_. Seriam 10 horas de domingocia das condições personalissimas el O a oca Isaçao; o que passado, quando uma verdadeira
do offendido; e ainda conforme uma vez não tomado em multidão se premia na alterosa

outros (dois jurados), porque o considera'ção daria em re- ponte que liga esta á vizinha
cidade.

offendido não observou o regi- suItado a que a referida. Ha que a lancha "Rosa" descia
men medico-hygienico devido, pl�nta viesse a figurar sim- garbosa rio Negro á fóra, desli-

1 t t I sando sobre íls aguas tranquillasadmittind'o, portanto, todos os

I
P psmen e na e a '. . . ou levemente beijadas pela brisa,

mento irremediavelmente mor- sete jurados que João falleceu em algum écran elegante! ... levando á seu bordo um garrulo

Mafra, (Santa �at�arina} �
tal? Os tres jurados q�e, vota- em virtude do tal ferimento, mas

27 de Julho de 1919 ram sim ao' 2. quesito, são obri- não habilitam o presidente a ca

, gados' a responder. - não - a pítular o crime em qualquer, dos
.......,.t->-<'*� este e aos demais quesitos que casos dos artigos 294 ou 295 do

tem P9r",objecto .a causada J'QOr- Codigo Pena),
te. Figurando o conselho com-, Conforme a votação de outros

posto' de homens competentes" quesitos que houver, poderá eu-

Pagamentos adiantados.

Todo IZ qualquer negocio
referente o este folha,
troto-se com o gerente.

,

III.

fez em João esse ferimento.

Pic-nic
-natureza e séde a causa da morte

de João? Apenas tres jurados Contracto de casamento
acceitam esta hypothese e res

pondem: não - por quatro vo-
Com a sympathica senhorita·

Iracy furtado Maia, dilecta filha
do nosso ilIustre Director, co

ronel José Sev,eriano Maia, con
tractou casamento, o nosso es

timado amigo Saul Toniatti.
Aos jovens noivos, a "A Co

marca" augura as melhores ven
turas, a par das sinceras feli
citações que lhes envia.

tos, o ferimento ,não foi por sua

natureza e séde a causa da morte.

3.° A constituição ou o estado

morbido anterior de João con

correram para tornar esse feri-
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Enlace �ladeira·Schneider
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I � t

bido por uma commissão de de- horas, encontrou-se com o «Ida-

"nA�nAij A �t'i �r�� �e putados que o levou a meza. ho> ás 12 horas, em frente á

Realísou-se na quarta-feira Já começaram os ensaios ' .�rid�mW, iW tIl\i � �.�W� Em seguida s. s. leu a men- Ilha de Maricá, dando ahi as'

Ilda semana ultima o enlace ma- para o qranoe 'concerto' que sagem dirigida ao Oongresso, e bôas vindas, salvando. Em se-

trimonial da senhorinha Zelinda, O benemérito Club Demo- S C th
. .

t
que constitue uma magnifica pe- guida, postou-se na retaguarda

a ar'llla' lionquls a um ça, perfeitamente documentada, doi couraçado norte- americano,
dilecta filha' do snr, Ricardo crata Hercilio Luz, vae rea-

' \J

d d· tri h
em que se exalta a boa situação acompanhando-o até o porto,

Schneider, proprietario, residen- lizar na primeira quinzena ver a eIro rlUmp o financeira e eeonomica do Estado. onde entrou, ás 12 horas e 40

te em Rio Negro, com o snr. do mez vinõouro, em bene- Está despertando vivo interesse,
A impressão causada foi a me- minutos, tendo ao lado o cou-

João Nepomuceno Madeira, di- ficio do Hospital de Cari- na Exposição de Cereaes, reali- IhoRr. f raçado «Minas Geraes» e na

rector das Escolas Reunidas d de á trui
.

d R d
e ere-se aos melhoramentos frente o «scout» «Bahia» sue-

a e a cons ruir-se na VI- sa a nó io e Janeiro, o mos- fsanitarios a serem eitos no Es- cedendo-lhes os «íestrovers».
desta cidade sinha cidade, truario de Santa Catharina. d. ta o, e accusa uma receita de os vapores do ,LIVd Brasileiro,
foram paranvmphos, por parte Dados os preparativos pa- O Exmo. Sr. Dr. Hereilío Luz, 5.8Hi:838$160, e uma despeza de da Companhia Costeira e innu-

da noi doi t ra essa festa do De'mocrata,
eminente Governador do Estado, .

5 493 159$256 h do u al b
-

ff'
.

a norva, nos OIS ac os, o snr. :: ,ayen m s - meras em arcacoes o icraes e
. , A

d
recebeu os seguintes telegrammas do a favor do thesouro estadoal 1,��3!"ticu'l;; r cs, Todos esses na-

Ermelino Becker, e por parte e de crer que o povo as dando conta das referencias elo-
� --

do noivo, no CI·VI'I, o snr. dr. Õ iõ Õ d . I d I f
. no valor de 322:678$903. 'JiDS c embarcações apitaram

uas CI a es correspon a grosas a mprensa eitas aos A' I
.

dpoz a eítura a mensagnrn.: em siqnal de saudação, ao de-
Guilherme Abrv, juiz de direito altamente os esforços da no- productos catharinenses: o sr. governador retirou-se, seno íronrarem com o «Idaho», O
desta comarca, e no religioso vel �ocieõ�de, tomanõ� eIl! ,O que dizem "O Paiz" e o "Coneio do acompanhado até Palacio pe- snr. Epitacio Pessoa, acampa-

o snr. Carlos Bacellar. consIder�çao O n?bre fim a d Manha"
lo corpo legislativo, em nome do nhado de sua exma. família e

No dia seguinte os noivos que ella se destma.
a qual o deputado Rnulino Horn comitiva, agradecia sorrindo as

. .

d
. Rio, 11;. "O Paíz" hoje diz: fez-lhe calorosa sauda<;ru.(). acclamações que lhe eram feitas.

segUIram em vIagem e nupclas
v

"Os pavilhões mais vísítados'são O snr. governador agradeceu, Quando o «Idabo- enfrentou
para a cidade de Tieté, Estado

II ..nlf�l·�t�HI·� M�'U'lh'�d'o" de Santa Catharína e S Paulo manifestando a convicção de que a fortaleza de Villegaignon, os

de S. Paulo. n !fi u U ,111.' li! I'hn U , pela variedade de produetos ex- o Oongresso tud» fará pela gran- hvdroplanos levantaram vôo na

Ao joven par nossos votos em Florianopolis, é a unica postos bem rotulados, arrumados deza de Santa Catharina. ilha das Enxadas e realisararn

Ide interminável lua de mel. que attende a qualquer encom- com muita ordem, dispondo de evoluções em torno' do «Idaho».

