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da agua que os mesm�s poderão forne-ID"" •

M++ 11cer .diariamente, o conhecido engenheí- r.. J;lugsnro u sr
ro sr. dr. Edward Simonds, que depois ,

Com o acto do governo do Estado, a- de ter procedido demoradamente a es- Regrssou da capital do Estado, onde ti-

posentando o desembargador Antonio �.es estudos, regressou para Florianopo- U?:i ido tratar com o exmo. sr. dr. Her

'Wander!ey Navarro Linz, Li, por me-
lis. 'ClllO Luz, sobre negocios que se relacio

recimento, nomeado para prehencher
Tendo achado o dr. Sirnonds, preten- nam com o desenvolvimento desta cida-

dente ao contrato dos trabalhos de a- dade, o sr. dr. Eugenio Augusto Müller,
essa vaga no Superior Tribunal, o ex- bastecimento d'agua d-sta cidade, que s.uperintendente municipal e influente po

mo. er. dr. João da Silva Medeiros Fi- as .suas primeiras pesquizrs constituiarn litico deste município, que foi recebido

lho, que vinha desempenhando sabia- objecto de estudos, o conceituado en- a bordo do paquete «Max», pelos seus in

mente as funoções de procurador ge- g�nhei.�o assentou com o sr. dr. Euge- numeres � dedicados amigos.

ral de S. Catharina.'
mo Muller, a- sua volta, por estes dias, I

A respeito do embarque do dr. Eugenio
á S. Francisco, para iniciar os estudos' Müller, em Florianópolis, recebemos do

Não podia ser mais acertada a asco- difinitivos desse importantíssimo serviço nosso correspondente o seguinte tele-

lha feita pelo nosso governo estadual, e fazer o seu. respectivo orçamento. gramma:

procurando na pessôa do sr. dr. Me- Graças á boa vontade do eminente «Fpolis, 7-Seguio com o engenhei
deiros Filho; magistrado recto, intelli- politi?? e administrador, exmo. sr, dr. ro, Simonds, o (h. Eugenio Müller que

gente e honesto, o homem capaz de
Hercilio Luz, acatado governador de S. fOI acompanhado no carro do Palacio,

substituir com veràadeira competencia
Catharina, cuja administracção vem tra-I

pelo �ju_dante ?e ordens do governador
.

zendo ao Estado 0$ maiores e melho- do Estado, ate a ponte de 'embarque.
no mais alto ministério da' justiça de. res .be�i�cios, e a acção do sr. dr.' EU-I Aguii,rd.ava

a b�rdo do «Max» a chegada
S. Çatharina, o exmo. sr, dr. Antonio ger:lO 1."luJJe�, operoso e honrado chéíe do do distincto e influente politico Francis

Wandedey Navarro Linz. exe�utlvo munic1_pa], os habitantes des-] cano, grande numero de amigos.»
.

.. O sr. dr. Medeiros Filho galgou a
ta Cidade, poderao ver dentro em bre- i .

'

mais brilhante posição na nossa ma-
ve, cheios da mais" justa satisfação a

realisação desse grandioso melhorardenN
gistratura, não E-;Ó por possuir reaes me- to que concorrerá sobremodo 'para o

ritos, ,como também pelos preciosos nosso bem estar e progresso. .

serviços que s, ex. vem prestando ao Com a realisação dos serviços de a

seu, estado natal, desde o tempo que
bastecimento d'élgua da cidade, ficare

oecupou o cargo de prornotor publico
mos a dever ao egregio e bondoso go-

v:e,r_?a?or s_r. d:. Hercilio Luz, uma gra-
da capital, até a presente data. tidão inextinguível, e marcara esse feito
O novo desembargador exerceu o importantissirno, que innumeros benifi

cargo de juiz de direito da comarca de C\oS trará á nossa população, um ver

Campos Novos, S.- Bento e
.

astava _�G-
dadeiro padrão de gL,ria flM� a. .adrni..

nlslraÇ'uo Gubia dõ distincto sr. dr. Eu-
exercício daquelle cargo, nesta cidade, genio Müller.
quando foi chamado pelo governo do

,_ henemerito ,general Felippe Schmidt,
numa época' _

bastante anormal, para a

ehefia de policia do Estado, em cujo
posto o 'sr. dr. Medeiros Filho poude
mais uma vez prestar relevantissimos

serviços á S. Catharina, tendo coope
rado :com a sua reconhecida competen
cia, pard' a melhor ordem. em todos os

Director:
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se julgar incompetente visto estar o mes
mo preso a disposição do dr. chefe de
p01i?ia. Tendo o mesmo sr. renovado o

pedido ao Superj�r Tribunal de Justiça
do Estado, este Egregio Tribunal não
chegou a se pronunciar por ter sido o

mesmo posto em liberdade.

