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tação economica.

o Estado, embora funccionan

do modelarrnente, tom, todos

Diuagil�õ�&Foi tomado como typo o de culação etc. Sobre o ponto de

v-ista das funcções respirato
rias: - pureza do ar, inspiração,

tização, que começará a ser fei-
expiração, papel passivo dos A collectoria. estadoal desta

r

I. A pl'opililaxia edlleativa.' pulmões etc. A exemplo do que
'cidade' mudou-se para um ;pre-

ta em 1921. Clausulas que são _

dio pouco além da casa

excepcionaes deante do mo-
O desenvolvimento que tem se faz em França, poderiam ser mercial do snr. Valentim B��:

attingido a nossa instrucção e conservados quochos nas salas nach Sobrinho, na estrada, aliás

mento financeiro actual ainda o empenho manifesto pelo a9': da. escola, contendo instrucção rua, Itayopolis, próximo ao ki

abalado pelo grande conílícto tual governo em encaminhai-a referente aos perigos das mos- lometro 2.

mundial e que só 'se concedem para maior perfeição, conforme cas e outros insectos nocivos' Ha aqui grande falta de ca

ás administrações de credito sua ultima mensagem, encora- como transmissores de moles-
sas e por ISSO cornprehendernos

.

'

. .,
,que o sr. collector se vIsse na

Annuncios e mais publica- provado e firmado.
ja-me a tratar do assumpto que fias contagiosas. Seria tambem contingencia de ir residir em

ções conforme ajuste
vem' interessar esse ramo do para desejar que as nossas local tão afastado. Porém, na-o

, _,' Sobre ser um motivo de con- serviço publico. E' innegavel obras didacticas, algumas das a�hamos razoavel, nem admis-

tentamento, é pois esse empres- que o. ensino da hygiene que quaes são cheías de Iutilidades, sivel, que a repartição tambem

no dizer de Fernand Widol abordassem assumptos de taes foss� deslocada tanto. do centro

.

"
da cidade, onde muito prova-

constitua a melhor lição de edu- n�turezas, desenvolvendo as 1I- velmente e com um pouco de

boa conta pesada a sua repu-
cação social, ainda não minis- çoes em forma de curtas e pe- boa vontade se descobriria uma

trada em as nossas escolas; de quenas narrações para o que s�la para a .sua installação.

um modo pratico, attrahente,

1
não faltariam certamente

aS-I
Hoje, a �ompra de um sello

como fôra para desejar o que sumptos cheios de vida, attrac- �rea'd5'�Of rt�IS, tacarrdeta: oud. u,?
,

• _

I a Igan e e emora IsSI-

mcontestavelmente apresentaria çoes para as creanças. >Ao lado mo, ou a despeza do aluguel

os compromissos quer internos, resultados extraordinários. Em dessas providencias, impõe-se de um carro.

quer externos pontualmente, e geral, os professores ou porque como necessario sinão impres- Ao sr. chefe da aduana esta

até com antecipação, tem den- sejam infessos, do ensinamento cindivel a inspiração medico- d_9al endereçamos e�ta rela,m:,!
dessa materia com a amplitude escolar, não só no tocante á cçahao, e para ell�, pedlt!11tos :,endla,

tro de si riquezas inexhauri- ,,',

mar a preciosa a ençao o

que ella comporta, ou, porque hvgiene, mas, tambem as ques- sr. Director do Tnesouro

veis a impulsionar com energia se restringe á letra do pro- tões que se referem' ao bom
.

para que se transformem ama- gramma, o certo é que o ensino desenvolvimento phvsico, e a ��H-f�

O emprestimo nhã num capital, '.
verd�deiro da hygiene. deixa muito a de- prophvlaxia das moléstias in-

pela sua productívidade. for- sejar. Ei tal a importancia dessa fectc-contaqiosas. Como diz um Dnl"n,'a '�,O Ita"�f1�n.,',I,'�
I ças d 'r I 1 sciencia que o mesmo auctor hygienista - ué mais frequente r U lJ UlJ U U o

Não tardará a ser lima rea-
.

e ines Im�ve. va .or que

precisa In ser it I d
acima citado, acha que o seu que em geral se suppõe a tu- Ha tempo foram exoneradas

lidade honrosa para a admini- .

v a iza as, mas
< 4 J "

ensinamento deveria ser até ca- berculose infantil, nas idades as antigas autoridades policiaes

stração do Estado o plano reíor-
com recursos poderosos que os techisado nas escolas primarias, escolares." Qual o papel entre- de Itayopolis, tendo sido no

mador e grandioso que a si orçamentos annuaes só muito além da simples recommenda- tanto que em face dessa terrível meadas em s�bstituição pes-

a passo fariam vingar,
.

