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I de infanteria auxiliar Francisco Leite
C� .,

de Moraes. ITendo «fínalisado a limpe.
_ ..' I za da villa 'e todos os mais' camihhos

A �açao �rasl1e1�a, patn� do alferes
que se costumavão limpar», compare- I De accordo com a Lei Organiea

JoaqUlm Jose da Silva Xavier, o proto- ceu o almotacé Leite de Moraes peran-
.1 deste município, íoram installados no

m�rtyr da nossa liberdade, commemo- te o Senado da Camara «dizendo que a I dia 14 do corrente, os tr; balhos da 280

rou a 2J, de Abril, com as honras que dita limpeza tinha sido feita com os sessão ordinária do Conselho Municipal
E f d P

,

t d I I deste anno,
'

merecem aquelles que se sacrificaram scra� <:.S n.a orma o rovimen o !1
C f J No dia 23 houve sessão dessa ed 1\'\-

I deci t d B']
. orreiçao, e que azenno a sua correi- •

pe o engran ecimen o o ,rast, a pas·

'I' ção em vinte nove do mez passado dade em que estiveram presentes o sr.

sagem da� data em, que f01 ex.ecutado eondemnara a José Pereira Lima, a dr. Eugenio Müller, superintendente mu-

esse patriota sublime, cognommado o Domingos Affonso da Costa, H. JOElé nicipal, e os, srs. conselheiros major Mar-
Tiradentes, pioneiro destimido da cru-I Pereira da Silva, e a Manoel G?nçal- COS Gôrresen, presidente; Manoel Deo-

zada bemdita que trouxe o prenuncio ves Barros, cada hum na quantia de d o ro de Carvalho, 10 secretario; coro-

" I',' �" ,quinhentos réis, por não terem limpa- rieis José Antonio de Oliveira e José<;1a nossa independencia, CUJO aconteci-
d d h 11 d t ! Alves de Carvalho, Antonio Tavar er.: de, , ." ,o ca a um o va a correspon en e • v

menta e conhecido na historia deste
a08 seus quintaes, e que estas condem- Oliveira, faltando com causas justifica-

'pais, J1Or. Coniuração Mz'nezra. nações as applicara para a mesma limo das os conselheiros Alfredo Vieira da
Sentimos na grar..deza da acção que peza, na forma do dito Provimento de Silva e João Marcelino Alves.

levou Tiradentes ao patíbulo, o mai- Correição, e"porque d'ella só
. gastara Na referida sessão foi lido pelo sr. 'lo

acendrado sentimento de são patriotis selSc,entos reis lia factura da. ponte da secretario o ofâcio que acompanhava o

. .,' Olana, a saber tresentos e vmte a Ju- balancete e contas do primeiro trimes-
mo e � m,aIs desinteressado gesto ele Hão José de Oliveira, de pregos, e duo tre do exercicio do corrente anuo, re-

republicanismo, que fizeram do 'denoda· zentos e oitenta a Francisco de Paula mettidos ao Conselho pela Superinten-
, do alferes Joaquim Xavier, o maior pre- Reis de huma medida de aguardente

' " derreia Municipal, para exame e ap-
cursor, dos nossos ideaes democráticos, que beberão oa trabalhadores no dia Anníta Garibaldi provação, tendo o dr. Eugenio' Mül ..

que levantara-o a ponte e pelo mesmo ler, nessa sessão, levado ao conhecimen-firmados em 15 de Novembro de 1889, .' .

• serviço que na ponte se fez ficou sem Homenag'em á ,heroína catbarinense to dos srs. conselheiros municipaes, o
por uma pleiade de heróes e pelo exer-

pagamento algum para o Senhor Cor-.
,

"

motivo que havia obrigado a s. s. requi-
cito nacional. regedor ,determinar se deve ser" pag? I' Tendo tomo presidente borro ...

sitar da gerencie da Standard D'Oü, a
As homenagens que o povo brasilei- pelos bens deste Conselho, ou ex-offi-] .

H' _..
necessária quantidade de kerosene para

ro dispensa annualmente ao ínclito Tira- cio por aquelles moradores foreiros das rano O exmo. sr. dr, ercilío Luz, supprir a população desta cidade, quan
dentes, é o reconhecimento verdadeiro terras deste Senado; e os catorze tos- lllustre governador de S. Catha- do ultimamente se verificou nesta pra
desse mesmo povo que jamais deixará tões que sobeijarão d�s condernnações .rina, e os St'S. drs, José Boíteux, ça a escassez desse genero.

logo os recebeu Dommg�El Corrêa coo. presidente; Ferreira Lima, 10 se-
•

_'�---
de render culto áquelle que se subrnet- mo Procurador The�?UrelrO deste Con- crctario: Oscar Ramos 20 secre ... As Listas Nemw'ra,steu ao maior dos sacrifícios, para tor- selho, de que se obrigou a dar contas . _' V'

'
. D

nar a sua patria soberana e liberta. por sua pessoa e bens(2)>>. ,tano,
.

e o sr. . Bressanelli, tbe- São abolidas pelo Supremo Con ...

Nesta cidade, pela passagem de 21 Por es�e ... mesm� anno.. achan�o-se s�urelro, ac�ba de. ser orqarnsa- selbo Economico tnter-Ellia-
, , de Abril, as repartições publicas e con-

em cOrrelyf10 na villa de S. FranCISCO, d� e�' Florianopolis, uma. c0!ll- dos as listas negras,
,

, ' ,� ,_,! o dr. OUVIdor geral e corregedor da co- m lssao com o louvavel intuito '..
.,.sulados hastearam os seus pavilhões, I marca .de Paranaguá, Manoel Lopes de t d -,

de.
(Do serviço telegraphico d «O Palz:,)

t di r ti oJe illu inado B S'l ('3) f' 1
'

d e tra ar a erccçao e uma es- A b I' -

d l' f'en o a.s mesmas epar lÇ SIm a " ranco e 1 va , OI pe o mesmo e-
" "

a o içao as ístas negras, .

acto
á noite, as suas fachadas. terminado o seguinte sobre o pagamen-

tatua em. uma das praças da:1 annunciado hoje, pelo supremo con-
to deste serviço: quella capItal, enl bomenagem a selho economico, inter-alljados, em Pa-

I «Visto 'em correiç-ão. Como a utilida· extraordinaria beroina catoa ... ris, permittirá a milhares de firmas
r d� que resulta da factura da Ponte in· rinense Annita Garibaldi, cuja in- commerciaes em tod� o mundo. recodICada ,no, termo de Vereança � fI,s. 73 dividualidade formou para a nos- meçarem o commerclO que man�Inh�m
e v., he so dos moradores do roc�o ao .

.