Executivos Ftseaes
Pelo 'sr. dr. promotor nublico foram

convidados os devedores de i�postos
d� fazenda do Estado,. a pagar as suas

dividas, dentro do prazo de 30 dias.isob
pena de proceder-se a cobrança judici
almente.

�Di. Medeiros Filh·o

Em sessão ordinária do corrente an

no, sob o presidencia do exmo, sr: dr.
Ant?nio Selistre de Campos, juiz. de (A's. minhas sinceras amigas,
direito dá comarca, reuniu-se o Tri- JJl'arz'quz1'tha e Bolznha)
bunal do Jury, nos dias 12 e 13 do
corrente rnez. A alma idealista não rasteja no go-

-ÜCCUDÓ1). _R tribuna de accusação "'em 80 banal do nrosaico realíemo, voa na

todos os julgamenfõs o sr. Arnno VI- oS' par-amos ao jj€UfO, aa . penl'Hçao:
eira, adjuncto do promotor em exerci- Voa, voa, a procura do oasis da Ie-
cio. Em todas as accusações dernons- �icidade, e sem nunca alcançar o dese ..

trou o mesmo sr.' perícia e habilidade, jado, em ancía suprema, soffre sempre.

D J d D F � I li 811
fundamentando com grande base as mes- Ve o mundo sem poesia, sem a ven

r. . e I aUSLlllO tia 1 va mas, ,provando assim, que apezar de léi- tura que sonhou, sem a flor da Espe ..

go, possue grande cabedal de conheci- rança que precisava para lhe matisar

Já assumiu o seu cargo, na capital
mentes de dir:ito cri:niI1:al.,

.

.

.

o caminho da vida.

do Estado, para onde foi transferido, For�m aP6e:;e�tados_ � lulgtlp:ento dois
. Não respira a suave brisa das ale

como. delegado de policia, o nosso process.os. 1,. reo, Jose Martinho B0n- grias, mas sente o rigido vento dos de-

mui presado a-::nigo e distincto collabo- kO�'ky �ncu:so no artO. 294 do .Cod. Pe- sengallos!

rador dr. João de Deus Faustino da' �aJ; 2. reo, Manoel Gregono Rosa, Aqu.elle que nasceu para ser idealis ..

municipios. Si1va.' lllcurso no ariO. 297,?o mesmo Codigo, ta, é um enté soffredor: jamais verá

Nós, que tivem08 a suprema felicida- Promotor, aqui, durante longo tem. Ambos, foram absolVIdos sendo defen- realisadas as suas elevadas aspirações;

"de de conhecer o sr. dr. MedeIros Fi- po, deixou em cada habitante desta sor rios mesmos o sr. Onofre de A. nunca o seu riso deixará de ter' o
.

e-

t
..

A d Lucena cho, na tristeza de um sU8piro; sua

lho, como autoridade recta, cavalheiro
f
erra um am1go SlnCdro. pezar e ter

Ao t�rminar a Sessão o juiz, exmo. mão que deseja espalhar o Bem, não

distinctissirr.Lo e amigo de um coração occupad� o .lugar de �ccusador ?aquel- A S Campo·..;:,· agra- t d' lh
ii ., les que InflIgem a leI, de ter SIdo um

dr. r', ntonio elistre de _,
- se es en era a co er uma rosa, sem

-.extremamente llondoso, congrat�lamo- intransigente da mesma e d� não ter deceu ao ses. jurados o comparecimen- que seus dedos, não sejam varados pe.

nos com o governo do nosso emmente esmorecido nas suas accusações quaes-
to dos mesmos' e concitou-os a sempre, los espinhos! . · ..

chéfe; sr. dr. Herci�i� Pedro da Luz, pe- 'I quer que fossem os réos,. nestes só dei- assim se conduzirem, e ao é d vogado o E' o espirito, no desejar do sublime,

la .excr::.lleni� acqulsIÇão que acaba de x,ou. saudades a sua partIda, p.arque a
modo corre8to com que encaminhou os se ve preso á materia, a ver o Inundo,

t d d dpbates não pelo prisma cor de rosa, que o ve

far:er na pessôa do novo membro do JUs Iça os seus actos e l) seu mo o
� -..

t b d'

S
.

T' 1
.. . correcto de proceder não permitiram Dos'" srs. jura1os, dois foram mul- a ur a que se lverte, mas por lum

uperlOr nbulla, cUJos IncontestavelS outra cOI'sa A'nda h' .

d
. tados por não comparecerem e não en- espelho de lagrimas, que reflecte o mar

. '. _
.' '.

. 1 oJe na ca ela en- 1 d d c

mereCImentos sao de sobejO conhecIdos tre.. aquelles humildes condl3mnados, viarem attestados medicos, como determi- san lU o, on e naulragam 08 viajores

em tod� o ebtado de S. Catharina. r�os que foram, accusados por elle é na a lei. do ideal!