ção referente á alimentaç
..
ão, ao molestia representa a escola?

soas que, conídrme consta, não

Dahi o motivo da feliz ope- vestuário. exercícios phvsícos, Via de regra - a infecção é
querem assurrur 0S respectivos

, ,
cargos.

ração, que Q Estado ultimou, abuso do alcool, 'do fumo, ne- anterior a entr-ada do alumno Sabemos que em vista disso

b t d ' I nhuma disposição mais se en- para o estabelecimento de en- a Chefatura de Policia solicitou

S. Exa., que tonificou em pou- pa.ra a a er ura esse. su�t� contra em nosso programma. sino. A criança a, contrahe no
a indicação de outros nomes

co tempo todas as íorçaspro- .brIlhante, que S. �atharll1a. Ira Como si não vivesse a creança contagio da familia, onde quasi para n?va nomeação, sem que

ductoras de S. Catharina, atten- ter, levada pela mao experien- constantemente assediada de
-

f Ih
.

ella ate hoje se tivesse dado

sd'empre hsao .? as as medidas Está assim o visinho muni:,

dendo com solicitude aos mui- te e incansavel de seu illustre 'perigos multiplos e terriveis, sem e prop vlaxia _sem que _
essa cipio ha mais de um mez sem

tos problemas que' diariamen- administrador. meios de deíeza. por ignoran- asserção queira dizer que a es- �lUtorida�e policial, situação essa

Ih'
O empréstimo actual não vem

cia dos mais comesinhos prin- cola não possa ser considerada I�COnVel1lente e que urge mo-

te e cresciam ao olhar inves-

' dif S'-
cipios attinentes á conservação como um factor de propagação :: tear. I nao s� encontrar par-

tigador de estadista, terá aqo-
por conseguinte, resolver uma

d
'

rd d I O
'. ticular que queira e possa sa-

a sau e: o ma, contagio da tuber- crificar o seu tempo n'u

ra uma b s
'

I
difficuldade financeira, que del- I I'

".
'" m cargo

,

a e mais amp a para Assim sendo, acho que se po-
cu ase na esco a so pode dar deincornmodos contínuos e -oe-

O t Ih tia estamos desafogados mer- I I t b I d
'

t"

m n ar o appare amen o po- deria organisar, a semelhança ou pe o a umno u ercu aso ou za os, como e o de delegado

deroso do nosso. desenvolvi-
cê dos nossos proprios recur- do que fez o Dr. Clemente f'er- pelo professor. Pelo alumno são de .policia, entendemos ser pre

menta e do nosso futuro.
sos - será pelo contrario um reira, sobre a tuberculose, uma innumeros os factores que po-

Ierivel o Governo commissíonar,
, .

.

.

embora temporariamente um

Hontem entre o Governo do capital, que perrnitterá alargar especie de catecismo em que
dem contribuir para o contagio. official da Força Publica' para

Estado e a casa Imbrie & C'- 'a nossa esphera económica,
I
mais de perto possam inferes- Sem fallar naquelles que en- desempenhaI-o.

"

,

I

Ia.
. _ sar a creança. �

tram no dominio da epidemo- O que não justo é deixar-se

, ,de New Vork por infermedio pela escrupulosa applicação que _, _ logia da tuberculose, factores um municipio extenso e popu-

,

'

Ih d
'

G
em relaçao a educaçao do I

do sr Frederico Lage seu re.
e ara o overno actual, de Ih di

. outros ha que são proprios do
oso sem o minimo policiamento.

'

" appare o Igestlvo, por exern-

presentante, foi assignado o
accordo com o plano traçado plo, poderiam ser desenvolvidas

convivio escolar, com a caneta,

contracto para o emprestimo de pela energia e intelligencia de as seguintes questões:
lapis, etc. A inspecção medico-

. . S. Exa. o sr. dr. Hercilio Luz.
escolar seria no meu modo de

CInCO milhões de dollares, ou-
r. Considerações necessarias de

\
E'

, -' � ,

ver a obra mais meritoria que

1'0 americano, que faz S, Ca-' , portanto, de se felicitar o uma alimentação, diqestão, 111-
o gove no d f

tharina. povo catharinense pela fermi- conveniencia dos exercícios des-j fa ar dr po e,ss� az_er em

tes e depois das refeições, fre- blvl'ca aae nossaI ll1dS rucçao. ,pu-
As condições em que foi re- nação desse acto, que honrao.. , xernp o e que )a se

1. d
conceito de S. Catharl'na, ras-

quencla e regulandade das re- faz nos p
, .