. .. antes da guerra. Os nomes na lIsta ln
sul, do rio da Ularia, a elles só perten· s.a 91stona, uma pagIna bnll)an.. cluem os daquelles que se acreditava
ce concorrer para a factura da mesma' bSSlma. que directa ou indirectamente com-

as almotacés. - Suas attribuições, -

ponte, e não o Co-nselho, que só tem I O -

,sr. dr. Eugenio Müller, su ... merciavam em beneficio dos imperios.A correição fe�ta. pelo almota?é da obrigação de fazer as despezas das 0- perintendente municipal recebeu centraes.
villa de S. FranCISCO em Janeiro de bras publicas e não das particular:es I d f'd

' -'
t 1 Quando a Grã·Bretanha em 1915

A 1 'E
' .' a r.e en a commlssao um e e... .. '

.

'
1798. �

s mu tas impostas. - m entre �s quaes se d,eve comprehend�r ,

' . I annUnCI?U a h�ta negra, resultou dIS-
que fOi empregada parte dessas muI·

: a referlda 'Ponte; pOIS q. della se nao gramma, solIcItand? O
_

concurso so ter sIdo copIOsa a troca de commu-
tas: 320 rs. de pregos para a con· � servem 08 mais moradores cesta Villa de s. s. para a reahsaçao daquel- nicados diplomaticos entre a Inglater.
strucção, de uma ponte sobre o ,rio 1 e os mais moradores do rocio. (a.) - le preito de l)omenagem á l)e ra e a America. Centenas de firmas
da Olaria e 280 riJ. de uma medIda I Branco». roina patricia tendo o dr. super commerciaes na America 'do Sul e
de aguardente para os trabalhado I C. I'ntendente 'ab'erto um� SubsCrl'p Central, no Mexico, na Eseandinavia.
res no dia em que levantaram a. i ,U .•

e a H 11 d f .

dd" d .,,

_'. . n o an a oram a IClOna as a
ponte, - O pagamento da construc· 'li 1 .' ,

L' _i O _1 1 p ,çao popular, para aUXIlIo dessa lista negra a propo 'cão que progredia!ío1 d t fi d d d () (fnmeLro Wl'O J.as l'<.»enaç(5es o .Lcm• b
...

t' t t
.

.I.
, '

• ,çà.O essa pon e cou epen en 0. nG, 1603, titulo 68, � Q)os a�mot;'eé,,:,,. no re inICIa 1va que pa en eara a guerra'.
da decisão do Corregedor,da Comar. ,(2) Do termo de vereança de 24 de Feve.' ás gerações vindouras o nosso Quando os Estados Unidos entraram
ca, - o que este determmou, reIro de 17�8, ." I culto pela l'ncompara'vel }\nnI'ta na guerra foram feitas novas addifl.ões

. ,

. (3) Desllgado em 1723, da Ouvidona de ,

'1' A
' Y

Além dos ]UlZeS, �ereadOl es e procu· R, Paulo, passou o termo e villa de S, Fran- Garibaldi.,
. � lsta. ,lI de novembro de 1918,. arador, o, Conselho t'mha 08 seus almo.j cisco a pertencer á Ouvidoria de Paranaguá,' S C tI

.

1
lIsta amerIcana comportava 7.300 fIr-

tacésl,;'a q uem incumbia ipspeccionar que mais ta�de tomou, a denominação �e G.:- • ,a )anna, vem com, o (} e.- mas. Hoje, ha meno'3 de 6.000 nomes

os pesos e lnedidas avisar 'aos interes-I marca le �u,Tana.B'urL e Olmt!jca, So pelo vantamento da es1 atua de A.nnl- na li�ta rnuitos dos quaes são de fir-.

f' .

. f anno de 1830, maIS ou menos, e que se tran-
t '

.
-

d d
..

'

A
.

C 1sallos a epoca de a erIl·as, azer guaro sferiu para a jurisdição de Santa Catharina, a, cumprir um ever e grah- mas na, menca entra. e na Respa-•

dtIV as vereações e posturas do Conse· segundo se deduz de uma carta de seguro ne- dão á lTIulber que tanto enrique- nha. Desde 11 de Novembro, ultimo,

iho denunciando ao procurador aquel. gativa, por nós encontrada, com data de 7 de
b'sto

- ,foran1 feitas muitas addições e elimi ..,
.

'

,. S t b d 1829 d d d t, '1-' ceu a sua 1 na e que nao so
es que as transgrrdlssem' flscahsar a e em r_o e ,,« a a e passa a nes a VI

I
. . nações.

d d d' I I
la de Sao FranCISCO do Sul, Comarca de Pa- no estrangeIro como em alguns H f

'

'1 dven a e carne � pesca o; ze ar pe os ranaguá e Curityba,» e da divisão da provin- '. . '. � urna semana 01 compl a a no-

logradouros publIcos, mandando ,fazer cia de Santa Catharina, no anno de 1833, em estados do Bras!l, Ja mel eceu a

I
va lIsta pelo V\rar Trade Board, â qual

uma vez por mez, que era, aliás, o �uas comarcas, - a do norte e � �o sul, - consagração a que tem direito foram �ddici()nados mais alguns D.O

tempdl que durava o exercicio do caro ficando a co�arca do �orte co�stltUlda pelos d lt d times e feitas poucas retiradas. Isto foi
. . . termos das vIllas de Sao FrancIsco, Porto Bel· OS gran es vu OS a erra.. ..

go de almota\�e, -- a lImpeza da vIlla lo, São Miguel e Lages, installada a l' de No proximo numero deste pe. devld? em grande par,te á Informações
«cada hum ante suas portas das ruas, Julho desse mesmo anno, com a posse do .. ... . rt'cBbIdas, de qu.e 60 fIrmas hespanho
dos estercos e máos cheiros»' andar seu primeiro juiz de direito, dr. Antonio Joa- nodIco, InICIaremOS a pubhcação las estavam commercian io com o ini-
pela villa «em modo que se não fizes· qUoim' de �diqueira. d' d

dos nomes das pessoas que têm migo. Por essa occasIão foram retira-
'II .

1
'S OU�l ores ou COl'r�ge ores as comarcas, .' d

.

1 d d d l' t . , d 40 f'sem ne a esterquelras, nem ançassem eram autoridades judiciarias, exercendo, ell- concon 1 O para que se] a eva o as. a IS.a ceI ca.· e lrmas 'com..

�o ledor do mur.o esterco, nem outro tretanto, :umulat�v�men�e, como 8e vê do tex· a effeito. a l)onrosa incumbencia I merCIaes na AmerIca do' Sul. O B�ardhxo que entupIssem os canos da to, funcçoes admmistrativas, de accordo com
d t

. \ . - estava trabalhando numa nova hsta
'11

'

"_ d t (1) o ti't 58 das Or-Jcna"e5e'" que vem e amar a commlssao d f' b'd . d'VI a, nem a serVlOao as agoas, ec»..'
'""" ." u.