A «I(azão., que bem representa os seu nome· recordado com saudades e
E, torturada a "alma chora as ma·

d d
'

d t d' t' t
Habeas ...Corpus sões perdidas" I ...

sentimentos da população de S. Fran- nas. ro as. mun an�s es a lS Inc a

edad t t f t Pelo sr. Onofre de A, Lucena, foi
c' d d b d M d

. SaCI e que cone 1 ue e orma as a

ISCQ, on e o esem arga or e elros "d d 1 b d
. impetrada um pedicío de habeas-corpus,

. .' . . peqaena CI a e, em ra o (}om VIvas

FiJho g?sa da maIor estIma e respeIto, demonstrações de grande estima. ao Superior Tribunal de Justiça do Es-

.

,apresenta a s. ex. as suas mais effusi- Certo, na capital para onde o Go- tado, em favor de José Cabral, preso por

vas felicit�ções, pela sua justissima verno o chamou devido tão sómente a crime de peculato. Tal pedido, porem,

promoção.
'

sua' conducta como promotor e aos se-' foi denegado, visto como o Tribunal,

'.
us conhecimentos vastos de Policia, !:la- não podia tomar conhecimento, diante

_.....� ..... II. berá grangear a mesma esphera de es- das 'provas allegadas, que eram nullida-

tima e consideração igual a que aqui des no proce.sso, sem que fosse o mes

deixou, mo estudado. O réo, no entanto, foi sol
to por ter o seu novo patrono, entrado
com a quantia desviada, para os cofres
da superintendencià do Paraty, d'onde
havia sido tirada.

':
...���������� ....

Drs.
João Baptista de Abreu

e

tJarlos Gomes de Oliveira
ADVOGADOS

J O I N V.I L L E
. ,��,.�.�.l�.oo.�wm�m�n�,��I�

.Secção Forense s � _

Tribunal do Jury o camtnho do ideal

--------_.�---------

Um grande melhoramento
Ao embarque do dr. Faustino da Sil

va e exma. familia, nesta cidade, esti ..

veram presentes autoridades locaes,
muitas familias' e innumeros é.'migos
daquella distineta autoridade.

. ,

-,.-

.'

Tarde linda de Abril I

s. Francisco vai ter, aguá encanada
AI

Em: companhia do sr. dr. Eugenio
Müller, d�dícado superintendente muni

cipal de S. Francisco, veio da capital
do E�tado, afim de verificar os manan-

I ciaes das Laranjeiras, e fazer o calculo

Pelo sr. Didio Aug�sto, foi tam beJ111

impretado ,um pedido de habeas-cor

pus, 'ao exmo. sr. dr. juiz de direito,
que deixou de tomar conhecimento, por

O sol dardeja e o ceu é limpido,
dum, azul purissimo, até a tardinha!
As sombras, se estendem languidas,

nesta hora mystica, em que término
este escriptó dedicado á amigas - al
mas irmãs da minha - e sinto a ma

goa, a nostalgia dI) i leal inalcan

çavel aqui na terra.
O sino toca tristemente as Ave - Ma

rias, e cu 131evo uma prece á . Virgem,
que me confort.a o coração na dor da
saudade indefinivel ! ...

Campo Alegre, 30 -4: -1919.

M. d'A.
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'DIA 7:

Officio n. 15, ao Sr. Samuel T. Lee,

Ad
· ·

t
*

d D E g
·

M"ll Con ..ul Americano, em Porto Alegre,fillllS, raçao O' ri il enIO mil er, enviando dados que ·solicitou sobre COU.l-

merciantes desta localidade.

Petição de Leoncio Paulo da Costa,
pedindo licença para abrir um peque- f) J?IA 9:

no �rmazem de seccos e molhados á' Pdição de Ronorio Fernandes Cor
rua Marechal Floriano. Despflcho: «Sim, rêa, pedindo titulo em' seu nome, de 2a
na forma da lei municipél1.» um terreno do P. M. que obteve em

Petição de Augusto Gomes Mor{"irél, permuta que fez com Pedro Rittes Vi
pedindo relevação da mu1tn de 20$000 eira. l' despacho: "Aos srs. secretario $"
que lhe foi imposta pelo fiscal por não e procurador-thesoureiro para informa-
ter c€rcado o seu terreno. visto não o rem." 2' despacho: �]unte 'docuooentos

Dr. José Boiteux
Regressou do Rio de Janeiro, onde

esteve durante algum tempo em ser

viço do Estado, o exmo. sr. dr. José
Boiteux, digno secretario do Interior
e Justiça de S. Catharina, tendo já o

prestimoso auxiliar do .exmo. sr. dr.
Ílercilio Luz, reassumido as funcções
daquelle importante cargo.