'Gratos pelo convite com que menda pelo correio ou telegra- delegados que instruem os visi- �••� Ao mesmo tempo, as fortalezas

fomos distinguidos. pho, sem necessitar provar as tantes com todas as informações do Irnbuhv, Santa Cruz, S. João
roupas, desde que obtenha a necessarias. Tem despertado cu- COllll a barreira e Villegaignon salvam á passa-

primeira encommenda pessoal- riosidade de todos as amostras gem do «Idaho». que, ao fun-

mente; isto é desde que obte- de trigo, cevada, aveia, conservas, Achamos nas proximidades da dear, salvou á terra, sendo re-

nha as medidas. ' vinhos, queijos do Estado de casinha dos guardas, na barrei- tribuido pelas fortalezas e pelos'
Santa Oatharina. O "Oorreio da ra, o interessante bilhete que a· couraçados «Floriano- e «Deo-
Manhã" acha que a Exposição, baixo segue: doro».

pelo que se observa em relação Snr, guarda. Respeitando as ceremonias

á S. Paulo e Santa Oatharina, Póde deixar passar para o Pa- protocollares, o snr. Epitacio
O sympathico «Rio Negro constitue o attestado satisfactorio raná , 18 caixões de machinas Pessoa só desembarcou ás i5

Sport Club levou á etíeito do -nosso desenvolvimento �gri. para agricultura. horas e 30 minutos. O presi-
. '. .' cola e bem merece ser apreciada Não inclua na nota. dente eleito foi recebido no

no dommgo ultimo, mais um. pelos que se interessam pelas Em 16-7-1919. Arsenal de Marinha entre pal-
match entre os seus 1: e 2: questões economicas do paiz. S. Vieira, OoUector. mas e acclamações da multidão

team. Aocampo do -Sport», Grande numero de visitantes tem Si essas machinas estivessem que alli-estacicnava para assis-

accorreram muitissimas fa- pedido sementes de feijões, milho isemptas de impostos, não have- tir á sua chegada, executando

milias õas duas cidades vi- cat_h�rinens.e e ou�ras �essoas rá, sem duvida, necessidade do as bandas de musica o Hvrnno
.

h
.. solicitam mformaçoes dIVerSI\S sr, colIector pedir ao guarda que Nacional, O snr. Epitacio Pes-

sm �s, como que incitanõo
que são mínístradàs com satisfa- não as inctuisse na nota e si de soa e familia agradeciam sorri-

as Jovens sportmens a ção pelos delegados. facto ellas estão sujeitas a qual- dentes as manifestações de que

nos
I darem de quando em quer imposto, o sr. eollector não eram alvos. As meninas do

vez uma tarde alegre como' � "Republica" recebeu os se- podia dispensar; de maneira al- batalhão feminino e os alumnos

aquelIa
' gumtes telegrammes: guma , porque assim o fazendo, da Escola Deodoro e escoteiros

R 1: Rio, 15. (ret.) Os senadoras prejudicará naturalmente o fisco da Candelaria, formados em fi-
ea lsou-se por essa oc- Lauro Müller e Vidal Ramos o e não é essa a sua missão. Ias, entoaram o Hvrnno Nacio-

casião uma socule.nta chur- deputado Pereira e Oliveira' e O original do bilhete está em nal, por essa occasião,

rascada no propno campo, dr. Lebon Regis e almirante Hen- nosso poder para quem quizer lêr. Depois de trocadaê "as sau-

que estava mesmo magni- rique Boiteux, visitaram .hoje, dações, no salão de honra do.

fica pela terceira vez, acompanhados �*,>-<�� Arsenal de Marinhá, o presi-

A' b d
"

I d
de suas exmas. familias o Pa- dente eleito se despediu, to-

an a musica «14 e vilhão de Santa Oatharina na tl - mando o carro á Daumont», do

Julho», regida pelo sr, Car- Exposição de Cereaes. \l pecepc;ao Estado, puxado por quatro ca-

los Schneiõer, abrilhantou a O senador Lauro- Müller disse do presidente eleito valias, sequindo-se-lhe grande
festa tocando bellas peças que. fará plantar na sua Fazen3a numero de automóveis.

do seu escolhido repertorio. o �Ilho de Urussanga e �':.bar�o, Rio, 21. - Desde pela ma- A avenida Rio Branco, em

CUjas amostras na Exposição tem nhã notava-se desusado movi- toda a sua extensão achava-se

despertado grande interesse. menta nas ruas centraes desta repleta de povo e as janellas
capital, principalmente na ave- apinhadas de familias, ouvindo
nida Rio Branco e immediações se de varias pontos palmas e

do Arsenal de Marinha, onde acclarnações ao snr. Epitacio,
tinha de desembarcar o snr. que agradecia com o chapéo e

Epitacio Pessoa, que regressa sua esposa com duas rosas que
dos Estados Unidos. Muitas lhe haviam .olferecido, no seu

casas commerciaes e particula- desembarque. A's 16 horas
res embandeiraram as suas Ia- chegou o prestito ao palacio
chadas, vendo- se varias coretos do Cattete,

.

com bandas de musica nas ruas O presidente eleito e sua se

do centro, por onde devia pas- nhora foram conduzido ao sa

sal' o prestito do presidente Ião de honra, onde se encon

eleito da Republica. trava o snr. Delfim Moreira,
A's 12 horas partiram do cáes acompanhado de todo o seu

os vapores «lris» e «Pará», em- ministerio. A demora de s.

bandeirados em arco, repletos exa., ahi foi curta, retirando-se
de pessoas que iam esperar minutos depois, sendo ao re

fóra da barra o wuraçado norte- tirar-se acompanhado até á es

americano <ddaho», e uma nu- cada pelo snr. presidente' d'a
merosa flotilha de vapores, lan� Repuplica, pelos,ministros e

chas e rebocadores sahiu tam- membros de sua casa civil e

bem, logo após, com o mesmo mflitar.
destino, conduzindo associa-

'

ções, comn'iissões, .etc. A's 12

horas, foi aberto o portão que
dá accesso ao Arsenal de Ma
rinha, afjm de poderem os con

vidados e as comrnissões no

meadas receber o snr. Epitacio
Pessôa, sendo o centro do Ar
senal vedado' por um bat<;llhão
de fuz,ileiros navaes. O 52.0
batalhão de caçadores formava
no cáes dos Mineiros, afim de
apresentar as continencias do
estylo.
A divisão naval, que havia

sahido barra fóra cerca de 11

�.6'{�lé}�

Major Egydio Pilotto
fez annos no dia 20 do cor

rente o snr. major Egydio Pi
lotto, illustrado chefe do Tra
fego da Linha São francisco
Porto União.

S. S. foi passar esse dia em

Ponta Grossa, junto á sua exma.

família.
Ao snr, Pilotto, que no pouco

tempo que aqui reside, tornou-se
uma pessoa altamente svrnpa
thica da nossamelhor sociedade,
enviamos nossos votos de gran
des felicidades.