• , • quaJ1j o 01 rece 1 o o communIca· O
Era almotacé da villa de S. Fran·

�--z.__.,
, pre�ldlda pelo

. �onrado catl)an ... de Paris, abolindo a lista negra total-,
cisco, em Janeiro de 1798, o capitão �. � nense, dr. Herctllo Luz. mente.

= 1m
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o importante orgam carioca a "Ra
zão", inseria em suas columnas o tele
gramma abaixo, transrnittido da capital
da Bahia:
«O coronel Samuel Adair, official do

50de cavallaria norte-americano, ex-gover
nador militar de Oklahoma e grande fi
nanceiro, é passageiro do «Uberaba» e
dirige-se a esta capital. S, s. vem ao

Brasil na qualidade de presidente da
«The Brasil Company», tendo sido alvo
de varias maniíestaç Õl�S, desembarcando
em. companhia do coronel Carvalho
França. Após o desembarque, o coronel
Adair dirigiu-se ao palácio de governo,
onde conferenciou longamente com o

dr. Antonio Moniz e ern seguida com

o senador, Seabra, tratando-se nessas

conferencias dos altos interesses da Ba
hia. S. s. visitou 'depois as . redacções
dos jornaes, concedendo ao jornalista
Solfieri de Albuquerque uma importan
te entrevista para «A R -z ãr », desta ca

pital, dizendo, entre outras coisas, que
o «grand-rnond» dos Estados Unidos
está hoje vivamente interessado em es

tudar a personalidade do svnador Epi
tacio Pessóa que surgiu inesperadamente
com promissoras luzes. Aproposito des
se facto, o sr. Adair contou-nos que nos

Estados Unidos cornrnentava-se inda
gando por .que o Brasil, que não soííre
ra cora a guerra prejuízos eguaes á Bel
gica, Servia e outros paizes sacrificad os
pela Allemanha, havia logrado .rnaior
rep-resentação na conferencia da paz
que' aquelles paizes? Quem teria sido
o homem que conseguira convencer

Wilson, Lloyd George e Clemenceau
de darem essa po, ição de destaque ao

Brasil? Era a pergunta de todos, nos I'Estados Unidos, sendo logo levantada I

a questão nos circulas financeiro norte-liamericanos quando surgiu o nome do.
dr. Epitaeío apontado como o causador!
daquella posição e como chefe da de-llegação brasileira á conferencia da paz ..
O sr. Adair concluiu dizendo: «Era en- i
tão realmente um nome desconhecido
em minha terra. A sua recente attitude

'

na conferencia, as causas que tem de- i

fendido, fizeram com que hoje. quall-1
do se trata da America do Sul, seja o I'seu nome o principal «pívot» de cogita- I
ções». !

�
Aos lavraâores

"

��. íormam o attraetívo
que encerra a felí-

COMO NOS LIVRAREMOS DO
" ' cidade da mulher.

ASSALTO DAS GEADAS I � Consegui-as toman-
Approxima-se o inv-erno e todos nós I l do a legítima

lavradores, que ternos as nossas espe- I �

ranças, o nosso futuro nas safras que
1 f Em I - d S tttêm de atravessar os seus rigc res, n�s I" u

_

sao e co
achamos todos na mesma duvida, in- �

I terrogando-noa assustados, uns aos ou- ! i Fortalece sem alcoolistlr
tros, se dará 'ou não geada este anno'l � o organismo.
A todos respondo áconselhando: --, t !f/'� ,

P b I 1 O
. I "i<.--��..-"1'�1"""""'"",,,,,�.

reparemo-nos para com ate -a meio l .._�_��·�b����������!!!!!!!t
é facil; façamos uma experiencia, em-!

-- ,- -

,

bora esta nos custe mais um pouco de
i Almirante Henrique Boíteux

trabalho ou mesmo alguns mil réis I . �
,

'.

"

mais; ella vem livrar-nos de perdermos: E"teve nesta cld�de, com S�l.1 �XTl1;). e?
aquillo que levamos um anno a cons�: posa. tendo segUldo pa:a Flonéln()pol�s
truir I Os que possuem ro�a.s cafezaes' no paquete "Anna", o l!lustre c"dhan·

e pastos nas vargens, sitios '�stes' onde II nense sr. almirante He!uique B litf'ux,
as geadas mais castigam, devem pre- �mâ das fig�ras de maIS alto destaque
parar em volta das roxas, nos ac�iros j

da nossa .mannha �e guer�a.. "

e nos claros que quasl' sempre fICam I _

O a1mlfan�e �,01teux, VIaja em m"'rec-
nos cannaviaes e mandiocaes, pequenas i çao das. capItamas dos portos do S,uJ
fogueiras e b�stante capim verde para! d_:> BrasIl, fazendo part� d:ssa com!n1�
estas 'produzirem abundante fuma<;a. f sao, ?s sr? te�entes FlavlO ,Mede�ro�,
Não são precisas grandes fogueiras,: BelmIro Pmto e Roberto Costa LlTni1.

pois a questão não é de fogo, é de fu.l ,Durante o te�p.o que s. �. pen�I<lne.
maça: portanto, com pouca lenha, só i ceu entr� nos, VISItOU

..

a c�lxa d dgU�
a necessaria para manter uma. combus-l de pr�pnedade do MmIsteno. da Ma�l
tão capaz de sustentar a queima de, nha; sItuado r:o lugar Estaleuo, ten�o
uma camada de capim verde que se vai; tambem ex�nllnado o lo?al O!l ,e \ �o
renovando para trazer a fogueira sem- i ser co�stru.Idos OS deposItas .d� C.lTvao

pre fumegando. Estas pequenoc foguei- j para suppnr a esquadra braslleua.

ras distribuidas a 30 e 40 metro:; 10n"lge uma das outras pelos aeeiros, tOa .....,...... ' - "

A Conferencia da paz
A aeeão do dr. EpUaclo Pessoa

das íumacando, produzirá lama estensa
nuvem de fumaça que envolverá toda
a roça e evitará o prejuízo das geadasl
Difficuldade em se conhecer as noi

tes em que pode haver. geada não ha,
porque qualquer lavrador pratico sabe
perfeitamente que as noites de' inverno
que ameaçam fortes geadas, são sem

pre noites calmas, claras, sem uma

só nuvem; portanto, estando-se alerta
nestas noites, com todas' as fogueiras
já de antemão preparadas e reunidos
tres ou quatro companheiros, se pode
fi meia noite mais ou menos principiar
o serviço de atear as fogueiras e ficar
a alimental-as até a madrugada.
As calmarias que acompanham ,as Florianopolis

noites frias de geadas, favorecem a São José
acção das fogueiras, porque facilitam Palhoça
que a fumaça se conserve baixa sobre Garopava
8,S roças, cafezaes 'ou pastos, e uma Lages
vez cobertas por uma estensa nuvem Coritibanos
de fumaça, as 'plantas estão livres das Campos Novos
geadas. S .. Joaquim
Percamos dez ou vinte noites se pre- Laguna

ciso fôr, façamos mais .este sacrifício Tubarão
que nada é em comparação do prejui- Imaruhy
zo que, se não o fizermos, vamos sof- Jaguaruna
frer nós, o Município e o Estado. Araranguá ,

