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DR. ALFREDO LUZ 
,1f) ｾ＠ 'O(].If)() 

HflCQr,egn·.w! do patrocinio de 

quaesquer causas. ('fileis, cri. 

I/U'.'\, comm('rcial's, orphanlJ/og{. 

caso e/c., em C/uolquer Comarca 
do !;"-,Iado. 

Róid{'f/cia. norionopolis. 

----, 
ｉｾＮｾＮｾＮｾＮｾＮｾＮｾＮｾＮｾＮ ｾＮｾＮｾ Ｎ＠

NOVIDADES MUSICAES 
do 

JULIO BARRETO 
Flor do Campo, Lybi1, E\'elino, 

Lybinha, Fitando estrellas, Dini
nha, Eliza, Jupy, Gazolina, Tres 
de Mnio, Torcedor:Js do MartinC'l
li, Tristezas de Martinelli, Lydia 
e Recordaçôes de Leonor Ulysséa. 

MUSICAS CIVICAS: 
Marcha do Recreio, Marcha 

do Tiro Brasileiro, JHarcha dos 
Escoteiros, letra e musica de Julio 
Barreto, Terra de Santa Cruz, 
letra de João de Oliveira e musica 
de Julio Barreto; Hymno Escolar, 
letra de João de Oliveira e musica 
de Julio H:lrreto; Os marujo:- e 
Hymno do Club Lauro Carneiro, 
letras de Lucas B,linha e musica 
de Julio Barreto; As flôres, letra 
de d. Delminda Silveira e musica 
de Julio Barreto; Hymno á Pa
Iria, letra de Francisco Vianna e 
musiC:1 de Julio Barreto; Hymno 
Anmta Garibaldi, letra de Hora
cio Nunes e musica de Julio Bar
reto. 

Possue, ainda, em seu reperto
rio, todos os hymnos officiaes e 
varias canções p3trioticas adopta
das nas escolas publicas do Brazil. 

Preços rasoaveis. 
Praça Conselhclro Mafra. Laguna. 
ｾ＠ ... ｟Ｎ｟ｾ＠ ... _-----_ ... ｟ｾ＠

Prof. Amphiloquio Pires 

Sonhos do en tardecer ... 
(0 DG' 

Tarde amena de invertLO... O sol baixando, 
Dei.rava em tudo uma tristeza ... E andava 
Uma saudade em tudo derramando 
Uma recordação que me abalava ... 

E tristemente, em scismas, recordando 
Uma pal'sagem ｡ｮｴｾｦＮｻ｡＠ onde eu sonhava, 
Sentia em mim, como em visão, passando, 
A mulher que eu queria e que eu amava ... 

Uma saudade assim, ao fim da tarde ... 
Haverá no mundo, alguem que não guarde, 
Uma ventura, ou um sonho qualquer? .. 

E como alguem que estaca no caminho, 
Ando a buscar o aflago de um carinho 
De mulher, de mulher, e de mulher ... 

HOLLANDA CA VALCANTI. 

sitaram offlcialmente esse estabe'l Deus! Senhor! Omnipotencia ! 
leclmento. T LÍ, o ｲ･｣ｯｬｨｬＡｾｴ｣Ｂ＠ tua mansdo te 

Entretanto, os inimigos gmtui- lestial? Guarda·o lá na PerfEição 
tos, o inimizarilm com o governo da quall'lIe attingiu sem dUVida 
do sr. Felippe Schmidt, e o edu- nesta peregrinação tão breve. 
cador foi demittido, imputado Deus, mostra a esses que aqui 
como revolucioneno e agitador ficam que só Tú és grande e mi
nas noites turnultuosas de De- sericordioso! 
zembro de 1917, noites essas em Affonso, na tua minuscula cam
que o povo, no auge do patriolis- pa, amanhã florindo de violetas 
mo, o applaudia pelo seu gesto e saudades, eu, que fui o teu pri
rte brasileiro independente. meiro e obscur.) preceptor, depo-

Hoje, em Urussanga, no meio sito as minhpa saudades e choro 
de tantos amigos, o amigo dedi- junto aos teus, o teu desappare
cado junte a essas manifestações cimento terreo. 
de syll1pathia os abraços d'O Paz! 
Dever. Urussanga. 
....... ..--.. ........................... ..,.................... Amphiloquio Pires. 

Para o Ethéreo . " 'Êêos &" factos 
Para o pae, para sua 

idolatrada mãe, ｰｾｲ｡＠ o, 
Passou a 29 de Maio o anni· bons ami:1;os Eduardo e 

versa rio natalicio do ｣ｯｾｴ･ｲｲ｡ｮ･ｯ＠ Nenen Silva. 
Em Bruxellzs, passou-se a usar 

do lado direito, na roupa de ho· 
mem, a algibeira de peito que ano 
teriormente se usava do lado es
querdo. A raz<1o deste novo uso é 
facil de comprehender. Com o ex
traordinario encarecimento dos 
artigos de vestuario, a roupa se 
tornou coisa apenas ao alcance 
da gente rica, e o resultado foi 
que toda a gente se viu na neces
sidade de muito economicamente 
mandar reformai-a pelo avesso. 

cujo nome encima estas linhas. Affonso morreu ... 
Amphiloquio Pires, filho da tra· Morreu! Vocabulo commum 

dicional familia dos Nunes Pires, que desde o berço ouvimos sem
é, já um nome bastante conheci- pre pronunciar; magua eterna que 
do no Estado, pela sua intelligen- deixa na alma, indelevel cicatriz, 
cia, pelo seu caracter extrema- que me repetes agora? 
mente franco e patriotico e pelos A flõr que surgiu apenas no 
,;eus conhecimentos pedagOgiCoS., alvorecer aa vida, sacudiu-o o 

Nomeado professor em 1912, vendaval do infortunio, fel-a des
foi mandado reger a primeira es- apparecer no vacuo, nesse Ethe
cola masculina de Barreiros, onde ral infinito! 
permaneceu dois annos, salien- Affonso! Quantas vezes, no 
tando·se pelo seu esforço e pelo grande Grupo, no meio dessa 
adeantamento dos seus edu- aula primaria e compacta do 10 
candos. anno, eu o chamei, fazendo-o le-