��

r. D. H�r�ilio buz
Na noite de 17 do corrente,

os salões desta florescente so

ciedade, foram pequenos para
receber o grande numero de
sacias e exmas. famílias que
foram assistir ao baile que alli
se realisava.
Animação extraordinaria, ri

sos e alegria, foi como sempre,
o que notamos no Democrata,
até ás 31/2 horas, naquella noite,
que deixou á todos que tive
ram a felicidade de lá estar,
muitas saudosas recordações.

Pensão Familiar
Em dias da semana passada,

foi inaugurada na vizinha cidade
do Rio Negro, a "Pensão fa
miliar", de propriedade do nosso

. amigo Aurelio Gomes, nos al
tos do predio onde funcciona
a Collectoria estadoal á rua

15 de Novembro.
Perfeitamente' bem organi

sada como está a nova Pensão,
cremos o nosso amigo Aure
lio fará muito bons negocias e

isso mesmo lhe desejamos sin
ceramente.

o sr. Lauro Müller renun

cia á presidencia
Florianopolis, 23. - o sr. dr.

Lauro Müller telegraphou hon
tem ao Oongresso Estadoal, re

nunciando á presidencia do Es
tado.

I /

Sport

Gentilezas Pedido de productos catlIarinenses
Rio, 15. (ret.) Os delegados do

Estado, na Exposição, estão en

caminhando para os productores
e exportadores d'ahi os pedidos
de cereaes, vinhos e queijos,
cujas amostras estão figurando
no Pavilhão de Santa Oatharina
na Exposição.

O nosso prezado amigo sr. dr.
Manoel Zuanny Delphim Pereira,
digno Promotor .Publieo desta
comarca, teve a gentileza de en

viar-nos um delicado cartão de
agradecimentos, ,pelas noticias

que demos do seu anniversario
natalício, bem como de seu filho
João Augusto.
- Bem assim, o snr. tenente

José Pereira de Moraes, digno
de] egado de Policia de Rio Ne

gro, agradeceu-nos as justas re

ferencias que lhe fizemos ao no

ticiarmos sua breve remoção para
a comarca da Palmeira.

A Exposiçao se prolonga
Rio, 16. A Exposição prolon

gar-se-á até fins do mez de Julho .

Renovação do mostruario
Rio, 16. O mostrua:rio dos pro·

ductos catharinellses na Exposi
ção de Oere,aee, será renovado,
por occasião da visita do dr.

Epitacio PeBsôa, Presidente eleito
da Republica, que é esperado por
estes dias dos Estados Unidos.

� ..�

Uma medida que deveria ser

adoptada no Brasil
A mesa da camara dos depu

tados da Arglmtina, no intuito
de combater a falta de compa
recimento ás "Sessões, por parte
de grande numero, dos sans

membros, resolveu só pagar o

subsidio aos deputados que com

parecerem ás sessões, desde o

dia Iode Agosto proximo em

diante.

't.()oe@�
, (Casamento
No dia 16 do corrente consor

ciou·se na vizinha cidade, o nos

so amigo Bnr. dr. Urbano Silva,
com a senhorita Zeneida Bacel
lar, dilecta filhm do sr. Victorino
Bacellar Junior,

.

O joven par embarcou no mes

mo dia para Jaguarahyba, onde
foi fixar residencia.
Nossos pal'abens.

-�"�--,

O Congresso Estadoai
Florianopolis, 23._-: Installou

se hontem com a maxima solem
nidade o Oongresso Legislativo.

O dr. Hercilio Luz, governa
dor do Estado, ao penetra no

edificio ,foi coberto de flores por
gentis senhorinhas, sendo rece·
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A COMARCA
-

-

---

:���'0.����, �'e�I���U�:�O ���� IOOOOOOi;Jrm;JOOIilOOIilIilIil_1_
provimento 'do referido offieio �a

���IOí��i:f;�St;,f�::��I����;I::� ���::�âf�::�;��:: y��;!iP:{�� Alfaiataria Santos EsC�in tOri D h �nn i c a Q e br;runsur�
amigo snr.' dr, J. Penido Mon- tenderem concorrer. Esse con-

_ Praça Heroilio Luz _

� 'r w �
LIl

teiro. curso será-publico e versará so- - de _

- Com destino a Floriano- bre assumptos e obrigações re- executa-se trabalhos garantid'os,

polis, passou por esta cidade. ferentes a? officio de escrivão emprega-se materiaes obtimos

com o trem de terça feira, o de paz, alem do eX3!ne de por- e satisfaz-se qualquer exigencia.
nosso velho amigo Cid Gon- tug�ez (analvses loqica e ,gram-

em RIO NEGRO e'MAFRA

zaga, influente politico no Porto �atJcaI) � al'lthl'!1ehca. (ate írac-
.

PreQos ao alcance de tod�s. o _
.

União e representante da con- çoes declmae� m�luslve) oe as- 1!I1!I1!I1!Uill!Il!Il!Il!Il!Il!I(f]
Encarrega-se de medição de terras, divisão e

ceituada firma Eduardo Horn sumptos e.ob�l�açoes seguIl!t�s:
. demarcação; judicial ou amigavel.

deste estado 1) As attribuições do escnvao
"

o o o o

-. Para FI�rianopolis de on- de paz, quer quanto. ao c�s?- �IiJOOIiJIII��IiI�OO�� Projectos õe edilicios, estraõas, õerivação d'agua,

de irá ao Rio, seguiu ° nosso mento como ao reqistro civil; BJ I lEJ colonisação particular, etc.

amigo snr. dr. Zuanny Delphirn 2) A3 que lhe competem pelos BJ P f jl'f � t 1 IIE :::-.
- n°'

Pereira. digno Promotor Publico Ds. 1, 2, 3 e 4 �O A;t. 29 do BI �� l!I��Fir ,��ur,� rB Construcçao, reducção '-" COpia õe qualquer planta.

desta comarca.
Cod. do Proc

.

Crim.; 3) As do
Bl

!li W W�!®W �s ..� ,ii�
IH Acceita ordens de qualquer ponto.

- Sequiu para ,Curityba o CSatp· 10b daQJ Lel19N11· 9109 de 22 de
� Licções em. casa das li:::! I ..

nosso amiqo snr. Antonio Pe- e em ro ue. . s conco!- t:::!J
. •

ID

��11Il���reira dos Anjos.
' �entes ao dito cargo devera.o BI Exrnas. Famílias nesta IE � � � � T � � � � íii'.� r�

- Voltou da bella Capital Juntar aos requerimentos devi- En e na cidade do Rio IB .

� � � I� � � � � �

paranaense 'o nosso amigo snr. dalT!ente sellado�: 1) Certidão BJ Negro. [B. .

, Carlos Schmidt, negociante des- de Idade ou documento .que a J::al Illethodo moderno. IE ��������r®ll����r®��
ta praça

supra; 2) Attestado medico de t::!I�. �
.