'I' d
Passou no dia 24 do corrente

a Isa a essa operaça-o dl'zem f
' -

.

d b h'
alzes CIVI Isa os. d t

. .

d S
, ,

elçoes, pengos os an os ap'os Mafra 18-10--
a a a a.nmversana o snr. e-

por si, não só o cuidado que
gando-lhe dilatadamente ampla as refeições etc, Sobre a parte

"
910. nador Vld�l Ramos. "

houve a actual administração
rota para ganhar um lagar des- referente da educação das func-

J. MADEIRA. Nos sentimos sempre bem, ca-

_
.'.

da vez que temos de tratar do

para o resguardo do nosso fu- tacado entre os Estados da Fe- ç�es resplr�tOrIas,_ etc:, mech�- nome de homens ,que prestam

turo econorriico, como o excel. deração.
msmo da clrculaçao, InfluenCIa realmente relevantes serviços ao

1 t d·
.

(Da "Republica" de, florianopolis.) do frio sobre a circulação, pa-
Estado, por isso que, é com sa-

en e cre ItO gosado pelo Es-
t' f

- \.

tad
.

pel do vestuario sobre a con· ��
IS açdao1 qdue ednvlamos

ao grande

, o nos meIOs financeiros do ",((i)"?r.l_"I� servação do calor inflliencia do
re�o e a or a Instrucção Pu-

Exterior,
'\3/Io-��",'

bhca do Estado, as nossas sin-

trabalho muscular sobre a cir- ceras felicitações.

Mafl'a, (�anta Cat�arina)
26 de Outubro de 1919

86,5 e juro o de 6%, com o

.praso de 25 annos para amor-

6llpediente
Assignafuras:

Anna . . '. 10$eOO
Semestre. . . , 6$000

Pagamentos adiantados. timo uma justa razão de orgu

lho pata 'S. Catharina, em tão

Director: José Severiano Maia
Gerente: Euclides Aureo de Castro.

Publica-se aos Domingos.

Todo e qualquer negocio
referente d .esto folha,
trata-se com o gerente.

mesmo commetteu a energia

ernprehendedora de S, Exa, o

sr. dr. Hercilio Luz.
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D" D n�tt� n""t� resultado é que o velho rejuve- 4

l'. • 1.:11 II L'l'le II nesceu extraordinariamente, que

Com o seu bem organisado ga-
.o porte e saude d? paciente me-

5

binete dentaria installado numa
lhoraram phantastícamente. Ve

das salas do Hotel Zornig, está ron?ff pretende faze� novas ex

trabalhando na visínha cidade, pene,nClas nest� sentld_o para .de
o snr. dr. Duarte Catta Preta. terminar se nao sera paSSIVeI

prolongar o poder mental e o
, vigor de homens uteis.

Dr. ��150 Bauma o dr. Veronoff, falando pe-
rante o Congresso Cirurgico, des
creveu o seu trabalho corno segue:
"Procedi primeiro as experien

lias com 120 cabritos, carneiros
e touros, transferindo a glandula
intersticia de um animal de pouca
idade para um mais velho, quasi

EI!Dn"�n"� I.'II! á morte. Das 120 experíencias
:íI Iel'lI \11 l':íI obtive os melhores resultados po-'

/ Está trabalhando e;ql Corityba sitivos para cada caso.
.

a grande Companhia de Opere- Depois retirei essa glaudula
tas "Esperança Iris", que tem de um chipanzé novo e vigoroso
alcançado um successo extraor- e appliqueí-a a um octagenarío Nem todos, certamente, estão
dinario. em perfeito esta-do de crepitude. ao par das disposições contidas

O �aciente teve urnas melhoras no Codiqo Civil Brazileiro _

ra�lCaes. Os SOllS hombros e8- Lei N. 3071 de 1. de Janeiro
treI.taraill-se e andava erecto ..Pa- de 1916 e que entrou em vigor
reeia gozar dos poderes phyaíeos em 1. de Janeiro de 1917 e
e

.

mentaes de um. hOI?em d.e por' isso fiz transcrever para
trinta anno.s. �ontInUeI as mi- aqui 'as que são do mais com
nhas expenencias em out.ros ho- mum interesse aos proprietários
mens obtend� resultados simples- e aos adquirentes de immoveis.
mente maravílhosoe. A glandula
intersticia parece conter uma <se

creção chimica semelhante a

strychnina. E' um vérdadeiro
reservatorio de energia. •

Finanças catharinenses;
A "Mundial", a grande e im

portante revista das classes pro
ductoras do paíz, publicação que
se impõe pela elevação de vistas
como trata dos assumptos eco

nomicos e financeiros, estampou
os seguintes conceitos sobre a

administração do Exmo. Sr. Dr.
Hereilio Luz.
"Santa Catharina evolue pro

gressivamente sem estrepito, co
mo convém a um povo laborioso

que se habituou a trabalhar e a

progredir em silencio: o desdo
bramento do progresso geral do
paiz. •

A recente mensagem do snr.