.

O dr. José Boiteux, durante todo o

tempo que permaneceu na capital da
Republica, realisou diversas conferen
cias de reaes interesses para S. Catha
rina, tendo também s. ex. fornecido á

imprensa carioca, minuciosos dndos
sobre o desenvolvimento economico do
Estado.
A »Razão« apresenta cumprimentos

, de bôas vindas ao illustrado secretario
do Interior e Justiça.

--------�Q-=����==-»�_.------

Delegacia Regional
Não tem fundamento a noticia publi

cada no nosso collega de Joinville, o

"Jornal", sobre a mudança para aquella
cidade, da séde da Delegacia Regional.
E' pensamento d» governo estadual fa
zer passar o delegado regional um

mez em Joinville, tão sómente. Mesmo
não é concebível a mudança da séde
da Região de uma cidade, porto de
mar, onde deve existir a vigilancia ma

rítima, para uma cidade central. Assim,
pois, S. Francisco continuará corno até
então a ser séde da 4a Região Policial.

, '

Um Sacerdote! '

ATTESTADO VALIOSISSIMO

Illmos. Snrs. Viuva Silveira & Filho
-Rio de Janeiro.
soffre�do �d�ra�te ;;�is caC_�n��L-�d�" u��
enfermidade recalcitrante manifestando
se em ulcerações na garganta, obtive
completo restabelecimento com o uso

do ELIXIR DE NOGUEIRA.
De 'quatro mezes a esta parte mani

festou-se uma ferida de rnáo caracter
com o aspecto de cancer desenvol
vendo-se de modo assusrador, pois a

meaçava corroer o nariz, especialmente
o .lado direito; usei diversas prescripções
medicas, infelizmente sem resultado. Por
indicações de um amigo particular;---Bor
ges, graças ao qua, lconsegui curar-me ra

dicalmente, coriforme a minha photo-
.graphia junto, com o vosso preparado
ELIXIR DE NOGUEIRA, do Sr. Phar
maceutivo João da Si�va' Silveira, de
saudosa memoria. Autoriso a publica.
ção,

Padre Raul Alves da Silveira.

Testernunhas:-Fernandes Tavares, do
Imparcial; Elias Sarmentos, da Ronda.

Snperintendencia Municipal

o Dr. Superintendt3nte Municipal es
tará diariamente na séde da Superin
tendencia das 13 ás 15 horas.

Expediente
Mez de Maio

DIA 27:

ter feito pelo motivo da construcção da
cerca embaraçar o transito publico. Des
pacho: «Deferido. O terreno do supp.
não attenta contra o ernbellezamento da

cidade, pelo facto de não estar cercado,
devido a situação em que se acha e ha
tanto tempo que mais parece um logra
douro publico. Alem, disso" em hypo
these alguma, a Municipalidade consen

teria se' vedasse »o transito publico ou

mesmo estreitasse uma rua quazi 'secu
lar» .

DIA 29:

1\dministração do Sr. João Can
cio da- Silva, 10 'Substituto em

exercicio.

que, prnvem o que t-illegd, de accordo
com a informação da secretaria,"
Alvará de licença concedido a João

Garcia &·C para abrirem uma padaria
á rua Marechal Floriano, obrigando-se,
'porem, a observar as Leis e' Posturas
Municipaes respectivas.
Petição de Augusto Nunes da Silveira,

pedindo titulo em seu n6rne de um ter
reno que obteve em permuta que fez
com Rosa Maria de SOuZ�1. e bem flS

sim licença para transferir um terreno

que possue com 20,46 m. de frente e

232 III. de fundo:". I: despacho: "Infor
mem os srs, secretario e procurador- Arthur G. da Fonseca
fTIesoureuo." Z' desps crro: .. Quanto a

primeira parte, corno requer, quanto a
No 'dia 5 do corrente, passou a data

segunda, indeferido, em vista da infor- anniversaria do estimado cavalheiro sr,

mação da secretaria. Arthur Gomes da Fonseca, activo em

pregado da firma Hoepcke, Irmão & C.
Pela passagem daquella data, o nosso

amigo sr, Arthur Fonseca foi muito
cumprimentado, tendo á noite daquells
dia, em sua resídeneia, offereeido aOI
seus innumeros amigos e parentes, finoa
licores e doces.
Embora tardiamente, abraçambs cor.

'

díalmente o sr. Fonseca, desejando a
s. s. muitas felicidades.