. haverem sido vaccinados ou re- BJ - Preços modicos - IE �
-

'�

"'!'"'O---O'"- fm"""""""OAr-o-
-

��l��tT���o�t��?o:.Osf;,;;ep�I�= fjj Mate;��: ��::�� pin- �; Antonl'o Rebellato �
.

corrida; 4) Procuração especial 1:71
�,

.

_ n;::a �
. �

si requererem por procurador e t:lI Recados nesta redacçao. IE:.:I
�'

.

�

mais documentos queforemcon- Bl
. IE � _ P H' ele I

(l®l
venientes para a prova de ca- �[fIliIli1Ii1f!.1(j]f:fIliIl!Jril� � - raça erci 10 . ..4UZ .....= �

pacidade profissional. E para
' �. �

que chegue ao conhecimento dos 3�8@1��8@1������� � �..� �
interessados, ma�dei _lavrar o � � � �
presente que

.. s�ra aífixado na � ParlnQ P Danollar t®1 � Generos alimentieios; .�
porta do edifício do Governo

I� LJ uo lJ O lJlJ 111'. �
�

Mu�icipal, e extrahir mais.duas .

I

� � produetos eOIODt-aeS.,
�

copias, uma para ser alíixada ® . � � �

Voltaram da Collectoria esta- na sêde do referido pistricto, �Official do Registro Civil
� � ovos·, queiJ-o,·mantel-ga

�

doal os autos de inventario de e outra para, ser publicada na � . � � I_J
-

G
. c: b ho imprensa offieial. Dado e pas- >$< e.

I� � o

oao rem zso I di.
,sado nesta cidade de Mafra, em

I�
Des�ac�ante 00 �ommerclO � � todas as semanas por preços �

� � 9 de Julho de 1919. Eu, [ovi-
•

I
� �

�
..� no Lima, escrivão, o escrevi.]� M Il F R A � � ,..,.. os mais reduzidos. -,.. r®í

,

N • (Assignado) Guilherme Luiz � ® � ,�

Secçao recreativa �onformM:_o original. ���������� I Vêr para c�ê]_-! �
_.L�r1edoctas 5�8�8��.�����5�8�1����s�gQ8��I�

�
. �

. ,� � �r®1�r®l��lr@X®X@lC@1�t®it@1�t@1�t®.K®l
Na ponte � n ,�. Im � I � �

= ����:n��aun�� ���.sa? � I @) 111 � m O � m DIl � � II m r � _-.etow••_._......
- o Moroski esteve preso! !

- !
- O que?! ,�Rio Negro Pa.raná �
- Sim senhor; alli do outro � �

lado.
, . � Rue. 15 de Novem.bro �

-- Mas e se�lO? Forque? � Proprietario -- Aurelio Ç';-Ofl'1es. �
- Para avenguaçoes.

.

}_a(
.' �

- Averiguações como? De � ., � ..

que?
�8�8�g����8�8�8�8��I�s��8��8�������

rico.
E' que elle se chama Eu- �gg�QQggQQggQgQg"

Estado de Sa.n,ta Catharll.'1a

- !!!. . . . . . . . . � I
,( � FobFiconte5 de Secco5 e (polhodos,

:. i P eR�:�� s�;::b�"i��� ra
.

� }"lepoo.motte F'eppogeos, Tecidos,
..., ., (.'}eFnize5, Tintas,

-'- " (perto do Porto oe desembarque) 11\ O
Decifrações }C Telephooe 99 Caixa Co....eio 0.0 71 � eOmpFQ e aendo. de leos, etc.

das ultimas cha..adas: \11 JO INVIL :r..E, - e.ta Catharina " d e h
.

,
.

fur-Gaeht, Bezerri!lh? e 10- ,.. 11\ gene;a05 O pOlZ ngen 05 p:POpFI05.
Vll10 acharam o segumte resul'· 'tfI1

------ ..,
tado: ,.. Esta moderna casa de pensão está montada com todas 11\ -._e. .. _
Repartição; Allemanha; Tu- \11 ,.,

barão; Cipó; Armario; Limão; C)
as commodidades e exigencia? da hygiene. e�

Maria.
_ C)

Bons quartos.
o

p,ro�PtidãO e asseio -

� ����@n®����I�@l��t@1��@1r®1
Verbo irrt;gular! Olhe e be- ct .

eozmha Brazt(etra.
e I •

'

."
�

baG.ent�-2�marella esbarra na �eeeeeeeeeeeeeeee . � Padaria" HermlDIR ;��blda � ��_� ,[; I I
EDIT�4_Ij

� de @

i ��!.����e�!l?Oe!!�:to I
� I �
r® �- Pães frescos diariamente,..- t®)

I bolacl)as e biscoutos, fabricados I
r® \ a capricl)o. f@.1
� �

1Il���������1@���������1Il

V�ajar;tes

Foram julgados os autos de

inventario de Ursulina Illaria

Franco, João Rauen, e Manoel

de Lima.

Estão dependendo de julga
mento os autos de inventario

de Napoleão Arbigans.

ODoulorGuilherrne Luiz /\bry.
Juiz de Direito da Comarca de

Mafra, na forma da Leir etc.

Faço saber aos que o pre
sente �dital virem e do mesmo

conhecimento tiverem que, a

chando-se preenchido interina
mePlte o cartorio d e paz do p:i
meiro Districto do municipio de

Itayopolis, desta Comarca, de
accordo"com a {lei N. 617

dei23 de Agosto de 1904 e Dec.
N. 229 de 21 de Dezembro do

G-Ll.stav-o �t1:ilicic

Henrique Jordan &
Casa Matriz

Joinville •

Filial em

• Mafra iii
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ciliar os interesses desse com

mercio com, os do Estado, so

mos tambem dos que pensam

que o snr. collector não tem

autoridade para,' pondo 'de lado

as leis que nos regem, preju
dicar dessa forma os cofres

publicas.

�e�

Me d i t a c õ e s'
,

Congresso doEstado
�1919

As commiseões permanentes
do Congresso Representativo do
Estado, ficaram assim organísa
dos:

Commissão de policia de casa

Presidente - Raulino Horn
Vice "

- Thiago de Castro
1.0 Secretario - Joé L. M. Collaço
2.° - Luiz de Vascon-

cellos
Supplentes: Aristiliano Ramos e

Edmundo Luz Pinto.

1.0 Commissão
Constituição, Poderes e Redacç�o tle Leis:
Arthur Costa - Relator
Dorval Melchiades
Oswaldo de Oliveira.

2,'" Commis8ão
Fazenda e Ol'çamen'to:

Marcos Konder - Relator
Fulvio Aducci
Carlos Wen dhau�en
João Pinho
Caetano Costa.

3,a ComInissão
.
Intendencias Municipaes:

Henrique Rupp - Relator
Francisco Fagundes
Aristiliano Ramos

4,'" Commissão
Justiça civil e criminal:

Nereo Ramos - Relator
Abelardo Luz
Antonio Pedro Müller.