Hercilio Luz fornece copiosos at

testados de que Santa Catharina

prospéra animadoramente, tendo
sido impulsionados de i maneira

energica e intelligente diversos
elementos de riqueza, que entra
ram com recursos vultuosos para
o movimento global da prosperí
dade collectiva.
Assim é que a exportação em

1918 foi maior de cinco mil e

tantos contos á de 1917, exacta
mente 25.876:225$723, quando em

1916 a exportação attingiu ape
nas a 15.180:971$492. Em tres
annos o augmento foi de mais
de' dez mil contos, o. que dá di
reito a esperar que o movimento
ascensional da exportação catha
rinense não tenha cessado. Antee

pelo contrario, de accôrdo com

à energia voluntariosa desse povo
intelligente e pratico.

'

O movimentoEropriamente das

finanças é o mais animador pas
siveI. A receita arrecadada em

1918 excede de maneira assás
notavel á precisão orçamental, o
que permittiu, por assim dizer,
antecipar o pagamento dos "cou
pons" da divida externa de De
zembro de 1919 e Julho de 1920,
collocando desde já em Londres
as quantias exigidas pelo serviço
desses compromissos.
A divida consolidada interna

acha-se em dia,' e a fluctuante
provém, quasi toda elIa, de um

emprestimo tomado ao Banco do
Brasil. Aliás, ás possibilidadesfi
nanceiras do Estado, que mon

tam apenas a 6.�;32:173$498, não
são de molde a tirar o somno e

perturbar a acção administrativa
de um estadista culto e diligente
como o sr. Hercilio Luz.
E tanto é verdade, que S. Exa.

tem emprehendído diversos e ína
diaveis melhoramentos, dando ao

seu governo um cunho de fe
cunda operosidade em todas as

espheras administrativas, sem que
isso de modo algum affecte a

massa geral dos recursos do the
souro e onere de novos gravames
o futuro tão auspicioso, do pros
pero Estado do sul."

'\Pelo fôro
Por sentença do Meritissimo

Juiz de Direito �á Comarca, Dr.
Guilherme Ath�y: foram julgados
os autos de inventario dos bens
deixados por. fallecimento de

Domingos Narloch e Antonio
Custodio Paes.

- estão dependendo de jul
gamento os autos de inventario
de Anna Rosa Maess, Joaquim
Selesiano fernandes, )ulia Ma
ria de Souza, Paulina Schindler

Bauer, João Grein Sobrinho e

francisca França dos Santos.
- Por decreto do Exrno. sr.

dr. Governador do Estado, fo
ram nomeados supplentes do

Juiz de Direito, 1.0 o coronel
Alfredo de' Oliveira, 2.°, o snr.

Pedro Adelio M. de Almeida e

3.0 o snr. João Daniel ferreira.
.

I

- Contrario á virtude <) can
,
to, é enfermidade' 1-2.
(Enigmà)

Nada existe no buraco
O buraco nada tem.

'

. Não tem avesso ou direito
foi bem cavado, o bura�o
foi cavação de respeito.
Olhe pela frente ou por traz
Sempre um é o resultado.

'

Descubra, si fôr capaz - 2.
IOTAMY.

Vindo de Florianopolis, passou
por esta cidade com destino ao

Rio de Janeiro, o snr Dr. Celso

Bayma, nosso illustre represen
tante no Congresso Federal. Decifrações das que file foram dedicad�s

Dobrão (Moeda antiga)
Juramento.

AVISO

Notas do fôro
- .Foi feita a louvação de

agrimensor e arbitradores para
a divisão do immovel "fazenda
do Bituvinha", requerida pelo
condómino Antonio Bino de
Andrade.

- O inventariante Carlos
Buba fez' a descripção dos bens

que ficaram por íallecimento de
sua mulher Helena Haubrich
Buba. .

-- foram avaliados os bens
do inventario aberto por falle
cimento de Maria M. Küchler.

- O Superior Tribunal de

Justiça do Estado mandou sub
metter a novo julgamento os

réos Jorge Pereira e João
Schwendt, absolvidos pelo Tri
bunal do [urv desta Comarca
em sessão de Março do cor

rente anno.
- Pelo dr. promotor publico

da Comarca foi offerecida de
nuncia: contra Sebastião de As
sis por crime de tentativa', de
homicidio na pessoa de Ioão
Brsndalísa; e contra João Soa �

res MaHoso e Salvador e He
leodoro Arb�gans, respectiva
mente autor e cumplices, por
crime de ferimento gr.ave na

pessoa de João de Paula.

��

Tabelltcnafc

HS!iionatura
O nosso amigo snr. Carlos

Schmidt, veio nos procurar para
declarar que lião assignou e nem

autorisou a ninguém assígnar
por si um telegramma passado
desta cidade para Florianopolis,
pelo snr. Brazilio Baeellar e ou

tros, no dia 28 do mez passado
e que vem publicado na "Repu
blica" de 8 d'este.
Disse-nos mais o snr, Schmidt,

que tambem telegraphou naquelle
dia, com muito prazer ao Dr.
Governador, em seu nome indi
vidual, o que, porem, queria pro
testar era o facto de alguem lan

çar mão. do seu nome, sem sua

autorisação para fins politicas e

adiantou-nos mais que assim co

mo alie, assignaram o dito te

legramma muitos dos que aUi
figuram ..