Sob a pre�idencia do sr. .João Can
cio da Silva, 10 substituto do superin-

, tendente municipal, foram installados
10.. Novena: O Sr. Ag.bti1)ho A. da Sil- no dia 1° do corrente, no edificio do

va e a Sra. D. Carolina Me- i Forum, os trabalhos da Junta de Ali�-
deiros da Silva. I tamento Militar deste munieipíq.
O Sr. João Franci�co Ru-I Chamamos a attenção dos interessa
dal e a Sra. D. Anna Ale� dos, para o edital publicado em outra
xandrina do Carmo. secção deste periodico.
O Sr. Ffélncisco Arcelino -':-

CO,rrêa e a Sra. D. Emilia A superintendencia tem a disposi.
Corrêa de França. I ção dos srsl criadores e lavradore.

'Para que as Creanças se

desenvolvam de um modo
são 'e .norrnal, é prudente
que se lhes reforce o orga
nismo com um preparado
tonico de beneficio indis
cutivel. Tal é, segundo'o
tes ternunho de milhares
de paes, a legitima

'

.

EDllllsão de Scott

DIA 10:

1\dministração do dr. Eugenio
1\ugusto Müller, Superintendente,

,

DIA 13:

Petição de Augu-ío Nunes da Silvei
ra, pedindo licença para transferir a

João Vicente de, SOUZél, pela quantia
de 400$000 rs., um terreno' do P. M.
tendo 40,92 m. de frente com 197,8 rn,

de fundos de um lado e 245,5 rn. de
outro lado, inclusive urna casa em máo
estado. Despacho: " Cdmo requer, de
accordo com a lei municipal."

DIA 16:

Petição de Claudino Romã» Alves,
pedindo rara continuar a, pag;1f os fó
ros do terreno de herdeiros dr,' Ignlcio
José de Souza, sito no lug Ir Pinheiro,
e bem assim a dispenso da multa de

que trata o edital respectivo, até que
os herde iros , do, referido terreno pro
cedam ao inventario. l' despacho; "Ao
sr. procurador p.[ rii informM." 2' des

pacho: "Como requer."

--�-

Festa do Espirito Santo
R(:-1ação dos M,)rdomo�, Mordmn8s,

Imperador e Imperatdz p;lra () ann') de
1920,

»

I •

»

»

Mez de Junho

DIA 2:

Portaria n. 12, mandando p8grlr ao

Sr. José Julio de Carvalho, a quantia
de 9$750 de sua porcentagem de 20%
sobre o producto da afiricão, relativo a

quanti� de 48.$750, de 16 de Ab[ril a

31 'MatO proximo findo. )
Petição de A. Baptista & Ca., pediu

do licença para alargar um portão no

muro annexo ao ex-engenho «Victoria»,
Despacho: «De accordo com as Leis e

Posturas municipaes, como requer.»
I

Portaria n. 13, exonerando, a pedido,
do cargo de professor da escola do lu

gar Rio do Pinto, o Sr. Eduardo Selly
Coutinho Mascarenhas.
Alvará de licença concedido a A; Bap

tista & Ca., para alar:garem um portãono
muro annexo ao ex-engenho «Victoria».

DIA 4:
'

Petição de Joaquim Anselmo Gonçal-
o ves, pedindo licença para transferir a

Manoel Antonio Gonçalves, pela quan
tia de rs. 200$000, um lote de terreno

com 10m. de frente e 60 ditas de fun
dos. 10 despacho: «Informem os srs. se

cretario e procurador thesoureiro». 2°
despacho: «De accordo com as infor-

O Sr. Joaquirn Hypolito da
Fonseca e a Sra. D. Emi-'
lia Belern Wildner,
O Sr. Francisco Paulo Cor
rêa e a Sra. D. Esthér Ca''f-'

•

doso Vieira. ,

O Sr. Antonio Torquaío de
Castro e a Sra. D. Maria I

Amalia da Fonseca.
O Sr. José Nunes da Sil
veira e a Sra. D. Anna Leo- •

poldina Costa Pereira.
O Sr. Francisco Fonseca e

a Sra. D,' Maria Borges de
SOUZ'I Lima.

19a » O Sr. Epaminondas Olivei-
I ra e a Sra. D. Maria Evor:.a
I Eherardt.

I Imperador: O Illmo. Sr. Joaquim Jo-
,sé da Silveira Junior. '

'

Imperatriz: A Exrna Sra. D. Cecy ju- I

racy Guerreiro de Oliveira, esposa do Sr.
Aatonio Pedro de Oliveira.

»

DIA 5,:

Petição de Antonio Oliveira Gomes,
pedindo a transíerencja para seu nome,
de urna casa e respectivo terreno que
comprou a Lindolpho Nunes da Silveira
e sua mulher, e bem assim licença pa
ra murar o seu terreno á rua do Exer
cito e construir a calçada na frente, da
sua casa. Despacho: «Como requer, de
accordo com as Leis e Posturas muni
cipaes».
Petição de Antonio Procópio da Sil

va, pedindo licença para abrir uma ca

sa de seccos e molhados no. lugar São
Thomé, nos Paulas. Despacho: «Como
requer».
Alvará de licença concedido a An

tonio Oliveira Gomes para murar o seu

terreno á rua do Exercito e construir
urna calçaria na frente da sua casa.