De ha tempos que vem pre
occupando o pensamento demuita
gente, a escolha do local onde
deve ser assentado o alicerce da
futura egreja desta cidade.
Como é facil perceber, o as

sumpto não é de somenos impor
tancia, tanto assim que o proprio
Conselho Municipal já concedeu
ou offereceu ao Bispado eatha
rínense uma area de.' terreno
para o fim de n'eHe ser edificado
o referido templo catholíco.
Vê-se por este facto, que tal

emprehendímento está em fóco
e mesmo, segundo ouvimos, o

Rdo Sr. p.e José Ernser, encarre
gado dos negocios espirituaes da
Paroehia, já deu os primeiros
passos para esse fim, já lhe tendo
sido offerecido um outro terreno
nas proximidades da casa do sr.

André Wormsbecker, parecendo
que o referido vigario o aceeitára,
pois já fez correr listas angariando
auxilios pecuniarios para a cone-

trueção da egreja em projecto. I

á,a Commissão
Infelizmente somos dos que Instruc�ão publica:

não podem applaudir a resolução Victor Konder - Relator
do sr. p.e José e isto o fazemos Alfredo de Oliveira
com a necessaria independencía, Aristiliano Ramos.

.

porquanto' bem sabemos que 6,a Commissão
neste assumpto as opiniões diver-

,

gem, umas por interesse com- Hygiene Publica e Cadeias
mercial e outros por diversos Plaeido Gomes -- .Relator

motivos sempre injustificaveis que Oswaldo de Oliveira
mais de. tempo analysaremos. Manoel Deodoro de Carvalho.

O' que entretanto não podemos 7,a Comlllissão
conceber, é como se pretenda Estatistica, Di,'isão Civil e Judioiarla
locaiisar um templo destinado a

João de Oliveira _ Relator
servir á'população em geral, -

Cid Campos
e� uma extr�midade da cidade, Edmundo Luz Pinto.
deixando-se a margem outros

.

pontos mais proximos· e que
. 8,a Commlssão

melhor poderiam servir para' esse- _Obras publi�as, Navega�ão, Artes, Indus·
fim, situados mesmo quasi no tria, Telegraphos,Cone�ssõesePl'evilegios:
centro da cidade. I Luiz Abry - Relator

,

Ouvimos ultimamente que a João' Fernandes
Sociedade Operaria não põe dif- Busso Asseburg.
ficuldade em ceder para aquelle 9 a Commissão
uso uma parte da, sua propr.ie- . F�r�a publica:dade, bem como o sr. MeSSIaS

.,

Graneman tambem offertaria Hyppohta Boiteux - Relator

gratuitamente outra parte junto LUIZ Abry
..

d'aquelle terreno - no alto do Alfredo de Ohv�Ira.
finado Elito, lugar aliás vistoso 10. a Comllllssão
e bem mais central, que por Associações, Estabelecimentos publiees
certo viria prestar-se perfeita- e eivilisação dos indios:
mente e a contento geral, sendo Fernando Born - Relator
de' crer que alli não faltariam a Santos Marinho
boa vontade e o auxilio de todos João Fernandes de Souza.
para levar a effeito a obra que
representará os sentimentos reli

giosos da população.
Pensando assim, cremos estar

com a maioria e temos esperan�a
de que o R.do Vigario, meditando
cornnosco, no caso, não deixará
de optar por este modo de ver

e virá tomar outra resolução que
indubitavelmente ha de vir me

recer o apoio de todos quantos
verdadeiramente se .ínteressam e

desejam ver realizados esse em

prehendimen to local.
Conde Eremita,
-
_--_.-

-

Gentilezas
Deram-nos o prazer de sua

agradavel visita, os nossos amigos
sr8. Ernesto Saboia, conceituado

negociante na cidade do Rio

Negro, e Antonio Reddin, activo
industrial desta cidade.

�..�<

A renunc'ia do sr. dr.
Lauro Mülller

Renunciando o cargo de Go
vernadõr do nosso Estado, para
o qual fôra eleito a 4 de Agosto
findo, o snr. dr. Lauro Müller
transmittiu ao exmo. sr. dr. HeI'
cílio Luz, vice-governador, em

exercicio, o seguinte expressivo
telegramma:
«Rio; 22. - Quando o rqeu

amigo tomou posse do governo
de Santa Catharina, eu felicitei-o

pelo seu quatriennio, expr�ssão
de que usei para annunciar, des
de logo o meu proposito de re

signar o. cargo de Governador

O Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz,
transmittiu ao Sr. Dr. Lauro Mül
ler o seguinte telegramma s
«Senador Lauro Müller. Rio. -

Considerei o seu telegramma bem
assim a sua renuncia como ex

pressiva demonstração de solida
riedade politica do prezado ami

go ao meu governo alliada á pro
va de amizade pessoal que aliás
entre nós nunca deixou de exis
tir, muito sincera, não obstante'
a inevitavel divergencia, cuja lem
branca só nos póde honrar, porque
traduziam o carinho, 'o interesse
com que, sempre olhamos para
as cousas de nossa terra. Não
me havendo preoeeupado desde
que assumi o governe com a sua

renuncia, porque tacitamente a

sua attitude a anteoipára , com
tudo felicito-má pelo seu acto que
veiu desvanecer nos espiritos me

nos ponderados qualquer duvida
que ainda podesse existir e111 re

lação á �ua attitude para, com
migo. Agradeço os votos. de fe
licidade ao meu Governo \ e re

affirmo o proposito de çorrespon
der á honrosa confiança dos meus

compatricios e oorreligionaríos».

Escolas Reunidas

r

,

I

�-�
O Ieople

Recebemos a visita desse apre"
ciado collega que ha tres anuos

vem prestando os melhores esfor
ços em beneficio da causa publica
na cidade de Tubarão, neste
Estado.

\

Retribuiremos a amavel visita.

Fcb e ic c

t.6'eéc}·�

Concerto
Proseguem com extraordiua

ria animação, os preparativos
Pira a festa que o cmccituado
Club Democrata H,'l�i!iu Luz
vae levar a eííeíto em beneficio
do Hospital de caridade á con-

struir-se na vizl;i::J cidade.
Promette extraordinário brilho

essa festa, para a qual chama
mos a attenção do publico das
duas cidades.

Oães
Seria um grande serviço,

a acção conjuncta õa Su
perintendencia Municipal
desta cidaõe, com a Preíei
tura do Rio Negro para o

extermínio de cães vaga
bundos que percorrem dia
e noite as ruas das duas
cidades, ameaçando a inte
gridade pessoal õos tran
seuntes,

R "Rtraiatafia P1arbado",
em Flol"ianopolis, é a unica
que- attende a qualquer encom- .

menda pelo correio ou teleqra
pho, sem necessitar provar as

roupas, desde que obtenha a

primeira encommenda pessoal
mente; isto é desde .que obte
nha as medidas.