Nós lavradores devemos considerar- Orleans
nos. soldados da Pátria, .obrígados a Urussanga
defendel-a de todos os inimigos da Bíguassú
sua lavoura. 'Tij ucas
Vamos pois resolutos combater o íní- Porto Bello

migo que nos ameaça. Nova Trento
Moura, 5 • 4 - 19. ' Camboriú

(Da cEpoca») Brusque
AI�ibiades Seára Itaj ahy

Blumenau
S. Francisco
Paraty
Joinvílle
S. Bento
Campo Alegre
Canoinhas
Mafra
Itayopolis
Porto União
Cruzeiro
Chapecó '

Eleição presidencial A. tonelada que valia, em 1913, 144'
mil réis, passou a ser avaliada, em 1914,

•

a 181$; em 1916, a 2[,2$; em 1917, a

281; e21 1918, a 430 mil réis.
O Boletim assignala que a farinha

de mandioca, que oecupava, em 1913,
o decimo sexto logar entre os n sos

vinte e cinco prlnoipaes productos de
exportação, appareee, em 1918, em de.
cimo primeiro, apezar da ereação ou

desenvolvimento de outras exportações,
como a de carne,' a de banha, a do
xarque, a do arroz, a do feijão, e a <\0.
milho, não registradas naquelle anno,

•

Cultivem, pois, os nossos agricu.ltores
a . mandioca, que. vale I transformada
em farinha, muito bom ouro.

O resultado do pleito eleitoral reali
sado em todo o Brasil, no dia 13 do
corrente, até hoje conhecido, dá ao se

nador Epitacio da Silva Pessoa, 291.102
votos e ao senador Ruy Barbosa, ....
1 iO.947.
Em S. Catharinr, anjo ti eleição cor

reu na mais perfeita ordem, sendo as

segurado ao eleitorado a maior liber
dade de voto, os dois eminentes can

didatos ao supremo cargo' de chéfe da

Nação, receberam a seguinte votação:

Epitacio
829
258
564
233
600
305
348
284
311
408
,62
246
642
111
137
112
233
131
104
267
71

253
675
107
17

162
50

'105
'

471
229
46
247
63
245

9.106

Ruy
50
4

•
·
_,-

·

-�-

3 "A Na�ao"1
4 E' o titulo de uma bem feita revista

que vem de sahir á publicidade na ca-

22 pital da Republica, tendo como seus re-

17 dactores os brilhantes e apreciados jor-
1 nalístas drs. Ulysses Costa e Thiago da

Fonseca, que ali exercem, com muito
conceito, a advocacia.
O primeiro numero da «Nação», vem

.illustrado com os chchés dos eminentes
7 drs. Epitacio Pessoa, presidente eleito

da Republica, Herci1io Luz, operoso go·
vernador de Santa Catharina, senadores
Ruy Barbosa e Lauro Müller, d dos se-

9 cretarios de estado, drs. José Boiteux e-

3 Adolpho Konder.
26 A nova revista carioca tratará com

9 interesse de tudo que se relacione com

9 o desenvolvimento eeonomico e o pro-
6 gresso deste Estado, merecendo por is-a

76 80 o mais franco acolhimento da sua

4 população.
Aos illustrados redactores da «Nação»

1� apresentamos as nossas felicitações, de-

4 sejand o a essa impor tanie revista uma

vida duradoura.
17
17

·

-.-

Superintendencia Municipal605
•

--

AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller
No Anlazona,s I

o Dr. Superintendente Municipal es·
tará diariamente na séde da Superin
tendencia das 13 ás 15 horas.

Jeremias da Silva Valverd-, medico
pela Faculdade dt� Medicina da Bahia,
ex-assistente eh clinica o b tetrica da mes

ma Faculda 'IE. e lente da Brouiatologia
na Universida Je de Manáos,
Attesto que tenho empregado eU.1

minha clínica com bons resultados em

caso da syphilis, p'rn �U:1'; di versas ma

nifestações -o ELIXIR DE NOGUEIRA,
preparado pelo pharrnaceutico chunico

João da Silva Silveira.

Expediente
Mez de Abril

IDIA 12:

Alvará de licença concedido a Car
valho & Filho, para abrir um portão no

muro de um terreno sito á lua Itrljah,&,

Saúde, Vivacidãde,
Boas Côres�

DIA 15:
Manáos, 9 de Maio "de 1914 .

.....

(Firma reconhecida)
,

Portaria nO 8, mandando pagar ao
--

I •

Vende-se em todo o Brasil e Republícas Sr. José Julio de Carvalho a quantia de
Sul Americanas. '19$200, proveniente da porcentagem de

-:- 20% que percebe pelo seu trabalho de

Farl'nba de mandl'OCa aferição de pezos e medidas, relativo á
quantia de 96$000, producto 'da aferi-
ção de 1 a 1.-5 do corrente.

DIA' 16:
Entre as varias informações de inter

esses registradas no' ultimo numero do
Boletim Commercial, da secção dos ne

gocíos economicos e commereiaes do Petição de Segffred Bernstorft, pedin-
Mfnisterio das Relações Exteriores, es-

do licença � para construir na tua Nova,
tão as referentes, ,ao desenvolvimento uma casa para Joãq Tavares. Despacho:
da exportal'\ão da nossa farinha de man- "Deferido, de, accordo com a lei murti-

Y cipal" .
(I

dioca, que vai consolidando a sua en-

trada na Inglaterra e com tendencia a Alvará de llcença concedido a Segf·
augmelltar ali o seu conSllmo.