Transferido para Nova Trento, nntar-se para mostrai-o aos com
teve a coragem preslsa de man- panheiros como intelligente e mo
tpr'se no seu posto, qUilndo alli delar! E elle, pequenino, comoe
grassava a epidemia do typho; netrado do seu dever, cõrava, in
por isso mereceu elogiosas refe- veja do pelos collegas! Hoje diz
rencias do gclverno. Apro\;eitado se: Affonso morreu. Oh, que mys
para uma das cadeiras do Grupo terioso designio do alto, que m<1o 
desta cidade, pôde, pela sua tena- occultil, nos arranca assim um 
cidade' (: esforço, ser elogiado pela ente tilo querido?! E os crentes 
commissào de inspectores que vi- ' repetem : Deus. 

Com a volta ficam as algibeiras 
ao contrario, o que era contra a 
moda. De fórma que, para poupar 
dinheiro, sem sahir da moda, a 
gente de Bruxellas teve a ideia 
genial de consider chic a algibeira 
do lado direito. 

Bem se diz que a necessidade 
é mãi do engenho. 

A POLYGAMIA INTERNA
CIONAL 

Depois que começou a guerra, 
os casos de bigamia, sobretudo 

na Inglaterra, lêm augmentado 
ronsideravelmcnte. Todavia, nin
da nHO appareceu um soldado que 
se pudesse considerar rival de 
Jacques Nottil!r, um bravo vete
rano dos exercitos de Napoleão. 

Ha vinte e cinco annos elle foi 
dlilnte do Tribunal Criminal do 
Sena, por ter esposado tres mu
lheres em tres mezes. 

Nottier ｣ｯｮｦ･ｳｾｯｵ＠ que tinha o 
habito de se casar em todos os 
lugares onde chegava. Tanto 
quanto elle se recordava, havia 
já desposado 14 francezas" uma 
itali:.ma, duas ho.llandezas e uma 
hespanhola ... 

Ｍｾ Ｍ
NA VIOS DE PEDRA P.OME 

Fundou·se uma companhia nos 
Estados Unidos, com um capital 
de SO.OOOOOO dollars, para a cons
trucção de navios de pedra pome. 
Essa substancia, que é como que 
a espuma da lava lançada nas 
erupções vulcanicas,parece admi
ravelmente apropriada num sen
tido, ao menos, para o fim indica
do, visto ser tão leve que f1uctua 
facilmente na superfície dasaguas. 
E', entretanto, porosa, de sorte 
que se enche de agua facilmente. 
Este facto a tornava naturalmente 
inulil para a construcção de na
vios. Mas achou-se um systema 
para vencer a difficuldade. O cas
co do navio feito de pedra pome, 
depois de completo, é revestido 
externamente por uma especie de 
silica preta, chamada tuga, subs
tanda vitrea, tambem encontrada 
nas camadas de antigas erupções 
vulcanicas. 

AS PERDAS NA GUERRA 

Os algarismos seguintes mos
tram as perdas totaes em tonela
gem bruta dos navios mercantes, 
soffridas pela Gran Bretanha e 
outros paizes durante a guerra: 

Reino Unido e Domi-
nlOS ' 9.055.688 
Estados Unidos 531.038 
Belgica 1SO.081 
Brazil . 31.279 
Dinamarca _ , 255.3(11 
Hollanda .. _ . . 229.041 
França . ..... . . 'i!JJ7.077 
Grecia .. . .. ..... .. 414.675 
Italia ..... . 861.435 
Japão .. .. ........ 270_700 
Noruega _ . . . .. . ... _ 1.171.700 
Hespanha " . 237.86IZ 
Suecia . _ .... , ... _ . • 264.001 

A tonelagem britannica afunda
da, foi, pois, mais de dez vezes 
maior que a da França ou da 
Italia e dezesete vezes maior que 
a dos Estados Unidos. 

Em compensaçao, a Noruega. 
a Dinamarca, a Suecia e a .,.. 
panha, que nao eram belliIerM 
tes, tiveram perdls 
superiores a de ._ 
como o Japlo e a 81W<t& 
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I N 
- - O dr ÇiI'1 Costa Pedro Joilo Luciono 1::;000 l e) As circumstancias em que ｾ･＠ameaça0. ' ( I t.;..... . I t 11) , t . d 

ｾ＠ __ digno Chefe de Policia do Estado, ' Thomaz da Rosa Luz . . I sOOO 1I deu o accwen c e a n.1 ureza o 
nomeou José Marcellino Ferreira, Total Rs .. ,. 23;ii;;OOO fenmentos. .." 
carcereiro da cadeia desta cidade, -t--->-'.--"'- , f).os nomes e resldenClas da, 

NOTA 

ｅｾｴ￣＠ decretado o estado de sitiO I por proposta do dr. Hollanda Ca· - . . testemunhas. " . 
em toda a Prussia Orientll. I vaJcanti, Delegado Rel:{ional, de Festa ｰｲｾ ﾷ ｨｯｳｰｬｴ｡ｬＮ＠ - ｾ･｡ｬｬＭｉ＠ g) ｏｾ＠ n.omes eresldenclas dos 

ｄｩｬＭ･ｲｾ＼ｬｳ＠

_ A Hollanda entregará o conformidade com o Ar!. l0. do sou-se, d0Il'!\I1go, a ｦｾｳｴ｡＠ pro-hos- beneflCl3nos da \ Ictl'!1
a

. . . 
conde GUilherme sob protrsto. Decreto 4+! de 7 de Abnl de 19O'J. pltal, no Jnrdlm Calheiros da 1 Atl. 43. - No qUll1to ｾｉ､＠ ulIl, 