Alvará de licença concedido a An
tonio Procópio da Silva para abrir uma
sasa de seccos e molhados no lugar S,
Thorné, nos Paulas.

DIA 9:

Petição de Ann.l de Oliveira Pereira,
pedindo titulo em seu nome, de 11!1l

terreno do �. M. que comprou a Ma
noel Pereira da Silva. 1 ° de�pacbo: «Im
formem os srs. secretario e procurador
thescureiro". 2° despacho: «Como rc-

•

quer.»

»

»

,»

A commissão

Consorcio
Realisou-se no dia 3 do corrente, o

enlace mati imonial do joven Francisco
Cardoso Vieira, com a gentil senhori
nha Maria Neuchaffer de Oliveira, esti
mada filha do sr. Emilio -Neuehaííer
de Oliveira, enfermeiro do Hospital de
Caridade.
Aos dignos noivos apresentamoa fe:

licitações.

..

,-.-

A superintendeneía municipal desta
cidade, enviou para o Rio de Janeiro,
no »Anna«, diversas amostras de ce

reaes cultivados neste município, afim
de figurarem na expesição que será
realisada brevemente .naquella capital.

_.� :-

---:---

Em visita a sua exma, família, en ..

contra-se entre nós, o joven Antonio"
Silveira, empregado do alto' eommer
cio da capital do Paraná.

.

-.- .

De regresso da capital, do Estado,
seguio para a cidade de Porto União,
o íllustre er. dr.. Lucas Bhering, juiz
de direito daquelle comarca.

Dr. Ribeiro de Carvalho
Entrou em exercicio do cargo de

promotor publico desta comarca, o sr.
dr. José Ribeiro' de Carvalho.; que oe

cupava com muita rectidão e intelli.
gencia, as func(;ões daquelle cargo na
comarca de Cruzeiro. •

Ao distinoto sr. dr. Ribeiro de Ca r
valho, apresentamos os nossos cum) pr
mentos, desejando que s. s. tenha feliz
permanencia nesta cidade.

Alistamento militar
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Após. muitos soffrímentos, veio a Ial-
•

lec�er nt> dia 16 deste_.mez, a sra. d.

Thereza de Souza, mal �a exm�. sra, d.
:Maria Th?reza Castro PI,nho, vruva do

sr. AntonIO de Castro, PInho.
Aos seus desolados parentes, apresen

tamOs alL1 nossas condolencias.

•
. '-----

}\ ·RAZJlo

deste municipio, sõro anti-peetoso, que
fornece gratuitame�te aos interessados. Eôital . õe ronvcccção para o clistcmento militar

,.

João Canelo da Silva, interinamente presidente da Junta de alistamento militar do Dístri
cto de São Francisco, da 18a Círcumscripção de Recrutamento.

I • • -.:-- \

Ivnumeras são. as crianças salvas das .

Faz saber aos que o presente, edital lerem ou delle tiverem conhecimento que nesta data 'foram installa-

lombriga� com o uS? da LO�BRIGU.EI- dos os trabalhos desta Junta e portanto, convido a todos os Jovens da idade de 20 annos, completos no anno pas

RA do Pharrnaceutico ChHrHCO Silveira.] sado e domiciliados neste Municipio, a virem inerever-se nas listas de recenseamento até o ultimo dia util de Agosto
.

I
do corrente anno. Convoca tambem todos os interessados a' apresentarem, dentro desse prazo, esclarecimentos ou

"Da ASliociaçã� C�mmercial de reclarnções a bem de seus direitos, afim de que a Junta possa. bem orientada ficar da verdade e· dar as informações
Joiuville, recebemos a eommu-] precisas a esclarecer o juizo da Junta de Revisão que tem de apurar este alistamento.

niC21ção abaixo, a qual muito a- j Faz saber tamberri algumas disposições das modificações da Lei n. 1860 de 4 de Janeiro de 1908, na

d
' parte relativa ao alistamento e sorteio: -

.

gra eeemos: �'A todo o brasileiro q'ue, no anno em que completar 21 annos de idade, participar espontaneamente, por
)oinville, 27 de Abril de 1919'. escripto ou verbalmente á Junta, seu nome, filiação, profissão, residencia e data de nascimento. será fornecido um

A' Redacção da «Razão» certificado de alistamento que lhe dará direito a servir somente um anno no exercito activo (Art. fl3 §§ 1 Q e 2° e
.

S F Ilettra C do art.9.)· l' .