Art. 530. Adquire-se a pro-
priedade immovel:

�

l: Pela transcripção do tilulo
de transferencia no Regis
tro de imrnovel.

Art. 531. Estão sujeitos á
transcripção no respectivo Re
gistro, os titulas translativos da
propriedade immovel, por acto

e9Jre vivos.
Art. 532. Serão tambem trans

criptas:
I. Os julgados, pelos quaes,
nas acções divisadas, se

puzer termo á divisão.
II. As sentenças, que, nos in

ventarios e partilhas, adju
dicarem bens de raiz em

pagamento das dividas da
herança.

III. A arrematação ,e as adju
dicações em hasta publica.

Art. 533. Os, actos sujeitos
a transcripção (arts. 531 e 532)
não transferem o dominio, se

,

não da data em que se 'trans
creverem (arts. 856, 860 parag.

- Estiveram n'esta cidade, unico). /
'

vindos de Itayopolis, os nossos Art. 856. O registro de im-
favorecedores e amigos anrs. moveis comprehende:
Paulo Wendt e Nestor Sabóia. I. A transcripção dos titulos
- Para Laguna seguiu ha dias de transmissão de proprie-.

o nosso amigo snr. Samuel Gur- dade.

gel do Amaral, activo agente" II. A transcripção dos titulas
commercial. enumerados no art. 532.

Do serviço telegraphico d'''O ;_ Para Corityba seguiu o nos- II I. A transcripção dos titulos,
Paiz" de 22: so amigo snr. CeI. Messias Gra- constitutivos de onus reaes

N Y k 11 (U P) U nemann, prestigioso chefe do sobre coisas alheias. ,
ova ar, . . . � m IV A'

. -

d h h
cirurgião francez acaba de des- Partido Republicano Cathari- . mscnpçao a� ypot e-

cobrir um methodo extraordina- nense neste Municipio. cas.· ,

Art. 860. Paraq, Unico. Em
rio para rejuvenescer os velhos, - Regressou de Joinville o

quanto se não transcrever o ti-
segundo communicados aqui re- snr. deputado CeL Alfredo de tulo de transmissão o alienante
cebidos hoje da capital da França. Oliveira.

'

continúa a ser havido como
O communicado declara que - Do litoral regressou o nos- d do I I

O 'dr. Serze Voronoff, chefe dos .

J P dono o rmmovei, e respond e
� so armgo snr. oaquim into e el

laboratorios physiologicos do Col- Oliveira, sacio na firma Ernesto,
p os seus encargos.

legio de França, communicou ao Pinto & Oia.
O b s e r'v a ç õ e s. As esc ri -

Congresso Cirurgico, os surpre- pturas particulares que não ti-
- De Curityba regressaram t d

.

ithendentes 'resultados e vigor das veram o os os requisuos ne-
- os nossos amigos snrs. Jorge Sa- ces

.

d
experíencias para restaurar o vi- sarros para po erem ser

batke, negociante d'esta praça e t
.

t R' t d
.

gor da juventude ás pessoas ido-
Y ranscnp as no egls ro e im-

sas.
José Bezerra, funccionario esta- moveis, não tem valor como
doaI. dO celebre cirurgião declara, ocumento probante.'

segundo os communicados rece- IN. B. Com o que se lê a-

bidos, que já conseguiu rejuve- Secça""o rec,reatl'va .cima fica comprehendido que
nescer um octogenario francez toda e qualquer e s c r i pt u r a,
restaurando-lhe a robustez e vi- f O I h a de p a r til h a ou qual-
tal idade de um rapaz. VeL'onoff Ao quer documento passado em

declara que já operou o seu pa- Oi/do qualquer tempo não garante o

ciente ,em presença de um ele- direito no terreno comprado ou

vado nl],mero de altas autorida-
- (Para agradecer) herdado em quanto não for

Chamamos a attenção dos nos- des francezas. 1 _ O agasalho no mundo, é inscripto no R e g i s Ir o d e
sos leit,ores, para o edital publi- Veronoff diz que ha tres an- I m m O v e ). s.
d t t d t f Ih uma felicidade para quem

ca .0 nau ra par e �s a o a, nos que se dedica a essas expe- possue 2-3.. Convido portanto a todos o

asslgnad� pelo ,�nr. DIrector da 'riencias. A operação consiste em pr,oprietarios de immoveis desta
Instrucçao PublIca d? Estad? e enxertar as glandulas intersticias 2 - A decima primeira com Comarca ::) virem o quanto an-'

que' se refere ao ensmb partlCu- de Um jovem pára um velho, seis e mais um é urna cha- tes legalizar seus titulos de
lar. cujas glandulas estejam atrophi- rada, muit�s vezes 1-2. propriedade de immoveis, pois

ados. 3 - O calçado, na cozinha, é que confirme o paragrapho unico
Declara' um cirurgião que o arrabalde 2-2. do Arl. 860 do cod. civil' bra-