_ O ｇｏｈｾｲｮｯ＠ de Berlm nu. _ _ Ｎ ｾ＠ _ ｇｲ｡ｾＱＮ＠ . a contar_do ｾ｣｣ｬ､･ｮｴ･Ｌ＠ de.e o p'a-
gmentou para IXl.OOO homens a O nosso prezado collega da FOI uma festa. CIIIC, de raro trão enviar a ｡ｵｴｾｮ､｡､･＠ poliCiai 
guarniçào da cidade. Rel'Ísta lIIustrada, de Floriano- bnlho, pela orgalllsaç,)o que sou-, que tomou conhecl·nento.do.facto: 

_ O Rei Alberto da Bclgica, ｰｯｬｩｾＬ＠ dr. Ary de:Bittencourt ,\'\a- beram dar ao seu progralllma.. a) ｐｲｾｶ｡＠ de que fez a vlcllm:1 
prometteu \'isitar o Brnzilnil Pre. chado, veIO declarar-nos, que o Ao centro do Jardim, foram ar o.forneClmento de.soccorros me
sidenlÍa do dr. Epitacio_ fim da sua excursão pelo sul do ｭｾ､｡ｳ＠ quatro ｴ･ｾ､ｮｳＬ＠ que nada ､ｬｾｯｳＬ＠ pharmaceutlcos e hosplta 

_ O general Denikine já orga- Estado, é obter para a menciona- ､･ｬｸｾＮｲ｡ｭ＠ a desejar, pelo gosto lelres. . 
nisou o plano de reconstituição da ReL'ista //lustrada, da qual artlstlco que sI? d.enotava em b) ａｴｴ･ｾｴ｡Ｎ､ｯ＠ mediCO sobre o es, 
da Russia. o illustre moço é dlreetor-geren- todas. tendo, p'nra nos, mais real- tndo da \'Ictllna. 

_ As grandes potcncias resol· te, os seguntes esclarecimentos, ce, a tenda chllleza: c) Declaração das consequen-
veram fazer varios emprestimos para depois serem ｰｵ｢ｨｾ｡､ｯｳ＠ na Não podemos delxllr de apre- cills verificadas ou provaveis do 
á China. Revista: sentar nossos ｰｾｲｬｬ｢･ｮｳ＠ à exma., accidente. 

_ O ｇｾ｜Ｇ･ｲｮｯ＠ ｾｯｲｴｵｧｵ･ｺ＠ recln- N?tici'l hist?rica, Organisação sra. d. Aracy Gaf!rée, a quem foi d) Indicação da épnca em que 
ma cono IIldemnlsaçào de guerra politlca, Descnpçilo do porto, ｾｳＭ confiada a dlrecçao da beila festa. I será pos:<lvel conhecer o resulta-
a quanta de 130.000.000 de pecto geral da Cidade, Edlflclos ... do deflllltlvo do accldente. 
francos. _ publicos ｾ＠ particulares, Industr!as Novos collegas ' § l°. - Nesse mesmo dia, a 

_ Renner, delegado austnaco, e proflssoes, Situação economlca 'autoriJade policial remetterá ao 
diz que seu raiz quer a paz por e. financeira do municipio, Hora- "O municipio de Joinville':, é juizo competente, para a instaura-
qualquer preço. , , no da Estrada de ferro, Vias de o nome de um no\'o jornal de ou- çào do sUl1lmario o inquerito com 

_ A Belgica está reser.tida co.mmunicaçào, flu\'Íal e terrestre, blicaçiio bi-semanal, q\le vê a luz os documentos a' que se refere 
com a ｉｮｧｬ｡ｴ･ｾｲ｡Ｌ＠ por causa das pnnClpaes casas ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｩｾ･ｳＬ＠ Di- da publicieade, na florescente este artigo. 
colOlllas allemaes. versaS IIlformações uteis, Indlce Cidade de Joinville, sob a compe· § 2°. - A autoridade policial 
. - MaXimiliano Harden: em ar- geral, etc. tente dlrecção do sr. dr. Placido enviará cópia dos alludidos do-

ligo que publica na re\lStl Zu- '. Gomes. . , cumentos ao Ministerio da Agri-
kU,/P, diZ q'!e os ｾＢ･ｾ￠･ｳ＠ não dse Subscripção para a elevação Agradecendo a VISita, promet- cllltura, Industria e Commercio 
po em

d 
queixar o .oquelo, e de uma estattia á memoria da he- temos fazer permata. E. Souza. Secretario. . 

accor o com que ,otaram em roir.a brasileira Annita G 'b Id ' ｾ＠
Haya em 1907. . . , an a I, " . -

Mudança. - O sr. José Jere
mias de Medeiros, operoso Indus· 
ｴｾｩ｡ｬＬ＠ acaba de transferir sua resi· 
dencia e serraria para o lugar 
Forquilt-a, do Rio d'Una. 

. 
Locaes 

Julio Barreto, que vive entre 
nós, que de nós é o alvo da nossa 
admiração, porque é UOl espirito 
translucfdo de artista, fecundo e 
tntelligente, de um apostolo da 
Musica, tirando da fia ufa de Eu
terpe as mais sentimentaes notas; 
tangendo com gosto apurado as 
Iyras de Polymnla e de Calliope, 
nunca recebeu os premios de seu 
engenho intellectual, tah'ez por
que,o me'o onde seu penôamen
to \'ohta, seja ainda esireito de 
mais a ponto de nllo poder colher 
os écos, sempre cheios de sono. 
rldades, do seu cerebro de com
positor musical de urna fertilidade 
a toda prova. 

Seus trabalhos ahi est.ln, muito 
acima da nossa cntica, ｾｴｴ･ｳｴ｡ｮ､ｯ＠
a \:xuberancia de uma ITltelliKen
cia vivida, cheia dI! Vitalidade, 
que aos ｰｯｵ｣ｯｾ＠ se ･ｾｶ｡ｩｲ￣＠ sem 
ser aprovcttada ! ... 

Julio Barreto, breve vai publi
car seu Album Musical, de can
ções patrioticas. 

Suas ultimas composições, 530 
8S vnlsas,Lygia,dedicada uo Club 
de ｈ･ｧｾｴ｡ｳ＠ Lauro Carn('iro c 
'tecordaçt1o de Leonor Ulljssr!a, 
dedicadu a Ary CunJIR. . 