Pic-nic

A paz
Na cidade de S'. Francisco

foram celebrados grandes festas
em homenagem a assignatura
do tratado da paz, os quaes
C)onstavam de missa campal;
grande marche ou [flambeaux
e sessão civica no club 24 do
Janeiro, fazendo-se ouvir diversos
oradores.
Essas festas deixaram a melhor

impressão no espirito publico.

Promovido pelos jsrs. Antonio
Reddin e Frederico Schneider,
realizou-se no domingo passado
um esplendido píc-níc, com a

presença de exrnas. senhoras e

senhoritas.
Na manhã daquelle dia uma

grande canõa subiu o rio Negro,
conduzindo os convidados até 'a
ilha das Flores, onde foi servido

magn.ifico churrasco regado a bõa
cerveja,
Reinou sempre a mais franca

Na ausencia do nosso cordialidade entre os presentes,
presado amigo snr, João sendo os srs. Reddin e Schneider,
Nepomuceno �adeira, que incansaveis em obsequiar os seos

após seu casamento seguiu convidados.
I

Tietê no Estado oe E_�'a já a t�rdinha, quando a
para,

, canoa atracou no porto, desem-
S. Paulo" em goso de ... IL-:- -barcando todos satisfeitos com o

cença, está ôiriginôo as Es- dia magnifico passado na pito,
Troca de expressivos telegrallllllas colas Reunidas desta cidade, resca ilha das Flores.

a exma senhorita D. Anto-
\

nieta õe Oliveira, compe- ��
tente professora normalista.

com que os nossos patricios me

haviam mais uma vez honrado.

Esperei entretanto, como jul- na cidaõe do Rio Negro,
guei do meu dever politico que abrir-se-ha por estes dias
a nosea te:�a se pronunciasse .so, uma grande' iabrica de li
?re a politica. que. o meu amigo côres sob a firma õos snrs.
inaugurou constituíndo o seuCon-.. '

.

gresso Representativo, cujo pre- NIColau Jorge &. ela,
sidente é o seu primeiro succee- E' um estabelecimento que
sor eventual. O pronunciamento incontestavelmente recom
unanime na escolha dos repre- mendará a pitoresca cidade
sentantes e o voto. destes na es- vizinha.colha do seu presidente assegu-
ram como sempre esperei a mais
perfeita solidariedade com o seu

governo e me dão a opportuní
dade que aguardava para decli
nar do' honroso mandato que fica
d'ora avante exclusivamente en

tregue ao meu prezado amigo.
De coração envio-lhe d'aqui os

meus ardentes votos para que
seja feliz no, governo, fazendo' a
felicidade de nossa terra natal
que tão cordealmente quiz o seu

governo e lhe dá unanime apoio.
A ella, como ao seu governo ser

virei sempre Clue esteja nas mi
nhas forças, afastado de qualquer
direcção política, escravo da gra
tidão que devo aos nossos patri
cios e da amizade que me liga
ao seu governo. (assig.) LAURO
MÜLLER».'

c-

GQPgantas
Recebemos e agradecemos

a seguinte communicação:
Illmo. Snt'.· Redactor.

Temos. o grato prazer de le
var ao conhecimento de V. S.
que acabamos de fundar nesta
cidade a sociedade "Grupo dos
gargantas", cuja directoria ficou
assim organisada: Presidente
honorario: Aurelio Gomes; Pre
sidente: Henrique Toniatti: 1.0
Secretario: lVIarcilio Furta do; 2.0
dito Saul Toniatti; 1.0 Thezou
reiro: Flavio Sabóia: 2.0 The
zoureiro: Miguel Agulham Filho;
orador: Ernesto Saboia; Pro
curador Plauto Andrade.
Aos "Garqantas" auguramos

toda a sorte de felicidades.

-�"®c--

Dr. Bohomoletz,
Vindo de S. Illatheus onde

reside actualmente, passou por
esta cidade dando-nos a honra
de sua agradavel visita, o nosso

presado arniqo snr. Dr. Miguel
Bohomoletz, illustre facultativo

, que por algum tempo clinicou
nesta cidade.

O Dr. Bohomoletz foi á FIo
rianopolis onde o levam servi
ços de sua nobre profissão.
Fazemos votos para quê volte

breve e possamos abraçai-o
novamente.

-�"®c-

Dr. Cezar
Do Rio voltou o nosso amigo

snr, dr. Cezar Pereira de Souza,
aquem abraçamos effusivamente.

A' 28 do corrente completou
mais um anniversario a exma.
snra. D. Elia Schmidt, digna
consorte do nosso presado a

migo snr. Carlos Schmidt, zeloso
conselheiro municipal.

- No mesmo dia, colheu
mais urna flôr no jardim de sua

preciosa existencia, a exma. se

nhorita D. Aracv Liberato, pro
vecta normalista, que dedica a

sua intelligente actividade nas

Escolas Reunidas desta cidade.
- No dia 24 o. snr. coronel

Nicolau Bley Netto, influente
chefe politico no municipio do
Rio Negro, viu, por entre a ale
gria de sua exma. familia e dos'
amigos que o presam, passar
mais um anno de sua util exis
tencia, motivo porque recebeu
as mais justas e calorosas fe
licitações.

,

-, A 30 completou mais um

anno de feliz existencia, a svm
pathica senhorita Hilda Zornig.
A' todos os anniversariantes

liA Comarca" envia as suas fe
licitações.

I
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V'·a;ante5 banha, milho, feijão, arroz, Ia- haverem sido vaccinados ou re

I

���'���I��rinhas de mandioca e de milho, vaccin�dos e nã� soffrerem d� ����� � I� �
farello de trigo, fubá, batatas, moléstias contaqíosas: 3) folha

_,--

- Esteve nesta cidade o nosso kerozene, polvilho, peixe fresco, corrida; 4) Procuração especial
amigo sr. major Estaníslau Proco- carne de porco, gado' vacum si requererem por procurador e

piak, abastado commerciante e em pé, porco em pé, carne secca, mais documentos que forem con

um dos politieos de maior desta- xarque, sebo e assucar. ,
venientes para a prova de C3-

que no município de Itayopolis. Quando queiram embarcar pacidade profissional. E para
- Esteve alguns dias entre nós; ou dar sabida a suas merca- que chegue ao conhecimento dos

o nosso prezado amigo sr. Leo- dorias, por qualquer meio de interessados, mandei lavrar o

poldo Klein, representante da iII)- transporte para íóra do Estado, presente que S21'e1' aílixado na

portante fabrica de chapéos Kess- deverão por meu intermedio ou portá do edificio do Governo
ler & Cia. de Porto Alegre. do Snr. Alfredo Romaguera dos Municipal, e extrahir mais duas
- Passou por esta cidade com Santos, Representante nesta ci- copias, uma para ser affixada

destino á Capital o sr. Francisco dade da Delegacia d'alimenta- na sêde do' referido Districto,
Pereira de Oliveira, filho do sr. ção publica, solicitar da Dele- e outra para ser publicada na

coronel Pereira e Oliveira, depu- gacia a respectiva licença que imprensa oííicial. Dado e pas
tado federal. será dada a E. de ferro ou a. sado nesfa cidade de Mafra, em
- Está sendo esperado nesta nos, se outra íôr a via de ex- 9 de Julho de 1919. Eu, Iovi

cidade, segundo eommuníeação portação. Torna-se necessarlo no Lima, escrivão, ° escrevi.

que recebemos, o nosso caro ami- para cada nova expedição, uma (Assignado) Guilherme Luiz

go Manoel Tolentino de Lemos. licença.
.