- fred Bernstorff para con:itruir uma casa

Segundo essas inform'açõas exporta- na rua Nova, 'para João Tavares. obrio

mos, e::n, 1913, para os mercado.s bri- gando-se, porem, a observar a's leis e

tannicos. 4.296 toneladas de farinha de posturas municipaes res,pectivf\s.
mandioca; em 1915, a exp0rtação passou Officio ao Conselho Municipal envian-
a 4.6'�9 toneladasj e'm 1916, ascendeu do o balancete da receita e gespeza
a .5.320; em 1917, subiu a 18.245; em municipaes do 10 trimestre deste anno,

1918, foi de 65.322 toneladas. Essas ex- demonstrando que a receita municipal,
portações corresponde,m, respectivaIJ.len-j nesse periodo, loi' de Rs. 13:568$363 I e

•

(
te, aos valoras de 743, 837, 1.352, ... ' o saldo que veio do exercício de 1918 ,ai
5.264 e 28.424, contos. I Rs� 5:210$058 ,e a despez;l mc;ntou a

Divido á croscente acceitação e prO-I Rs. 11:462$583, tendo' passado, pOItan-.
cura do producto a farinha de man-I t_o, para o 2° trimestre o saldo de Rs.
dioca obteve 8uceessivas altas de preço.

' 7j315$838. ' I
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A Mesa da 1 à secção eleitoral do
município de São Francisco, torna pu-

Libellos blico pelo presente boletim que na. e-o

Foram, pelo sr. dr. Promotor Publi- leição de Presidente da Republicá re

co, apresentados libellos _ crime contra alisada nesta data na dita secção, can
os réos João Olegario da Silva, José forme consta da respectiva acta dos
Pereira de Miranda e Elpidio Antonio trabalhos eleitoraes, obtiveram votos pa
Moreira,' incursos: o 10 nas penas do ra Presidente da Republicá dos Esta
arte 227, o 20 nas do art? 207 n. 6 dos Unidos do Brazil:
combinado com o art? 210 e o S' nas 'Dr. Epitacio da S� Pessoa 107 votos
do, art? 181 % 20 combinado cos os artOI Dr. Ruy Barbosa ,9 votos
182 e 18 § 4 , todos do Codigo Penal. General Emygdio D. Barreto ,I voto.

ExtlncçAo da aeeão penal Mesa Eleitoral da la secção do mu-

Eoi requerido, pelo sr. dr. Promotor nicipio de São Francisco, em 13, de

Publico, ser considerada �xtincta a ac- Abril de 1919.

çio penal em relação ao réo José Pe
reira de Miranda, por ter fallecido, no

proce.sso crime que respondia conjuRc-a

tamente com João Olegalio da Silva
por crime de prevaricação.

Festa de Passos
Perd40

•
�t

d
Com grande concurrencia realisou-se

Foram perdoados, por decreto o' este rmno, nesta cíclad e, as fcstivid.::ldes
exmo. sr. dr. Governador do Estado, da Semana' Santo, que graças aos e&ior-
os sentenciados Manoel Jose de Faria

ços empregàdos pela commissão com- E.LIXIR DE. NOGUEIRAe Maria Florentina de Jesus, que cum-
posta dós srs. Antonio' Gomes Raposo"priam p�nas na cadeia desta ·cidade. José Nunes da SilveÍf(l, Ezequitl Maia, 'do Phco. Chco, João da Silva Silveira Dr. José Boiteux

• ':J •

A tonl'o Tr.rquato de Castro ]()a-o' Ma Grande 'Depuratl'vo do Sangue
'

Por telegramma qUê nós foi mostrado pelo
, "'ondemnaç"'o n v. " -

-

d A t
.

S l' t Pd C
.'" a. exmo. sr. r. n OnlO e IS re e ampos. m-noel da Silva, Virgilia A. Nobrega e -.-

�egro juiz de direito d�sta' co�arca, sabemos
Justino Pereira Lima, foram coroadas Esteve em nossa red.acção, o sr. Otto ter seguido para a capital da Republica, o iI-
do maxirno realce. Selinke, gé'rente da filial da firma Hoe- lustre sr. dr.,José Boiteux, que 'com muita

. Produziu o sermão de encontro na pcke, Irmão & Cia., nesta cidade, que operosidade exerce o cargo de secretario do
, Interior e Justiça de, S. Catharina, em oujaprocissão do Senhor dos Passos, o rev. nos v@io agradecer em nome da referi- secretaria vem dando o brilho do seu reco.frei Ambrosio, que fez uma brilhante da firma a noticia que pub:icamos �ril nhecido talento. '

.

oração sobre a vida de Jesus, tendo o numero rassado deste periodico, so- -:-

tambem realisado algumas pregações bre a recente exclusão, desse importan.. A "Emulsão Scott" é um remedio
em nossa matriz. te estabelecimento comrnerciaJ, das Lis- heroico contra as aftecções pulmonares.
O templo .catholico durante aquel1as tas Negras americana e ing1eza. I,Eu abaixo assignado Dr. em medicina

soleIEnidades, esteve sempre literalmen- ,-:- pela facu1dade d� Rio de Janeiro, attesto
te cheio de fiéis, que ali iam, chaios de Prestou promessa para o cargo de, que tenho empregado. com optimos re ..

fé, render culto ao Salvador ela humani- sub-delegado do districto de Itapocú, sultados nas affecçães pulmo!lares a
dade. perante a delegacia de policia desta :éi- "Emulsão de Sc:ott" .dos Snrs. Scott &

dade, o cidadão Emygdio Joaquim da Bowne, de Novâ-York."
Silveira, nomeado recentemente' para Dr. Joaquim Henriques da Fonseca
substit\ilir o sr. Onofre Rosa. Portella,

-:- Rio Bonito, R. J.•

•

•

DIA 23:

Portaria nO 9, suspendendo, até se

• "gOnda ordem, os fiscaes da Municipali-
, dade Srs. Reinaldo Lucio de Oliveira
e José da 'Costa Macedo, por terem des

curado da fiscalisação que lhes compe
te exercer na venda da carne verde á

pOflulação do ��nicipio, vish� corno a,

SuperintendeD;cla teve conhecimento d,e
ter sido vendido carne restante do dia
anterior n'um açougue e n'outro, carne

•

em estado de putrefacção.
Officios pela Secretaria aos fiscaes da

Municipalidade Srs, Reinaldo Lucia de
Oliveira e José da Costa Macedo, com
municando que o Sr. Dr. Superienten
dente Municipal baixou urna Portaria
s\\spendendo-os, até segunda ordem, do
exercicio do carga de fiscaes por terem

descuraglo da fiscalisação da venda da
carne verde á população do municipio.

, DIA 24:

Petição de João Nunes da Silva, pe.
díndo titulo em seu nome de um ter
rena do P. M., na estrada, do Rocio
Grande, que comprou a Augusto Af
fonso dos Santos e sua mulher. Despa
cho: "Deferido, de accordo cem a lei

,municipal. •

Secção' Forense'
Adjunto do Pl'omotol· Publl�o
Prestou juramento e tomou posse do

,

cargo de adjunto do Promotor Publico
nesta comarca, perante o exmo, sr. dr.