Oxalá, nosso patrlcio com a pu
blicaçno de seu ulbum, rolha o 
louros de que se tem tornado me
recedor. 

em Flonanopolis, Capital do Es- Onlculo". Com este titulo, O Dr. Hollanda C,lvalcanti, 
tado: ehrctuada ate esta data no recebemos pela primeira \·rz. Delegado Regional, nOllleou, por 
mUlllclp'O de Or/eans. uma chic revista mensal, de pro- aeto de 31 pp., de conformidade 
Joaquim M. Meurer .. 208000 paganda commerrial, da casa ｣ｾｭ＠ o ｒ･ｧｵｩｬｭｾｮｴｯ＠ de 31 de Ja-
Galdino F. Guedes . IOSOOO Werneck, do RIO de Janeiro. ｮ･ｬｲｾ＠ ､ｾ＠ 18-l2, IIlspector PoliCiai 
Angelo Alberton Luit 10:;000 .• do dlstneto da ,\tadre. o sr. Hugo 
Eiíenne Stawiarski _ 108000 Pedimos mil dcsclllp<ts aos Boppré, que hontem mesmo pres-
Otto Ppiitzemeuter . _ _ 10$000 nossos leitores, pelo atraso deste tou o re,pecllvo Juramento nê! fór-
José Antunes Mattos IO$CXX) nUI1le,ro, occasionado pela difíí- rna. da Jel, tomar.do posse em se-
Pedro Bertoncini . . . 10::;000 ｣ｾ･ｮ｣ｬ｡＠ de typographos nas offi- gUlda do seu logar. 
Felisberto C. da Rocha . ｉｏｾｏｏｏ＠ ｾｲｮ｡ｳ＠ onde é impresso nosso :---. 
Anna Silva Campos .. 10::;000 Jornal. Na proxlma semana o Dr. Hol-
Rodolpho Rocha 5::;000 • lan.la. Cavalcanti intimara todos 
Padre Ernesto Schulz 5>;;000 Policiaes os gUladores de \'ehlculos, auto-
ｎｾＮｴｨ｡ｮｧｯ＠ Frankenberg 5$000 ｾｇ｜Ｇ･ｬｳ＠ etc., a prestarem o repec-
Jooo Bussolo . . ＵｾＰＨｸＩ＠ Lei dos accidentes de trabalho II\? exame de hablht,lçJo na po-
An!. da SII\a Cascaes ＵｾＨＩＨｸＩ＠ -- O Dr. Gil Costa. operos CI _ hCla, para obterem carta ｲ･ｾｰｬＧ｣ｴｬＭ
ｾ｡ｾ＠ ｬ｡ｮｯｾｳｯｮ Ｎ＠ .. . .. . Ｕｾｏｏｏ＠ fe de Policia, remetteu ao Dr ｈｾｾＭ Vil, sem o que não púderiir: tra-

ge e Aby . _ . ' .' •.. 5::;000 landa CaValcanti, Delegado Re . fegar. , 
FrtnClsco PlIlhelro d.) gional, copiados, os arti"os 41 a -- - -.,----
V lUz!, Alb··· · L ' 5S000 43, titulo IX do ｒ･ｧｵｬ｡ｊｬｬｾｮｴｯ＠ para O Dr. Holllnda Cavalcanti at-
Ga ･ｾＮｬｬｲｾ Ｎ＠ ｾｴｯｮ＠ GIIIZ.. 58000 a execução da lei federal no tendendo as cnnstantes reclama-

an a 1110 osa CI- 3.734 de 15 de Janeiro de W19' çõe<; Que vem recebendo de al-
ＵｾＨｘｘｊ＠ sobre as obrigações ｲ･ｳｵｬｴｩｬｮｴ･ｾ＠ ｾｕｉｬＱ＠ tempo u eSS;J parte, mrlndd-ôeppt: " . 

ｄｯｭｬｮｾｯｳ＠ Dalsasso . 
Santos Alberton 
José Avelíno 
Joao Feldmann . 
Souza & Pereira 
A. V. 
Pedro Spricigo 
Francisco Ghisoni 
Walicio Ticlano Perin 
Luiz Pizzolatti . 
\'alentíltllgnaClo Velho 
Cyrillo Zaniní 
JOSé I'l'rin 
Luiz L. Luciano .. 
Primo Bascherotto 
João Arest . 

Ｕｾｃｘｘｊ＠ do,; Ｘ｣ｾｉｊ･ｮｴ･ｳ＠ de trilbalho. ra na proxlOlI semana ｳｵ｢ｏｬ ｾ ｴｴ ･ ｲ＠

5::;OtXl Publlc.Jmos abaixo: a (xame mediCO todJ'i as lI1ulhe 
5::;000 Cópia -Ar!. 41.- Todos O. ｮｾ＠ res dec1liidas desta cid 3d" 
5"0'X) 'd "" - ' ,. 
ＬＮｾＧ＠ CI entes de trabclho que obriguem ._._- -
ｾｾｏＨＩＨｾ＠ o ,oper.arlo ｾ＠ abandon;tr o serviço, . . Se[!lIiu sabbado u Florianoro-
Ｕｘｾ＠ ､ｾｶ･ｲ｡＠ ser IIl1l1ledl,ltall1ente com- Ils, em vlagelll de interesses scus, 
ＵｾＨＩＨＩＨ＠ m,lI1lc<,do prlo patrào Íl alltonda-I o sr. Dr. Hollanda Cavllcilnti De-
5 ｾｲｸｸｬ＠ de pohClal do logar. legado Region;ll. Na sua ｮｬｬｳｾｮ｣ｩ｡＠
Ｓｾｲｘｘ＠ . ｐ｡ｾ｡ｧｲ｡ｰｨｯ＠ unico. Essa COJllU' de S, S. dcsr<lchilla o expediente 
2 ｾ＠ ) nlCaç<lO po.dera ser feltn, tnmbem, o sr. MilJor t\ntonlo Luiz de Car
ｑｾｾｬｏｏ＠ prlo propno operano ou por qual, \'<llho seu cscri\'[lo, na fórllla da 
［Ｍｾ＠ quer outra pessoa. Lei. 
2$(XXJ Ar!. 13 - A auto ·d· d . flue S S . 2 '00. . " ' n a e poli- "l ",' regresse o mais 