Abry. Está conforme ° originaL
Seja bem vindo. Collectofia federal em Rio ... ...'9_.......__.,. ,

- Com destino a Porto da Negro, 25 de Ju'lho de 1919.

-I N '�� ��I����União, passou por esta cidade, O ColJector: Fidelis P. XlLviel'..
.

a.. � � � ��I�}���
onde se demorou alguns dias,o. Ali t s t

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

���:*��f;,�ctfv�i�f�ja��:· c�:� EDITAL ala afIa. an os �����t®l����r®1I���t®1����
mercial. ,,� O DoutorGuilherme Luiz Abrv, • l?racra Hercilio I..'\..'!.2l •�, , �

-- Sabemos que por toda esta Juiz de Direil;) da Comarca de executa-se trabalhos ��ar:intidos, � A t
·

R b II t �
semana chegará á esta cidade Mafra, na forma da Lei, etc.

emprega-se ITlJtej';,1CS obtimos � n OnIDe e a o ;-onde vem inspeccionar a colle- faço saber aos que o pre �
ctoria estadoal, o nosso prezado sente edital virem e do mus.n o

e s3ti'3fJZ·SC qualquer exigencia. ; ®

am�go sr. João Cancio da Silva, conhecimento tiverem que, a- PreQos ao al�ance de todos. � � p '.�
. . �.o

muito digno Inspector das Ren- chando-se preenchido interina-
��r.nr:rl���r;:s'1I"'.:"1rl'1r'n�.�· �. - I aça HerCIIIO Luz Idas estadoaes. mente o cartório de paz do pri- ����������eJ� �

- Viaja para Curityba o nosso meiro Districto do municipio de BJ, .

'

IB � �.,�_ �
car? amig� sr

..
coronel José Se- Itayopolis, desta Comarca, de B1 P f � 11 l IIB r®1

�

1veriano Maía, director desta folha. accordo com a L�i N. 617 de

B)01 .

rA ª�.�"r A, ur.fj��� I®: Generos' al.-ment.-e.·os·, ��.- De Curityba, regressou o 23 de Agosto de 1904 e Dec. � IJ W uwifW w .'I! lL1
v

�

nosso iamigo sr. Venino Pombo, N. 229 de 21 de Dezembro do ddigno secretario do chefe do tra- mesmo armo, declaro 'pelo pre- BI Licções em casa das � @ pro netos eoloniaes; �
fego da Linha S. Francisco. sente aberto o concurso para B1 Exmas. familias nesta rB � �
- Regressou de S. Francisco, provimento do referido officio B1 e na cidade do Rio � � OVOS; queijo; manteiga

onde fõra( em serviço do seu durante o prazo de trinta dias u:::I
�

,

• c�rgo,.o nOS!1O �migo major Egy- para proceder-se a inscripção � Negro. � �. todas as semanas por -preços
dio Píloto , esforçado chefe do dos candidatos que a elle pre-. � (llethodo moderno. 1.0 �

. /

Trafego. tenderem concorrer. Esse con- BJ - Preços modicos - [B � ,-'" OS mais reduzidos. ... ...

--: Volto,? de, São Franc�sco a curso será publico e versará so- BJ Materias diversas, pin- [B r®1
exma. fa�mha do snr. RICardo .bre assumptos e obrigações re- �. r;:1

ICosta, digno eollcctor estadoal ferentes ao officio de escrivão � tura, desenho. �
o Vê]_� para creAr'

do Rio Negro, de paz, além do exame de por- Bt Recados nesta redacção. � ®. ". !!L·

tuguez (analyses Iogica e gram- BJ . IE � , ®

rnatical) e arithrnetica (até frac- �1!JrXll.!Il!1l!Jl!lliJlXJl!Ili1� ��r@1�������I������
S

#OI'

t' ções decimaes inclusive) e as-

ecçao' . recrea Iva sumptos e obrigações seguintes: � r@B�8�8�8@í���� �.1IlILH±eee.1) As attribuições do escrivão � ,��- MI.
Ao talentoso Lucas. de paz, quer quanto ao casa- � Parln� P O (II r®í'

,

! ��� �f�����ct;i��er. �:?ti�,�0,e:I�:ah�i�it�2�!13� � ..
�
••

UO UI 'D.a�� a. r.I®�� H,ceansarMiaqt"rUizeVê se encontras entre os polos � �,

a destemida mulher - 2-2. Cod. do Pro c. Crim.: 3) As do Offlclal do Registro CIVil
Cap. 10 da Lei N. 919 de 22 de � �..
Setembro de 1911. Os concor- � e.. �

.. J O 11'lVlll e •

�entes ao dito carqo deverã.o' � Des�ac�ante �O �ommerclO � T�-=t"'do de
Juntar aos requerimentos devI- >� � �� � Santa. Catharina

dame'nte selIados: 1) Certidão � M A F R A � , -,

de idade ou documento que q � � F b
.

d S m
'

A bordo come-se pedra _ 1-2. supra; 2) Attestado mediéo de �?�}g�8��������.
' a PIcantes e eccos e \!�olhacIo5,

N
. -l� t', .. $�8�8�5�8�8�g�g���1�5�8��s�8�8���8�s�8�g� f{epoa=matte Feppàgens, Tecido5,

a musICa a IS a e uma gUla �
,/. >M Pl m

- 1-1. ;
, � vepnizes, 1 intas,

l':xi�te bem pouco desta ave - ; P,tUIlI ii � '81 DiliH m r I eompl'a e oenda de Oleo5, etc.

� perversa pôde perigar na I Rio Negro Pa.:t'a.ná. I genel'05 do paiz engenho5 pl'Opl'i05.
praia _ 1-2.

s. I Rua 16 de Nove:mbro I'-.-«;,"'.'" •..7 E

_._ � Proprietario - A'l.1.1"'clio C;'o:n�es. � .