. ão. rancisco
As reclamações apresentadas fora do prazo marcado no art. 5�, serão remettidas immedíatamente ao chefe

De ordem do Snr. Presidente corn- I do serviço de recruta.mento, podendo os interessados fazei-o directamente a este, e só serão -tomadas. em considera
munico a V. S .. que nesta dLtt;� f()f;'\r)i I ção quando feitas pelo propno interessado ou por seu represen1 ante legalmante habilitado (§ uníco do art. 60.)
emi)Ossados todos os membros que corn-] Os ducumentos para comprovação de idade ou quaesquer reclamações serão fornecidos gratis e isentos de

põem a directoria e o Conselho Fi"oca11 senas e quaesquer outras taxas ou emolumentos (Art. 62.)
desta Associacão durante ti) anuo soclal, As Juntas têm poder para conceder isenção aos indivíduos de notaria e incontestavel incapacidade (alei-
de 1919 - 1920. Seguem os nome- e car- jados, paralytieoe, loucos, etc) (Art 66).
gos que occupam nesta Associação: Os cidadãos que, por qualquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do anno em que completaram
Presidente: Procópio G(lr:le:-i de Otr 21 annos de idade, serão incluidos no recenseamento que se estiver executando, desde que as omissões sejam co

veira, da.firma 0!iv:irí-l"Sch'em1i: & �i<l; �
nheeidas. Si forem menores de 28 annos, serão incluidos na classe a sortear; si forem maiores, só poderão passar

Vice-presldentt: Joao G 'me:; Ribeiro.I definitivamente para o exercito de 2a linha aos 37 annos de idade completos, ficando, portanto, sujeitos a ser eha
Gerente do Banco : Nacional' d.r

.
Com mados para prestarem serviço no exercito de la linha (Art. 68).

mercio; Primeiro Secretarro: Dr, João ' E' dispensado do serviço no exercito activo, em tempo de paz:
Dias de Paiva, Advogado: S'�gllnd() Se- 1°) O -filho unico de mulher viúva ou 'solteira a quem sirva de unico arrimo, ou o ·que ella escolher quan-
cretario: Henrique J\)[(:l:m, da fir.na He n- do tiver mais de um;

.

,

.. .que Jordan & C1;-); Thezoureiro: Ouo 2°) o filho de homem physicamente incapaz para, qualquer oeeupação e a quem sirva de uníeo arrimo.
Boehrn, Comrnerciante indu-trial; Con- (Art. 114 ns, 1 e ,2) .

.

.

.

selho Fiscal: Alexandre Schlemm,'Com- As fraudes commettidas para omissão de nome ou nomes na lista do recenseamento militar serão com

merciante e industrial, Eugenio Minei- municadas pelas Juntas. de alistamento ao juiz ou tribunal competente, afim .de serem punidos os delinquentes com

ra, da firma E Moreira & C1 ::1, f' Ii. A. a prisão de um a ·seis mezes e multa de 100$ a 200$000. (Art. 116) .

Lepper, da firrna
'

H. A, Lepper & Fo, Dois aunos após a, decretação desta lei, cidadão algum poderá, antes dos 30' annos de idade, ser nomea ..

Aproveito él OjJpUI tunid.ide par-r apre- do para o Iunccionalismo publico federal ou a-Imittido, em qualquer caracter, .ern repartições e estabelecimentos da

sentar a V, S Ih fl\:,·I.b protesto : de aI-I União, sem que apresente a caderneta de reservista, ou, .pelo menos, o certificado de alistamento- (Art. 128)
ta e distinca con-i .rerucã >.

.

O Governo Federal entender-se-á 'com os governos dos Estados para que as disposições deste. artigo se

I
estendam ao funccionalismo estadual e municipal, bem como ao operariado. (§ unico dó art. 148)

.

O 10, secl,·etario: I d.' Aos domingos será affixada, na porta .principal do edifício em que funcsíona esta Junta, a re ação. os

João Dias de Paiva alistados nos sete dias anteriores.
.

\
, <

A Junta funccíonará todos os dias uteís no edífieio do Forum das 10 ás 15 horas (3 da tarde).

_.:-

phaticas e as creanças, especialmente ás fin:' de organisar �li, os meios mais pro-I profissã�, bem .como a�e�ciar negoci.
de crescimento rapido. Vettosos de fiscahs3ção. os, servmdo de mterrnedlanos para ven-

«Miguel Alvarenga. Durdnte .0 tempo que o srl 'Cancio das de casa, terrenos, effectuar compras
Campinas, S. Paulo:» I da Silva estiver·no desempenho da refe- por encommenâas, nesta praça ou outras

-:- rida commissão, ficará exercendo interi· do paiz, acceitar representações, pre'3tar
,

Recebemos dQ sr. Cypriano de La namente o cârgo de administrador dfl informações, etc.
Aproveito-me do ensejo para apr6sen· p. d'

.

1 d'
.