No dia 15 do' corrente a exma.

esposa do' snr. Estevam Monas
tier deu á luz duas crianças do
sexo masculino, as quaes vieram
a fallecer poucas horas depois
de nascidas.
As duas ereanças foram sepul

tadaa no dia seguinte no cerni
teria publico da visinha cidade,
com grande acompanhamento.
A dístíncta senhora tem pas

sado muito bem, depois do parto
prematuro.

R "RlliliiltiJ�iill'Jarhildol'"
em Florianopolis, é a unica
que attende a qualquer encorn
menda' pelo correio ou telegra
pho, sem necessitar provar as

roupas, desde que obtenha .a

primeira encommenda pessoal
mente; isto é desde que obte
nha as '1nedidas.

-�..�

Viajantes

Boa notifia' para as
u�lhos

O nosso. amigo snr. Jovino Li

ma, 'digno tabellião de notas da

Comarca, mudou o seu cartorio

para o predio onde funccionou
a Collectoria Estadoal, 'na rua

Itayopolis.

@�..9

Politi�a Parana�n&�
Até o momento em que escre

vemos esta noticia, o resultado
das eleições estadoaes realisadas
no visinho Estado no dia -19 é

o seguinte: '

Governistas: 8 271 votos; Op
poaieionistàs 6820 votos.

-�"®c- Para o Bury, no Estado de S.
Paulo. viajou o nosso amigo e

Pa"amento pOI� 'a,nt'eCl·pa�a-o
distincto collega snr. Wenceslau

3 Muniz, que foi tratar de nega-
o COUpOIl de 1920 cios 'particulares,

.

S. Exa., o dr. Governador do' Desejamos-lhe muito bôa via�

Estado, depois, de conferenciar gem e breve regresso.
com 08 srs. dr. Secretario da
Fazenda e Director do Thesouro
do Estado, resolveu depositar, no
dia 4 deste, na agencia do Banco
do, Brasil, em Florianopôlis, a

quantia de 150:000$000, para pa
gamento dos juros e amortisação
dó emprestimo externo a vencer

em Dezembro de 1920.
Esse acto de S. Exa. bem de

monstra claramente a bellissima

situação financeira do nosso Es

tado, qlile ,vae, saldando seus com

promissos, por antecipação,

W. l'Iuniz

'-6"êéc}·�
\

Ensino Darti�ular'
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Edital. n. 1187, de ,5 de Outubro de 1917, e do de-

DIRECTORIA DA INSTRUCÇÃO PUBLICA creton.1063, de 8 de novembro 'do mesnio anno.

ENSINO PARTICULAR § 1.0 - Por escolas extrangeíras entendem-
se aquellas em que uma ou mais materias

Chamo a attenção cios srns. professores são ensinadas em língua extrangeíra, ainda
particulares para as .sequinres disposições que o professor seja nacional., .'da lei n. 1283, de 15 de setembro P. p.: ' § 2 O f d I
'''Art.22.-Nenhumestabelecimentodeensino� .

.0 -

, s proessores aS esco as extran-

primario ou secundário, poderá ser installado no
geiras devem ser examinados \ por Inspector
Escolar nas materias que obrigatoriamenteEstado sem prévia autorísação da Directoria têm de leccionar, sendo condição' indíspensa-da Instrucção Publica, que somente poderá vel para approvação o fallar e escrever por-concedei-a mediante requerimento a que seja tuguez correntemente.'" ,

junto' attestado ou titulo de capacidade dos

professores.
As pessoas que já mantêm escolas 'parti-

§ 1.0 _ Os attestados poderão ser firmados culares, para satisfazer ao citado artigo 23

por autoridades escolares, por pessoas diplo- e para não incidir nas multas nella estabe

madas em cursos superiores ou secundarios lecidas, devem com a máxima brevidade pedir
b I d b I

a esta Directoria os boletins para registrorasi eiros ou, quando se tratar e esta e e- das intofmações relativas á matricula e
cimentos religiosos, por autoridades ou mi-

frequencia.nistros das respectivas confissões. N
§ 2.0 _ As escolas particulares ficam obri- esse pedido, que deve ser feito por es-

cripto, é necessario mencionar o municipiogadas a incluir em seus programmas o ensino
e a localidade onde funcciona â escola bem

de historia e geographia do Brasil, devendo
como o numero de alumnos matriculad'os ahaver semanalmente ao menos duas aulas de

cada uma, dessas disciplinas.
1.0 de setembro. '