I.uiz [)ebinsi 
Octnvio Sabmo 

guc-redo 

Ｒｾｯｯｊ＠ fiai compareceril, sem demora, ao breve posslvel, rolm o conforto 
Ｒｾ＠ ｯｾ｡ｲ＠ do ｡｣｣ｬ､･ｮｾ･＠ C ao rm que dtl t.riJnquiJ:ldilde d:l La'und, e 
Ｒ￢ｾ＠ se ､･ｮｾ＿ｬｬｴｲ｡ｲ＠ a vlctllna, tornando mntllluuçllo da COJl\·j\'errcl'l que 

de Fi- . ｾｵ＠ dec ｩｬｲＮＱￕ･ｾ＠ ｾ･ＬｴｬｬＬ＠ do patnl0 torna trlOquerido dos seus a;nlgos 
2SOtXJ t ,e seu representante e das e. sObordlnados, o criterío"o fune-
2 "()(XJ estemunhas, para lavrar o respe: Clonario. ' 
ＲｾＨｊＨＩＨｊ＠ c!lvo auto, .no quol indicar;l: Feliz. viagem. 

Gregono José HCII1l.(·r . 
Joào Francisco Ghisoni 
Germano F. Boening • 

••• JOSl! Maria MUller . 
Aposentadoria. - Por ucto do Bernardo Schnaibcr 

eminente Sr .• Dr. I k'rcilio Luz, lknH'nuti da CoregglQ 
<Jo\'crnador do Estado, foi apo- Domingos Vai fato • 
sentado com vencimentos o caro Vidal Jo;'lo LUIz. dn Sih'n 

2 ｾＨＩＨｘｊ＠ I a) A ､･ｳｬｧｮｾ｡ｯ＠ e séde d" em· ,., ,. 
!oi, ,prrza SOCIAE' 5' . 

ｾｾＨｏＩ＠ b) O nome, qualid:lde e r s·_ ' . - --

eretro da cadeia publicll desta Jono José f Iclllzru 
dJde, sr. Joaquim Laurentlllo emlos Della Glustina 

da Slir8. Emilio Lolle . 

ＲｾｏＨｘＩ＠ drncl.I do patrão e.1 llo.'-;/)l'(/e,.; & l'I"IU"1 t 
ｾｙｘｘＩ＠ O . . '. • 11 l'S 
Ｒｾ Ｇ＠ ,c) nOl11r, quaildadl', rcsiden- O" " .-
ｾｬｘＮｸＩ＠ ｾＱＬｬＬ＠ sal:!n?, Idad_e, sexo, na,iona- Fs. e SU,l \:llgCIIl á Qlpital do 
ｔｾｾ＠ ｾ､｡､･Ａ＠ grao ｾ･ Ｎ＠ mstrucçào e e)ita- ' ､ﾷｾＮｴＬｬｾｯＧｉｾ Ｎ ･ｧｾ･ｾｳｯｵ＠ pelo Max. o ｾｲＮ＠

:.; o CI\II da vlctlma I [) 0.111 ,\ CU\"alcanti digno 
ＺｾｘｘｊＩ＠ t d) O lognr pll'ciso, hom e nl' R ＿Ａｾｦ｡､ｯ＠ Rrgional da S;'f: llndtl 
.'i , urt'za do <lccidentc. ' , l . .,!I"O com s0dc nest.1 cidade. 

Nossos cumprimentos. 
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o na fár
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o Dev-er 3 
ｲｾｬＧｧｲｬＧｓｓＨＧｬＱ＠ de ｾｬＱ｡＠ vmgc111 ao Rec -'t . d d 

Hio de .! :l1wi rl) e Minils Ul'ral'S,' CI uano e oces Sol ieiüulas () 111. mcdlfo dr. Jo1íf} d'Aguiar 
Silv.1 Mnrtins, fI'sldente em Ure
j" ＨＧＧＧＱａｲｮｮｨｾＰＩＮ＠ tIrclara em altes-
1",10 f nn;ldo em ｉ Ｌｾ＠ de Maio de 
1000, (IUt' o Elixir de Nogueira, 
do Phllfin:lceutico Chilllico João 
d" Silvll Silveir,) é um optimo 
depurativo,tendo alcançado com 
elle bons resultados na cura da 
syphilis e rheumatismo. 

o nosso I'rl'z.ldo u1l1igo sr. dr __ . • , 
Jo;'\o dl' O!i\'l'lliI, director da nossa I' , DECLAHA<"AO 
ｃｏｉｊｾｧＮｬ＠ A Tribuno, de TubarJo. ANAN,\Z H,\I.ADO EM CALDA Os abaixo tlssignndos declaram 
S, S, ｬＧｳｴｌＺ｜Ｇｬｾ＠ elll dias da se111;IIJa ｬｽ ｾｰｯＬｳ＠ ､ｬｾ＠ be111 dl'scasrado e no puhllco em geral e ,l<J,C0111I11er
passnda, Ill'stn cidadl" em com- linlJlI) () anallaz, se rala e Sl' ｰ･ｾ｡ｭ＠ cio em particlIlilr,(JlJe dissoln'ram 
pilnhia de sua virtuosa consorte e I P'lrtl'S Igunes de Ilssucnr C de õlmigaH'lmcnte II socI.:dade que 
de seu estrcmeCldo filhinho. I mllsSII . Ｈｾｬｬｊｮ､ｯ＠ a ralda estiver até aqui girou sob II raz:\o SOCial 

+-- prornpta, <ljunte·se-Ihc a milssn e de 
, - _ , _ 'f ' ferva 'se IIté ｬＧｮｧｲｯｾｳ｡ｲＬ＠ passe,st: Irmãos Bainha 