Juiz' de Direito, o sr. Altino Vieira, no
meado ultimamente por acto do exmo,

sr.- dr. Governador do Estado.

•

I
• F�i. condemnado,

-

por sentença do
exUlO. sr� dr. Juiz de Direito, á pena
de(J nove m@z€s de suspensão do cargo,
na m14lta di 300$000 e nas custas, gráo
media do aito. 208 n. 5 combinado CpIE
o arto. 210 (ambos do Cad. Penal), o

escrivão <ade paz do districto de'Barra
Velha, João Ó egado da Si�va, por não
posslLlir 'os livros de r,egistro de obitos
oct�ridos desde o anno de 1897 a ..

1917 e os de nascimentos, deixando de
•

apresentar esses livros, quando requisi�
tados insistentemente pela Tunta de A
listam'mto Militar do municipio do Pa-

� raty.
.'

-;-

...._,_'."", ........ �. I'

Inventarios julgados
Foram Julgados, pelo exm o. sr. dr.

JUIZ de Direito, os inventados dos bens
deixados por João Gome; de Miranda,
Casemiro Lopes , Moreira, Maria 1" eu
chi ffer de Oliveira e Delfina Freize de
Rezende .

O sr. Augusto Affonso dos Santo"
transferiu d seu estabelecimento com

mercial, da rua Babitonga, para a rua

General Ozoria n. 9.

Dr. Julio Beneux
ADVOGADO

JOINVILLE
Receita causas nesta Comarca

Realisou-se no dia 14 do eorreate,
na residencia da exma. sra. d, Cecilia
Garcez Pereira, á rua Raphael Pardinho,
o enlace matrimonial da sua prendada
filha senhorita Erothídes Pereira, com

o sr. Eduardo Leitão, guarda livros na

capital de S. Paulo.
A' exrna. família Garcez Pereira e

aos dignos noivos, apresentamos para
bens.

Inventarios requeridos NOTICIARIOForam requeridos," pelo sr. dr. Pro
motor Publico os inventados dos bens
deixados por Manoel Pires, Laura de
Souza Freit I':, B -njamin Braz de Car
valho, Maria Tb -ophilo de

'"

Freitas, Ri
ta dos Passos, Maria Paulina de Jesus,
Anna Maria dos Santos � Anna Maria
da Annunciação,

-:-

I
No concurso para professores provi-

sorios realisado no grupo escolar «Fe
lippe Schmidt», sob a presidencia do
professor sr. Ioão Romaria Moreira, ins
pector escolar da 3& região com séde
nesta cidade, foram approvados os se

guintes candidatos: senhoritas Amalia
Leal e Maria do Nascimento, e os srs,

Foram convidados, pelo sr. dr. PrQ- Theotonio Pereira, Pedro Maia, José
motor Publico, 107 devedores de im- Amaral, Eduardo Mascarenhas e Anto
postos á Fazenda do Estado, residentes nio Souza.
no municipio do Paraty, a pagar as suas Serviram de examinadores as profes
divida:" dentro do prazo de 30 dias, saras sras. d.d. Emilia Nobrega e Cas
"oh pena de proceder-se a cobrança' torina Lobo de S. Thiago.
judicialmente. -:-

, Executivos .fiscaes

Campeonato sul-americano
De passagem para a capital da .Re

publica, no paquete .Florianopolis", es

tiveram nesta cidade, os sportemens
chilenos, argentinos e uruguayos, que
constituem os teams que vão áquella
capital jogar com os seus collegas bra
sileiros.

Os jogadores dos teams platinos,
desceram á terra e treinaram algu
mas horas no campo da rua Itajahy,
tendo sido formado um scrat�h de jo ..

Por motivo da pasf'agem por S, Pau- gadores uruguayos e de elementos dos
lo, do nosso distincto conterrane o dr. elubs de foot-ball desta cidade.
Manoel Gomes da Nóbrega, o dr. Pau-

I -:-
10 Arantes, filho do exmo. sr. dr. Altino Será' solemnemente empossada a.
Arantes, presidente daquelle Estado, of- manhã, ás 16 horas, a nova directoria
fereceu-lhe um almoço intimo no pala- da sociedade União Operaria Beneãcen
cio dos Campos Elyseos, em que estio 1� Franciscana;
veram presentes o major A, Marcondes, Por achar-se ausente o sr, João Caa ..

da casa militar da presidencia, Candido cio da Silva, presidente reeleito dessa
Motta Junior, official de gabinete da se- sociedade, assumirá interinamente '0
cretaria da Agricúltura, Clovis de Car- exercício daquelle cargo, o vice-presiden..

valho, da secretaria do interior, dr. Pe- te sr, Antonio Michlon,
65 dro Cunha, secretario do presidente e _':_

10 .Adalberto Exel, académico de Direito. No concurso de segunda entrancia,
35' Foi urna elevada e significativa prova effectuado ultimamente no thesouro do
7 de distinccão dispensada pelo dr. Aran- Estado, foi classificado em- segundo lu-
7 tes ao académico Manoel da Nobrega, garI o sr. Alvaro Moreno de S. Thiago,

que teve ensejo de ver quando de pas- escripturario da Mesa de Rendas Esta ..

sôgem pela capital paulista, o quanto é duaes desta cidade.
beraquisto na sua alta sociedade.. Felicitamos cordialmente o sr. S. Thiago.
Obteve approvaç�� no exame para

I Acha-se em festa�� lar do sr. Odon
,?h8rmaceutico pratico a que se subrnet- ,França, digno agente do correio desta
teu perante a Inspectoria de Hygiene cidade e nosso apreciado collaborador,
do Estado, o joven Antonio de Souza e da sua exma. esposa sra, d. Cacilda
Lima, que vinha praticando na phar- da Nova França, pelo nata], no dia 19
macia «Minerva s desta cidade. do corrente, na cidade de Mafra, do
Ao novo pharmaceutico pratico 'sr. Um galante menino que será baptisado

Souza Lima, em quem reconhecemos com o nome de Argêo.
verdadeira capacidade profissional, apre- Apresentamos pa�abens ao. sr. !!ran
sentamos as nossas maiores felicitações. ça e a sua exma. esposa, desejando,

_ ._ muitas felicidades futuras ao recém-nas
cido.