Art. 23. _ Todas as escolas particulares
'Dessa obrigação não é dispensado ne-

ficam obrigadas a enviar aos Inspectores Es-
nhum professor particular, por muito dimi- acceita causas crimes, cíveis

colares dos respectivos dístríctos, até o dia 15
nuto que seja o numero de seus alumnos, e commerciaes nas comar-

de cada mez, o mappa da matricula e fre- sejam suas aulas diurnas o nocturnas, para casdeS.Francisco,Joinvi1le, '

quencia do mez anterior, sob pena de multa menores ou para adultos. S. Bento, Mafra, Canoínhas
de dez e vinte mil réis e suspensão no caso Directoria da Instrucção Publica Floriano- i e Porto União.

de não o fazerem durante seis mezes. polis, 1.0 de Outubro de 1919.' ,

i Escriptorio em JOINVILLE
Art. 24. - As -escolas primarias extrangei- HENRIQUE DA SILA fONTES

'

� Rua do Pl'incipe, 31.

�r�a�s�c�o�n�ti�nu�a�m�s�u�je�it�a�s�a�'s�d�is�p�os�i�çõ�e�s�d�a�le�i��3.�1,���'��'���D�ir�e�c�to�r�.�����'�� geeeeeeeeeeeeeeeeeeee

rCRSR ·'PRUbISTÀ,,1 Hc:s�·����; Jor·{)a�i1�:f'
• Joinville • � Mafra. •

sileiro - ê m q u-a n t () n ã o se

registrar a escripturu, iolna
de partilha ou qualquer outro

titulo pelo qual se adquiriu o

irnrnovel, este, seja' terreno ou

casa continua P L' r t e n c e n d o

de direito a o ve n d edor!
Registrai por tanto suas es

cripturas para legãlmente po
dera pagar o imposto ter: ito
rial fazer vendas de terras ou

inv�ntarial�as.
Qualquer outra informação

obtem-se gratuitamente com o

official de Registro -

Jovino Lima,
Rua Itayopolis - cidade de

.

MAfRA:'
Mafra, 1. de Setembro de 1919.

eeeeeeeeeeee
Rlu�ro (fi. dv �iJruiJlhD

��5ar
AgrinlensOr \

Encarrega-se de Divisões e

Demarcações' de terras, Judi
ciarias ou extra Judiciarias e

todo e qualquer trabalho de

,Agrimensura. Encaminha pro
cesso de Divisões Judiciarias.
Garante exactidão e attende

chamado para 'qualquer ponto
dos Estados do Paraná e Santa
Catharina. 10.2

Re s i d e n c i a :

:aio Negro - Paraná
UUg�fi}��Q����

A.' PRAÇA.

I-Ternos a honra de levar ao
conhecimento de noesos amigos
e do Commercio em geral, que
ao nosso antigo auxiliar III!II

Snr. Ricardo Karmann
conferimos, nesta data, poderes
especiaes para gerir por procu
ração os negocios de nossa filial
em ]dafra. 4.4

\

A COMARCA

eomppa e oenda de

geneeos do paiz
••-.

Não conheceis esta casa, senhores e se-

nhoras? .

Pois n'ella encontrareis taba a sorte õe
mercaõorias, por preços baratissimos, 30%
menos õo que os de agora.

Para Natal e Anna Bom, ella offerece to

dos os objectos proprios desse- tempo, como

sejam brinquedos, enfeites, etc, por preços
reduziõos.

-

E' preciso não se perder a occasião, para
se ver e certificar-se õa verdade.

A CASA PAULISTA emfim!!!

1jli11i11i11i11i11i11i11i11i1li11
I Pr�fmcr��nutell
BJ Licções em casa das 'IH
BJ .Exmas. famílias nesta IB
B1 e na cidade do Rio IB
Bl Negro, IB
B1 methodo moderno. IH
BJ - Preços módicos - IB
BJ Materias diversas, pin- IB
BJ tura, desenho. IB

� Recados nesta redacção. �
,

I �1iI1!1lX1li1li1li1l!U!llill!l�
QQgQQ�QQQQQQQQQQQ

O advogado

�rl M�rinna Q� �au�� �aDa

Seccos e (polhadós,
Feppogens, Tecidos,
Oepnizes" Tintas,

,

Óleos, etc.

engenhos psoprloa,
1._.-

Fcbelecntes de'

J{epOa.(J}atte

Joinville, 10 de Outubro 1919. '!"