. .om su.) prlnddda 111].1, senho- ､ｾｰｯｩｳ＠ por U111'! -pl'llf'ira ｬｾ＠ o que . ',_ I Arroz novo, I<ilo (3(XJ rs. - Ar-
rlta ｍｾｳ｡Ｌ＠ ｰ｡ｳｳｾｵ＠ por estilCltlad,', tin'r l'srorrido ponha-se'no t,icho' ｲｾｴｊｲ｡ｮ､ｯＮｳ･Ｌ＠ pago e satlsfc,'to ｾｬＧ＠ arllllzem Zl"ra Mnrtil'S. 
cum destino oi Ilorl.HlOpohs, o sr. e vú a upurar ao fo TO. S( 115 h,)\eres, O ,0CIO ｌｵｲ｡ｾ＠ ILI- · _ 
dr, Nlcolau PedelllemlS. _ g nha, ｴｾｮ､ＬＩ＠ assul11ldc, a ｉｦＧｳｲｯｮｾ｡Ｍ I Or. Claribalte 6alvao 

---'\J\/\JV'-- TornA DE QUEIJO bihdade de todo o activo ｬｾ＠ ｰ［ｪｾｳｩＭ ADVOGADO 
Visitas Um pouco de queijo bom, po- vo da cxtincta firma, (') socjo I'cr- ｾＺ＠

nha·se de 1110lho ('111 leite c pstiln- n<lndo Balllh,l. que contlllUa com ｔｲｾｴ｡＠ de cau.sas clvels_ e commer-
. , ' .. , , ' d • ' b ciaes, re"'lstros de flrrna con-

Deu-nos o prazer de sua \'ISlla, do brando escorra-se e ｳｯｱｬｬ･Ｍｾ･＠ o mesmo r,I.I11U c negou'l, so 11 traclos" commerciaes 'na-
o dlstinc'o moço dr. Ary de Bit- lançandd se, cntão, mais algumils sua flrnw IIldl\'ldual, l';;pcrando toralisaçAo, etc.' 
tencollrt Machudo, director-ge- gOIt,IS de leite, para ficur maCia; rontllluar a receber a me;;1Ila pro- • ' 
rente da Ncoista /Ilustrada, que depois ｰ｡ｾｳ･Ｍ｡＠ por peneira fina, I Vil de confiança que o [ll!bllco e ｛ｾＭ do Forllm ou Pensão .\\onle Claro, 
h,) pouco uppdreceu na Capital ajunte-se um pouco de assucar e o ｣ｯｾｮｭ｣ｲ｣ｬＺＩ＠ ｾ･ｭｰｲ｣＠ uIspensil- LAGUNA-
do nosso Estado. amasse-se bem, vá se deitando ' rum a firma antcce,sora. Superior assucar cJaro, de Per-

Da ｾｵ｡＠ attrnhente palestra,los ovos, uns com dard. outros Laguna, 31 de M .l1o de 1919, nambuco,l<ilo ｉＤｏｏｏＬｾａｲｭ｡ｺ･ｭ＠
deixou-nos agradabllllsslmil Im: sem ellas, duus uu quatro de cada Fernando Bainha. leca ,'olartins. 
ple,';'1o. vez, ｭｾｸ･ｮ､ｯＭｳ･＠ bem com il co- Lucas Rainha . _. _ . 

Gratos pelil visita. Iher, ponha· se um pouco de man- . , OLARIA. - MOVida a força 
ＮＭｾ＠ teiga derretida, prove-se parn ver A' PRAÇA ｨｙｾｲｬｬｵｬＱ｣｡Ｌ＠ ｦｾ｟｢Ｚｩｾｩｬ＠ com a ' ':laior 

A.4rarlecimcl1los se tem as,ucar e manteiga sulfi-I O ahaixo-assign'ldo declara ao rapidez e ｰｬＧｲｴ･ｬ｡ｾＢ＠ por meIO de 
ciente' a mallteiga deve ser sem- bl- I ' . uma machllla adqUirida ha pouco, 

O d H 'I' L" pu ICO em geril e AO commerclO t Ih " f exmo. sr, r. l"rCI lO uz, e pre mais c bem lil\'alla ｣ｯｮｴｬｮｵｾＭ t' I d t f _ e ns s}stcma rancez, commum 
f 'I" d - ,. em par ICU ar es a praça e ora t" I ' ma, amlla, agra eceram-nos se a lançar mais ovus, ｵｮｾ＠ com I ' • ',o " e 110 os. 

las condolencias que ｉｨ･ｾ＠ en- clara Ol to '11' - t; f-' de la, ｱｵｾＬ＠ ､･｜ｉｾｻＩ＠ ao fillleclrllento Dentro de um mez começará a 
, I r s sem c ｩｬｾＮ＠ a e IC,l r do SOCIO João Est 'vão So ". '. 

mos pelo passamento de Aldo na ｧｲｯｾｳｵｲｩｬ＠ de pilo de lá' quando f ' I e ,are", bil funcc,onDr uml serrana mOVida a 
uz. fô - f d - J._ -• Irma commerCI,i • que girava so vapor. podendo ilssumir qualquer r.. para o ogo, ･ｾｰ･ｊ･Ｚｳ｣＠ na a razào SOCial U. _ . ------
Agradeceu-nos pela noticia a 
u respeito e de seu filhiuho, o 
. José Mendonça. 

ＭＭ＼ｾＭ

o sr. José Jeremias de I\\edei
nosso prezado asslgnante, 

deceu-nos pela noticia do 
lecimento de seu filhinho. 

A 25 do mez pilssado, festejou 
seu anniversario natalicio, o sr. 
rge Simão Nacif, conceituado 

egociante em Rio d'Una, e nosso 
resado assignante. 

Está de parabens o lar do nosso 
o amigo sr. Amphiloquio 

Iva, pelo nascimento de uma 
nte menllla. --:«-

O sr. AtaJiba Rollin tem o seu 
r enriqueCido pelo nasci mente 

um:! robusta menina. --:«-
Teve o lar augmentado por 

uma hcrdeira.o sr. Humberto 
lia. 