Estatistiea
Dr. Manoel da NObrega

dos nascimentos, ca-amentos e obitos
occorridos na comarca de São Francis
co, durante o 10 trimestre do corrente
anno:

-------"-------:-----

I

Districtos:

'Z o
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601 61
I
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32 3
5 2
44 7

\ 151 I 21 I
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124

o
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.....
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o
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Sã0 Francisco!
Sahy:
Paraty:
Itapucú:
Barra Velha:

TOTAL:

:Boletim ·EleitoraI'

Contratos de casamentos

'-:-

'--!-

Antonw S. de Campos - Fresidente
Marcos G(j'rresen - Mesario
A ifredo V. da �zlva - Mesario

Contratou casamento com a' distin
cta senhorita Erriestina Machado da Cm ..

ta, estimada filha da exrna. sra. d. Ma
ria Vieira da Costa, o nosso bom e di
gno amigo sr. Dereilíu Augusto de Oli·
veir a, ze10so escripturario da S. Paulo-
Rio Grande. {

-Ajustou nupcias com a gentil senho
rita Antonia do Nascimento, dilecta filha
do sr. Antonia F. do Nascimento, o joven
Octacilio Fagurides,' 'mechanico das offl
ciRas da S. Paulo-Rio Grande.
Aos distinctos e prezados noivos apre·

sentamos sinceras felicitações.

Grupo Escolar Fellppe Schnlldt
Assumiu a' direcção desse modelar

estabelecimento de ensino, o illustre
educador sr. Honório de Miranda, que
veio Rubstituir naquelle cargo c distin..
cto profes�or sr, Marcilio �. Thiago,
recentemente deisgnado pelo governo do
Estado, para dirüdr O grupo de Tijucas.
Ao embarque do sr. Marcilio S. Thi"

ago, que seguia no "Max� para Floria
nopolis. compareceram muitos cavalhei ..
ros, todos os profeSSaI es do grupo es

colar «Felippe Schrnidt» .e numerosos

alumnos que offereceram ao sr. S. Thia
go, raa10S de flores, sentindo a ausen ..

cia d esse nosso 'di:;tincto amigo.

.

-.-

Pharmacia.'Minerva
Rua General Ozorio n. 11 Telephone n. 15

, .

I •
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eto �r. dr. Gil Costa, que vem prestallI�'endn-5:': um exce;;��I�:-gradi�. s�gundo os-�Iano�'"do a S. Catharina, relevantes serviços r �.. � t terr ._ adoptados pela Oamara, O in-
como esforçado chefe de policia do go-

e erreno SI fractor pagará a multa de ••••
verno do exmo. sr. dr. Hercilio Luz. tuado no lugar Matto Alto, nes- 20$000 reis. .

_______-_.:= te municipio medindo 18 e '/
.

FIca marcado. o prazo improrogavel, 2
de noventa dias a contar desta data, pa.metros .de [rente e 850 de fun ...

,
ra os proprietarios e occupantes de ter>

dos. renos não .edjficados e situados no pe.
rimetro urbano mandarem cereal-os nasqualquer informação, na ge-

rencla desta folhà. partes que se limitarem com ruas ou

praças, observando-se o seguinte pa-
----------------- drão para gradis adoptados pela Super.

intendencia para as ruas principaes: o •
o

Altura dos alicerces 0,50 m. acima do
solo.

Anna Zulmira de,Oliveira Parreira,
filhos e genro vêm por este meio �gra·
decer ao humanitário clinico clr. Euge
nio Müller a dedicação que sempre de-'
monstrou durante a enfermidade de
seu saudoso esposo, pae e sogro

Silv�no Gomes Parreira,
falle cido no dia 12 do corrente. e bem
assim a todas RS pessoas que as auxi
liaram durante a longa moléstia do fal-
lecido e aquelles que foram ao seu en-

. Seguros lilaritimos e terres-terramento. '

S. Francisco, 22 de Abril de 1919.' tres sobre: vapores, navios,
mercadorias em transito, pre-
dios, fabricas e estabelecimen
tos eommeretaes,

Apolices entregues. immediatamente
Premies modicos

Em presença de numerosa assisten
cia foi entregue no dia 22. do fluente,
na séde do Club �XXIV de Janeiro»,
aos associados do «Arranca-Trilho»
foot-ball club, vencedor da taça qu� re

'cebeu o nome do decano das sociedaw
"des de S. Francisco, esse valioso ·pre
mio que servir4 de estimulo para os

valentes jogadores dn «Arranca Trilho».
Ao ser entregue a taça pela directo-

I' ria do clq.b «XXIV de Janeiro», ao

tealf1. vencedor da Liga Sportiva orga
nisaçla nesta cidade, usou da palavra o

O «America» venceu, mas a victoria D\� ordem do sr. dr. Superintendenh'!
flosso director deputado Manoel Deo- não é sua: é dos campeões joinvillen- Municipé)], chamo a attenção dos propri
doro de Carvalho, fallan.do nessa occa-

ses. t,1[lOS e eoccupnntes de terrenos não edi
sião' em nome da sociedade victoriosa O «Arranca-r_}'rilho» foi vencido, po- ficados situados dentro do perímetro
o joven Frederico Corrêa Len,Z. .

rem está com a consciencia limpa, não urbano para o seguinte artigo do Cad.
_!__ temendo qualquer recriminação que de Posturas l\11111lcipae:,,;

mald.osamente lhe seia dirigida. Art.' 63. Todo aquelle que ti-
M. Vletorino I ver terrenos não edificados den ...

1
tro da cidade, será obrigado a

-;- 'cereal-os com paredes, muros

ADVOGADO

Dr. J. D. Faustino da Silva

-:-

Gratifica-se a pessoa que encon

trou, e queira entregar, um garfo doe
prata perdido no trajecto da estação da
S, Paulo-Rio Grande ao grupo escolar
"Felippe Schmidt".
O interessado o desej a obter a peça

perdida, por fazer a mesma parte de
um jogo de talheres que constitui uma

relíquia de família .

Informação na gerenciá da "Razão".
_._

t

rlcceita causas cives e commeroiaes
Escriptorio :

Rua dos Carijós n. 2

José Augusto de Oliveira

,

Agra�ecimsnto

!

» sarrafos 1 ,20 m.

1,70 m.

Largura dos sarrafos 0,04 m. a 0,06
Espaço ou v.ão entre os sarrafos, cor.

respondente á largura dos sarrafos em.

pregados.
'

.E:,paço ou vão de pilares, 2 m. no'
mrnnno.

Nas demais ruas é facultativa a cons

trucção de alicerces e pilares.
S. Francisco, 20 de Fevereiro de 1919.

O fiscal
Reinaldo Lucio de Oliveira

»

11

Victimado per pertinaz enfermidad e,
falleceu no dia 20 do corrente, na' ci
dade de Itajahy, o nosso conterraneo sr.

Tosá Augusto de Oliveira, irmão do
sr. Dercilio de Oliveira, escripturario
da S. Paulo-R. Grande.
O inditoso morto, que era popularis

simo entre nos por alcunha de Zéqui
nha, achava-se empregado no cornmer

cio daquella cidade.
Ao sr. Dercilio de Oliveira .e a tn

dos os seus irmãos, apresentamos con

dolencias.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura =

Latejamento das ar

terias do pescoço.
Inflammações do ute-

o

--------------------- .......