Henrique Jordan & C.ia ... �h'R�idNl'lilhano ap fil�05· .. �����Ir@x�x@}���

�IP:;=h:1 \.. I

10

egr;
-

a�ana
.•.1 I Pa'd'a'r'J'a· Herm·· 'u' Ia iVende-se uma, explen- i �8�8����������1����8�8������� I� .. ) ) :

dida ehaeaea, com casa <J � , "� r!1 'r!1
e de moradia, 2 paiós, quin- i � D t!!!!?" f) 11 @; � r®1 de r!1
e

tales � lavdouras, com 12 I! ' r @)1I)8momm I � E m r '

� �
�� to � I· o ,�".. ,1.. � J'J, a-f'o

r!1
a qU�lres ,

e terra.s, na <J �
=V �' � � � D �

- r!1
Restmga, a 3 krns. distante Q � Rio Negro Paraná � r®1desta cidade. i -� � I· Praça Hercilio Luz

�
Tratar c,om Arg�miro � � nua 15 de Novem.bro � � �

de Almeida, em RIO Ne- <J � •

• � � �
gro�

\ '

I � Proprietario -- AU1-elio C';'on:1es. � r!1 ,'''''.- Pães 'frescos díariamente c-- r!1
QQQ<JQQQQWQQQ,QQQQQQQQQQQ � ,

,

� � b 'I h •. . �

��O�OI�� r®l o acnas e .blsc9�tos fabricados !ii

�
U

-

II
� �@)���X�)1��r@1@�I������� I 'a capricho. �

� m cava o � t@l �,�, "
,�

1����e��:��ef!ti��I� fi An'ton'l'o R-e'bellato I��I��
.. bom estado de conserva- � �

-

. � ,

-

� ção, com um pelego novo, � � i�QQgggQQggg�QgggQ
�::;: p;:çomg���toOU � r®l � Praça Hercilio. Luz - I�. ,",. .. . .�
Trata-se com o ��. ��' Pe�sao SrazlJ�lra �

Alfredinho �,� Generos alimenticios·, � �
nos Correios. ,�� . \ � \11 Ru.a 7 de' Sei:.el.'nbro r.I._ 5

���������*I !.. produetos eolo�iaes;, �•• () (perto bo porto de desem,barque)
>W<�>W<�W<>W<�>W<"

� � I'l Telephooe 99 Caixa Correio 0.° 71

Na � ovos; queijo; manteiga �.., JO-INVILLE S.ta Catha�1na

AUaiat'a'fI·a' Santo's � todas as sema�as por preços � 8
.
-----

,

.
'

� � Esta moderna casa de pensão e9'ta montada com' todas
_ J?:raya He:rcilio I...uz' _ � .- - OS mais reduzidos. - - � as commodidades e E'xigencias da hygiene.

exec;uta-se trabalh�s g�rant�dos, I� Á
. Á' I �

Bons quartos
,

Promptidão e asseio -

emp:ega-se materlaes obJlmos � Vel.- para crer. t®1"" - eo�inha Bra�j(eira. Je satIsfaz-se qu�Iquer exigencia. ®
'

� � \
.

Preços ao alcance de tsdos. ��r®l�lr®lr®l�r®l��r®l�I���r®l��r®l�eeeeeeeeeeeeee '

-

I
" ...

,

I
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A COMARCA

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

fazenda5, apmapinho5, louça5, 5eCC05 e molhcdos.
-

G ande stock de artigos de primeira necessidade �

- á preços n'1.odieos. -

�
rtJ

Grande sortimento de sellins til.
. Arreiames para- animaes-de carro til

il
�

------------�-.-------�

� . Preços baratissim.-os �

� [!l. � � � ������ l!l

IIJ�IR�g�I�IIJ�.�IR
�. ,é f \

"

,

.

�
',' �

IR .

. .' . O T E l 'IR - G ZI b r i e I D e q u'e I: h
� Ao - IF o

�©IíIl\\@!:M�1lll1l\\ �, iii '

Communica á sua distincia freguezia e ao publico em geral que

1111-" .' mudou seu estabelecimento commercial para _

o sobrado recentemente

1-
Pra,9a Hepcilio 'Luz

. :; .

construido á praça Hercilio Luz e que para melhor servil-os, acaba

m f 8 C th
. � de receber õo Rio e São Paulo. um grande e variadíssimo sortimento

a {O»a li • a arma. '

"de fazendas próprias para a estação invernosa; arrnarinhos..miudezas,
.

I Pensão por preços baratissimos. �. etc., tudo por preços sem competencia.
-

• Bebidas nacionaes e estrangeiros
�

5ecção ôz ferragens..
� ,BI�HA-R � Generos alimentícios e� grande escala.

IR C�rros na eSJ��ã�r�!a��s����i. a disposição• Compra e venda de herva-matte,

�. - Bóa cozinl'1.a. - �. a�
IR���I�III��III .' rrm7111- ---III*---IIJ-- ...

a

Compram e vendem quaesquer productos de lavoura.

Oas� filial em Antonio 'OlyDtho.CH I C'O T E S --

Tem sempre um bom stock de

malas para viagem-

de

.IIJ

\
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