Parabens. 
ｾＪｯＭＭ

laces Matriuouiaes 

O sr. João Gonçalves Delgado 
ctou casamento com a se

Maria Olympia Corrêa. 

Caixa d'O DEVER 

Raul Machado. - Florianopo
- Recebemos seu soneto: 

I/lruore da Liberdade. Não o pu
icamos porque, com franqueza, 
ão o achálllos bom. O sr. pro
elte produzir 'cousa melhor, e 

isso não perca a esperança, de 
um dia, cousa apreciavel. 

Queira perdoar a nOSSil incJe
neia, e volte, que aqui o espe
os de braços abertos. 

frigideira pnril não pegar, co"inhe- ' _ e ｣ｯｭｰｲｯｲｮＱｾｳｯ＠ com forneCimento 
se e metta-se um pãozinho, sahin- _ Joaquim Soares & ｃｯｭｾ｟Ｌ＠ de madeiras. - Borl% Pmter, 
do enxuto e,tá cosida a torta . frcou extmcta, ficando o SOCIO so ｄ･ｾ｜Ｇｬｯ＠ ｲｾ＠

Depois de ｾＧｩｲ＠ do forno, despegue- brcvivente com o ,acti\'o e passi- OFFICIAES. _ Precisa-se elp 
se em roda com uma faca e deixe- \'0, da antiga socled<lde, e, ｾｵｮＭ bons ottlciaes serradores carpIIl 
se esfriar para não despejilr da ｾＱＱｬＱＱ｡Ａｬ､ｯ＠ em succcessão, a fll-ma teiros c marceneiros na' offi( in3 
fregideira, IOdl\'ldl1't1: de _ de A. Bianchini, nest; cidaoe. 

João Trigueiro. Joaquim Estevao Soares . . 

Consultas 

ｾ＠ que espera receber do publico e .Hamm?nd multlplex. e a me
do commerclO, a ｭ･ｳｭｾ＠ prova de lho r mnchlOa ｾ･＠ ･ｳ｣ｲＮ･ｶｾｲＮ＠

confiança, dispensada á firma an- Cigarros .Colombina. especial 

Recebemos o seguinte bilhete: tecessora. misturil, no Hotel Brazi/. 
Laguna. 27 de Maio de 1919. 

JOAQl'L\I ESTEVÃO ｓｏａｾｅｓ｟＠ CASA 
Snr. Mestre Cook: - Poderá 

informar-me, como se prepara 
perú assado á italiana? - De 
Vmcê. Criada e Obrigada -Mme. 
Leticia .• 

• l OUIS HUBERT, leciona fran. VENDE-SE uma casa terrea, 
cez, particularmente, bem cOllstrulda e localisada, na 

praça Lauro Muller, com bons 
De- muito bom grado; tanto 

mais Quanto alimentamos a espe
rança de metter o dente no perú 
de mme, Leticia, que, prl"parado 
pelo modo que vamos ensinar, 
será um fino petisco, 

r "'" com modos para fam lia, quintal 
Dóra Pires Silva 1 ilrborisado, etc, Preço razoavel. 

PERÚ ASSADO Á ITALIANA 

e 
Amplliloquio Silva 

participam ás pessoas de slla amiza 
de o naSCimento de sua filhu 

,\f/1R1A DO CAR.HO 
Enche-se o perú com seus miu- I 

dos picados, os ｦｩｧ｡､ｯｾ＠ de tres a I\.. Laguna.-I-6-1919, 
quatro galllllhas, e meia libra de _-- ____ . _--_-- __ o 

toucinho misturado com queijo 
velho ralado, pouco sal, pimenta, 
folhas de louro; humedece-se tudo 
bem com vinho do Porto e asse-se 

Tomem o r'inho Creosotado do 
Pharmilceutlco Chimico Silveira. 
Os tuberculosos usando-o encon
trarão allivio. 

no espeto, coberto de lascas de, _ 
toucinho e papel untado de man-I ATTENÇAO 
teiga; por outro lado tomam-se Ulysses Neves avisa ao publico 
salsa etolhas de cebolil,escaI9am- e á sua digna clientela, que es
se com agua quente, d(,pols de tando no fim do corrente mez, de 
picadas bem mi.udas, deitam-se volta de sua viagem, reabre desde 
ｮｾｭ｡＠ par;ella com um cahce. de já, seu Gabinete ｄｾｮｴ｡ｲｩｯ＠ aonde 
vlllho, duas colheres de manteiga, já se acha trabillhando sua senho· 
uma chicara de caldo de ｣｡ｲｮｾＬ＠ ra e espera o auxilio do Povo 
quatro gemmas de o\'os, sal, PI- Lagunense, Trabalhos feitos com 
menta, um dente de alho, cozem: material de primeira, pelo systema 
se por um pouco, e estando o peru' moderno e com toda a hygiene. 
assado, tirarn-se-Ihe o toucinho e Consultils dlarias das 8 ás 17 
o papel, e serve-se com este hOrfls. Praça Conselheiro Mafra. 
molho. Telc:phone, 91. 

Mestre Cook. . 
• ..... VENDE-SE o hotel "Braz/I." 

ELIXIR DE NOGUEIRA 10 motivo é querer o seu pro-
- Ch" J prietario,retirar-se desta cidade. do Pharmaceutlco Imlco oão • - _ - _. .. 

da Silva Silveira_ Cura CAIWUN-: Superior café moido, ｾＱＱＰ＠ 2$000 
CULOS - Orchite. ' - Armazem Zeca Ma/tlns. 

• 

Trata-se com Isma' I Souza nesta 
cidade. ' 

VENDEM-SE: lJma mesa elas
tica com 7 taboas, um guarda ves
tido, umas camas para casado e 
solteiro, um porta bibelot japo
nez, um espelho oval pl\ra salão, 
uma moenda de cilindro para 
massa. Para informação com João 
Monteiro. • 

K 
Unico medicamento que ｾｶｩｴ｡＠

contagio venereo 
Vende-se na phlrmacia "Ro

､ｲｩｾｵ･ｳＢＮ＠

Xarque do Rio Grande especial, 
kilo 2$200. - Armazem leca 
Martins. 