C. de Seguros 'Tranquillidáde
SÉDE: S. PAULO

- Agentes geraes em -

Santa Catharína

��ll�� �� �,

JOINVILLE
..

Club nautteo

Um grupo de moços da nossa socie
dade, pretende fundar aqui, um club

,
de regatas, ao qual será dado o nome

de Hercilio Luz, em homenagem ao

benemérito governador de S. Catharina,
Fazemos votos pela realisação dessa

util iniciativa dos jovens francisquonces,
e desejamos que sejam coroados de
exito as suas intenções.

roo

Corrimento dos ouvi-
dos.

Rheumatismo em ge
ral.

Manchas da pel
le.

Affecções do

figado .

Dores no peí
to.

Tumores nos

ossos.

Cancros ve

, nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculos.
F i-tulas .

Espinhns.
R'lchitismo.
Flores bran-

cas.

Ulceras.
Tumores.

15:8
Sub-agente nesta ,cidade

Antonio G. Rap08011 4

.
__

.

H0SPEf)E� E VIAJANTES
Estiveram nesta cidade, tendo segui

do para Florianopolis, o sr. dr. Ama
deu Luz, integro juiz de direito de Ca- I

aoinhas, e exma. família, Cri pitão-tenen
te Lucas Boiteux, da commissão de de
marcação de limites entre este estado
e o Paraná, e- o sr. A. Treska.
'-. De passagem para o Sul, esteve

nesta cidade, o capitão de corveta Luiz
Pereira Pinto Galvão, que viaja em ins
pecção dos pharoes.
- Regressou do Rio' de Janeiro, o

sr. Arlindo Luz, secretario da Delega
cia da Capitania do Porto de S. Ca
tharina, nesta cidade.
- Permaneceu alguns dias. entre

nós, tendo tomado passagem no paque
te «Anna,» para Florianopolis, o rev,
frei Liborio Greve, ex-vigário desta pa ..

rochia.
'

_. Regressou de Florianopolís, o sr.

Otto Solínke, gerente da filial dos srs.

H., Irmãos & C.

.'-

An ton:io Michelon

Na compra' da «Lombrigueirn,» exijam
o nome de João da Silva Silveira Phar
maceutico Chimico,

-:-

Radium-Cinema

Emprezario: Trajano Lopes
A mais frequentada casa de' diver

sões desta cidade.
Brevemente: Brevemente:

Construetor Emprei téíro
'

Encarrega-se de construccõcs,
reformas e reparações de 'pre ...

dios.
Fornece terreno para 'edifica

ções, em diversos e aprasíveís
pontos desta .cidade.

"

os trabalhos são feitos por
preços razoaveís e condições
vantajosas. •

Os contr actos são executados
com a maxírna rapidez.

Senhorita Monte Uhristo
policial em 5 series.

,

Todos ao Radium-Vinema
-:-

Segundo telegrarnma que recebemos
do sr.' dr. Adolpho Konder, illustre e

operoso secretario da Fazenda e Obras
Publicas, presentemente exercendo inte
rinamente o cargo de secretario do In
terior e' Justiça, foi, por decreto do
exmo. sr, dr. governador do Estado,
suspenso o imposto sobre _ exportação
de fructas.

.
-,-

Da distincta sociedade «Guarany», da
adeantada cidade de Itajahy, recebemos
a seguinte comrnunicação:
«Secretaria da Sociedade Guarany de

Itajahy, em 12 de Abril de 1919.
A' Redacção d'A Razão.

':' <, '
S. Francisco

Tenho a subida honra de vos com-
.municar que, em sessão da assembléa
Geral realisada a 23 de Março findo,
foi empossada a Directoria que tem de

gerir os destinos desta associação, no

. anno social de 1919 a 1921.
-

A Directoria ficou· assim constituída:
.

Presidente, João Marques Brandão
(reeleito); Vice-Presidente, "Manoel de
Souza Cunha; Thesoureiro, Carlos Fre
derico Seára Jor. (reeleito); l° Secreta
rio, Dorval Mar cellino da Rosa; 2° dito,
Bruno Malburgo Jor.; Oradores, Ignacio
de Mascarenhas Passos e Emmanuel
Fontes; 10 Procurador, Amancio de
Borba Coelho; 2° dito, ,Raul Espindola;
Bibliothecario.
Aprovenito a oportunidade para apre

sentar-vos os meus sincero, protestos de
alta estima e subida consideração.

O Secretario
Dorval Marcellino da Rosa»

Secçã.o' Livre
,

CS2S -

Rua Itapo-ca u o

Augusto F. Magalhães e esposa, por
terem transferido a sua residencia para
Flor ianopr.lis, vêm por este meio apre
sentar as suas despedidas ás pessoas de
suas relações, ofterecendo a todos na

quella cidade, os seus fracos prestimoso

A victoria do "America"
No 11'latch realisado a 20 do fluente

em que se empenharam na lucta o ar

doroso ieam «Arranca-Trilho» e o pos
sante scratch do «América», foi ven

cedor este ultimo pelo score de 1 � 0,
facto que calou profundamente nos ani
mos de todos aquelles que arrostaram
o t -meroso elemento de que dispunha
o vencedor, pussilanime team que não
tendo confiança nas suas proprias for
ças, pediu insistentemente um auxilio
á cidade visinha.
Julgavam os jogadores do «América»

que essa insignificante e 'vergonhosa
victoria, alcançada com os maiores sa

criíícios, viria 'augrr...entar o seu

presii-Igio já bastante depauperado; não con

tavam, porém, com a sincera repulsa
manifestada pelos que sabem discernir j

a lealdade e a fraqueza moral, impon
do-se ás consciencias francas e justi
ceiras.

Sómente- assim poderia raiar uma vi
ctoria aos pretensos campeões do «Ame·'
rica», que, com os seus proprios elo
mentos, acha-se apto para jogar unica
mente com o 2° tea11t do «Arranca·
Trilho».

AVISO

Papel carbono, papel de seda
J

_

branco, cor de rosa, verde; itmarello
e azul,. papel de' folhagem, nota

�

promissorias, letras de (Y-,,1I1biO,
iI

L2EJ

guias de consumo, despachos
de exportação e notas de

consignação encontram-se na

Papela'ria ,')AIJ01lO'''
RUA YFIRkNGA N. 20

.

-._.

Taea ,,24 de Janeiro"

Dr. �il (;osta
De passagem para a, capital do Esta

do, no paquete ,.Ruy Barbosa", esteve

por algumas horas entre nós, o distin·

RIO VERM'EL:Ea� '�

"

ALTO DA SERRA

Botequim de la ordeIll
•
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