'

Decifrações dos anteriOl'es: � , � �@1���r®1�����I���r@}���t®1�Cerveja _ chimesfrega. �8�8�8���8�8�g�8�g�8�1��8�s�8��8�g�g�5�g�8��� � ,

'

Avisa
QQQgQgQOQQQgg9Qg" � r d

.'

n
.. i I

'����i���T:e[�i�:�:tfrfl�:'�� g f'eR���� S�::b�oi���ra '�' I a arla
de
ermlDla I

mOdift,'cado a tabelIa de preços

8
(perto do Porto oe desembarque) � @Al'ltl'\'Atel"\ 1') �b 8J'J a fn �

de mercadorias, em Curityba, TelephoDe 99 -,- _ Caixa C9rreio D.O 71 ., t@1'fllR/VI/V ,,�� V I-, devflrão os cOll1me�ciantes fazer '" {@1 �
suas compras alll, d'accordo JOINVILt,.E S.ta Catharina "

;. Praça I-Iercilib Luz
com a tabella publicada no IJI\ ®

"Commel'cjo do Paraná", de 22
'"

-----

� � P- f'
t@1

do corrent�. " VI Esta moderna casa de pensão está montada com todas '" � -... aes rescos diariamente...... �
Commumco-Ihes tamoem que,

8
as commodidades e exigencias da hygiene IA � boI h b' t f b' d �

sem previa licença da Delega- . : ., r®l aC.lJas e . ISCOU os, a rtca os �

da d'ahmentação publica, nào Bons quartos. Promptldão e asseio -

tJ!A l0
. h

�

podem ser exportados para fóra eo�inha Brazileira "" =
a caprlc.l)o. �

do, Estado, pela E. de ferro CI
.

�
�. " �

��i����������o��������������������0 ��������I��������

- de-
/

G·t_:ts-ta�o �(Iilicic
, em RIO NEGRO � MAFRA

Encarrega-se de medição de terras; divisão e

demarcação; judicial ou amigavel.
Projectos õe edificios, estraõas, õerivação d'água,

colonisação particular, etc.

Construcção, reducção e copia õe qualquer planta.
Acceita ordens de qualquer ponto.

Jordan &

Tira do corpo uma. parte,
junta a ave magoada,
procura em volta as rainhas,
encontrarás a charada - 1-2.

Filial em

• :Mafra •
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'I·������@��,��@@��@�������@@�@����,����®
B' N" ld C

,,{@1
® anco us aCI011a O ommercro @

.� 'antigo 8an�o ��d���O�e!oc!� l!� Porto Hlegr-e 'I.I SMe em PO�TO ALEGRE -"'\1�t�dO R�" �;,,::�,:lde elo Sul �� Capl.ta,l . . . . . . .
:!?,""_ .,(.')_OOO�Ooo,+,ooo �

I
Reserva.s

_._.__:__._,_,_._:8.s. 6.16:1. S7'7'$8�l;o

�m�®.:.��SUCCURSAES:, �
No Estado do 'Rio Grande do Sul: Rio Grande, Santa Maria, Pelotas, Cruz AI!<1, Iiuhv, Cachoeira, Passo

I
fundo, Santa Cruz, Rio Pardo, Taquara, Bagé, São Francisco de Assis,
Livramento, São Gabriel, São João de Montenegro, São Leopoldo, São

••
Francisco de Paula de Cima da Serra, Gramado, Rosario, Alegrete" En-

'cruzilhada, São Sebastião do Cahy,. Santiago do Boqueirão. ,

No Estado de Santa Catharina: florianopolis, Icinville, Laguna, Blumenau, Itajahv, Lages e Porto União.

� Do Eslado do Malta Grosso: Corumbá.
'

� Do Estado do Paraná: (A, instaJlar-se brevemente) Curityba, Rio. Negro e União da Victoria.

� Saca directamente sobre todas as praças do raiz e sebre as do Estrangeiro eentra os pI:incipaes bancos de:

� Inglaterra, America do Norte, França, Italia, POI'tugal, Hespanha, Hollanda, Belgjca, Gracia, Asia Menor, Argentina,
.. Uruguay, Chile etc.

I Recebe dinheiro eni 'Conta eerreate com retiradas livres, aviso prévio e a prazo fixo fazendo as

� melhores taxas possiveis.
� }Impl(esfa dlnbeiro em conlo corrente ou sobre 1101013 promissorics com�C\oronfias de [irmos, �tPO
� fJ?ecas de bens irnmoveis, penbor mcrconfil, caução de fifulos do dividÇl publico, acções de :10onc05 etc.

Desconta notas priomissorias, letras de cambio nacionaes e extrangeiros e quaBsquer titulos de :oredito.
Enca.·rega-se da cobrança de letras de cambio sobre quaesquer praças do Paiz e do
Extrangeiro, dividendos de Bancos, l:ompanhias, Juros e Apolices Federaes, Esta-

,

doaes, Municip�es e outras quaesquen,

SECÇÃO DE DEl?O;3ITOS :FOPULARES
,

(oorn a:u:t::ozisa.ção do Govezono Fedezoa.l)
Nesta secção o B'anco recebe qualquer quantia, com a entrada inicial de 50$000, pagando juros

vantajosos capitalisados no fim de cada semestre.
:As entradas subsequentes poderão ser desde, 20$000. Retiradas até 1:000$000 podem ser feitas

, 1
- __

} rfUf�5 O. ri�u�n
vende por preços sem
,/ competencia

,I, bebidas, conservas
, _
'I generos ali��n!icios i

"

,

l,. Praça Herclho Luz ,O

J. PROCOPIAK & IRMÃO
Estabelecidos á PRAÇA HERCILIO ,LUZ com casa de

·fa_zendas, crmcsínhoe, louças, seecos e rnolhcdoe,

'Grande stock de artigos de primeira necessidade "",
Oi ,

- á, preço$ ll"l.odieós. -

CHICOTES
Compram, e vendem quaesquer productos de lavoura.

". Casa, filial em Antonio OlyDtho.
Tem sempre uni bom stock de
malas pàr-a viagem r

,
Faz-se todo o serviço concernente á arte .

. ,
. I

Preços. baratlssi:rnos

IR�IR
-

�I� _I�.
�

Oç
'õ

Te te' lêIR .� � § �
�

, IR_
� tAL F d �@IíIr\\�m@llí1l1r\\ � III
• '.

I· E'r�a�p;:���;���rr:UZ
,

,

Pensão por preços baratissimos.

• - Bebidas nac�onaes, e estrangeiros,
� BILHAR_ �
I'85nf Carros na estação diariamente, a disposição ltIl� dos Srs. hospedes. ...- '

� ,- Bôa cozinha" _. �
.�IlI�.�1 .� (�-

CASA
I

de
,

'

[i ZI b r i e I De q u ec h
Cornrnunica á sua distíncta freguezia e ao publico em geral que

mudou seu estabelecimento cornmercial para o sobrado recentemente
'4 construido á praça Hercilio Luz e que para melhor serv,iI-os, acaba
de receber (lo Rio e São Paulo um grande e variadíssimo sortimento
de fazendas proprias p,ara a estação invernosa: armarinhos, miudezas,
,etc:, tudo por preços' sem competencia. \'

Secção àe ferragens.
Generos alimentícios ,em ,grande escala.

Uompra e venda de herva-matte.
,

.
L,

--....-.--I1I&:IU".
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