MOBILIA PARA 
SALA DE VISITAS 

(Systema austriaco) 

Recenter.:cnte chegada da fa
brica, com um jogo de capas de 
brim branco. Vende-se por 250$. 

I Bureau ministre com ｣Ｎ､ｾＡｦＮ｡＠
giratoria. Vende-se por 29O$(XlJ. 

Informa-se nesta typographia 

O sabonete "Sanito!" é o imita 
perfumado e consistente ｾ＠ ｴｯ､ｯｴ ｾ＠
os sabonetes nacionae5 -

• 
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4: 
o Dever 

""··1 - AQUI! 
o sr. negoda com os ｳｱｾｵｩｮｴ･ｳ＠ artígos: 

f1anella Rendas Lenços. 
Chales Louças' Enxovues para casamentos. 
Fichús Perfumarias . Calçados. 
Echarpes .\\ulas Camas de ferro. 
Cobertores Cigarros Rahús. 

V. Ex. quer ter a pelle fina e 
assetinada? use o sahonete 

Hvgiea Soap 
(Marca Registrada) 

Fabrico exclusivo para 
Colchas Fumos Vidros de placas. 
Case.mlras ｓｾ｢ｯｮ･ｴ･ｳ＠ Copos de todas as qualidades. I G s Welll' sch & Cia 
Camisas Fitas Artigos para alfawtes! orne . 

ｊｒＺｾｯ＠ .Ie .. a_e .... o 

o nlais fino e l11el1lOr para a ClltiS 

A VENDA EM TODA A PARTE 

Os jornaes mais afumados, deste Estado, dizem que a 
fama do Paraizo da Laguna, est<í largamente estendidu, 
continuando sempre \'ictoriosa, porque terr. "empre um grande 
stock de artigos nacionaes e cxtrangeiros, vcndendo sempre 
com grande successo, por prcços fóra do commum. E .tem ｾ＠

poder sufficiente para attender a qualquer pedido. A victoria C I' n ' C a C I' r u rg I' c o De n ta r I' a 
e lucros são garantidos, uma vez que negociem com a nossa I I -
casa. Em primeiro lugar encontrarão tudo o que quizerem, 
não precisando procurar outras casas; segundo, o nosso 
preço é um só e assim não será illudido ; terceiro, temos 
por nórlT'a tratar todos os ｦｲ･ｾｵ･ｺ･ｳ＠ muito bem; quarto. 
compete. ao sr. nos honrar com a sua visita, e não se esque-
cer do . 
PARAISO DA LAGUNA 

DE 

ELIAS PAULO & IRMl0 
'""'"---"o Dever" 

SEHANARIO INDEPENDENTE 
Laguna - Estado de Santa Catharina 

Ｍｾ＠

Preços das assignaturas e das publicações 

........ u-a.w.roa •• 

c::IJD ....... E. 

ANNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5$000 
SEMESTRE . . .... ............. .. .. .. 3$000 

"ELO c::O .... EIO: 

ANNO . . . . . .. ....... ., . . .. 
SEMESTRE 

ANNUNCIOS: 

ｔ･ｾｰｯ＠ I I pg. 1/2 pg. i 1/4 pg. 118 pg. 

I anno I 1808 IUU$ 7U:S 40::-; 
G mezes ｬｏｏｾ＠ 70S I ＴＰｾ＠ 25::;; 
• 1 mezes 70!:' 4O:;:; 258 ＱＵｾ＠

1 rnez ＳＵｾ＠ 20!S 13:::; 8::-

6$000 
3$500 

1/ 16 pg. 

258 
15!S 
108 
Ｕｾ＠

A pedidos, editue:; e entrelinhas, 200 réis por linna ou 
fracção. 

PAGAMENTO ADIANTADO 
r..s assignaturas principiam em qnalqucr época e tcrmi. 

nllm sempre em Junho ou Dezembro. 

Humberto Zanella ｾ＠ ria" 

DOS 

Cirurgiões dentistas 
Rntonio Rlffebo be noronha 

E 

Robolpho be Souza l3ou\Jeia 
Diplomados pela faculdade de Mediclua do Rio de Janeiro 
EEspecialidades em dentaduras - com ou sem chapas, 

pivot, Bridge, corôas ､ｾ＠ ouro. encrustações e obturações a 
ouro, platina, granito, porcellana e corôas de Davis. 
ANTIGO CONSULTORIO DO SR. ANTONIO VARELLA 

Extracções de dentes completamente sem dõr 

107 RUA lo. DE MARÇO, 107 RIO DE JANEIRO 

I Commissões, Consignações e Conta Propria. 

Recebem á consignação carnes de porco, banho, toucinho, 
cereaes, farinha e todos os mais generos do paiz. 

DEPÓSIT ARIOS das marcas Pctisqucira e Conquistador 
pari! banha. 

Telegralllrnn CA VADO, Rio-Caixa Postal,305 Telcp. Norte 326 

ELIXIR DE ｎｏｇｕｅｭａＮＮｷｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
Cura ｾｉｾ＠ ta.. C 
ｾ＠ LltrJamrnto das .... 

""" . .., lCrlaI do pe,coço 
Inllamml"Gu do ute-

'o 
Corrimento dos ouvi .. 

do. 
Rheumatl!mo em ,..

rOAI 
ｾ｜｡ｮ｣ｨ｡ｳ＠ da rrlle 

AllccçOcs do 
lIj:ado 

norfs nu pd· 
to 

ro .. 
,...... Ci ｾ＠......, t: , 
ｾ＠ O .. 
r '\ E- .. 
......, vi s ..... ｉｬｾ＠ roc; u 

ＴＱｾ＠ ｾ＠ ..... ", • 
<:J c: 

100...,; "O 9:! 11 

O 
"'!"I ro ｾ＠ .. 

.. ｾ＠ E g- = 
ｾ＠ ｾ＠ CJ::', 
ｾ＠ ｾ＠ ·CJE-, .. • "" O ... ·::J .. 
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