M R CId C
'

ena, Igno V'lce-consu a Argentma,. es� de endas, o sr. ar os a ,oS:3 Joinville, Maio de 1919.»tar a essa digna Redacção, os meus· nesta cidade, honroso cartão de agrade- PereIra, zeloso e competente escnvao __

protesto} de� estima e alta consideração. mento, pela' notiCIa que publicamos daquella repartição.
• Attenciosas Saudaçõe!'.

.

em o ultimo numero da «Razão», sobre -:-

Fernande Baggenstoss a passagem da data annlvetsaria da inde- , Grupo Dramatico "União�' E
.

t d d
.

.

d
.

d 11
- . 'm Vir u e a communIcação

10. Secretario pen enCIa aque a naçao a rrllga. Theatro "Carolina"
-:- recebida do Dr. C}Jefe. do Distri ... ,

4 .;_:- O illusíre sr. dr. Luiz Antonio Fer- 'Este novo grupo fará, na proxirna cto Celegraphico deste Estado,Receb\mos do sr. Epiphanio da Fon.. G
'

,
lJ

reira ualberto, digno inspector de saú. semana a sua e:,tréCl, levando a, scena o aVI'so aos senhores l'nteressados,seccl Doria, director da bibliótheca pu·, d 3 I}
1.. •

SI'
de o porto de'.ita cidade, teve a genti- bellissimo drama em

. actos intituladtl.
que se achanl abertas ate' fl'm dowhca de ergipe, os re atonos do, mo ..

leza de nos offerecer um volume c:on- P d
1)

vime:bto desse· importante estabelecimen- " O Espectro do assa o corrente. mez; as inscripçõ.es pa. o
to nos annos de ,1915 a 1918, apresen ..

tendo o bem organisado relatoflo a::-

presentado em' 1918 ao ministro e a hjllarian�e comedia em 1 acto • concurso de candidatos a pratic8n- ,

tados por s. s. ao sr. dI.'. secretario ge- C 1 M
.

'I t d t I h· t
-

1 d 11 ti' t d
ar os aXlÍ:m iano, pelo sr' dr. Carlos,' lI'1asa de DOI-dos es, e e egrapl)la nas es açoesgera aque e AS a· o. p' S 'di

.
'"'mto el ,que occupou no governo _ _ de

.

Florl·anopoll·s. e .ltaJ·ahy. OsPenhorados agradecemos alembran- W 1)

ça do sr1J Fonseca Doria.
. enceslati, �s elevada� funcções de di- Dos srs. drs. João Baptista de concurrentes deverão ser brasilei ...

reclor de saude pL1bltca. Abreu e �arlos Gomes de OH- ros, de t'8 a 25 annos de idad8,. Muito agradecemos. �

11IXIR D'T1 nOaU"'IRA' . veir�, conceitua�o� advogados gosàr boa saude e ter born com ...
.

J.l � Inspector de collectorias n� cidade de Jo�nlldie, rec�be- portamento O concurso versará
d P C S S'· . _

) mos a commuDicação· abaiXO,
.

. ..

'"
.

o hco. heo. João da ilva' ,'ilvelra Fo\ n�mf.';::jo, e[�l
.

conrrmssao, pdo I cuja fineza muito agl"adecemos: ,sobre. as segUIntes materta�: calI ...Cura FURUNCULOS I go�erno do Estado: m':;pecto.r de c1)l1c_c- «Il1mo. Snr. grapbta, portuguez, francez, Inglez,
. Os innumeraveis certificados eguaes tona�, o nos:o de�1Cado am:g? sr. Joao " geograp}Jia cl)orograpl)ia aritl) ...ao que segue, certificam os beneficos OanclO da Sllva, dJgno adUlllllstrador da Os advogados Drs. João Haptista de .

'
_ ..

'
.

resultados da prodigiosa «Emulsão de �e�a de Rendas desta cidade. Abreu e Carlos Gomes de Oliveíra têm m�ttca e noç?es de pl)lslca e Cl)I'"
Scott,» «Attesto em fé do meu grau. qu� O sr.

I Cancio da Silva, que é um func- a honra de cornmunicar a V. S. que mica.
ha muitos annos tenho applicado com cionario da Jna�s inteira confiança do abriram escriptorio nesta cidade, á rua

.

'
.. excellente resultado a «Emulsão de governo de S. Catharina, seguirá breve 3 de Maio n .. 2,

.

propondo-se tratar de

Scott,» especialmente ás senhoras ]ym� para os municipios do ix·contestado, a· quaesquer questões coneernentes á sua
,",

Da secretaria do Club de' Foot,:B .n

«Babitonga,» recebemos a seguinte com

municação:
S. Francisco, 23 de Maio de 1919.

A' Illustrada Redacção da «A Razão»

Nesta

Tenho a honra de comraunicar a es

sa digna Redacção que a 18 deste mez

corrente, foi eleita e empossada nesta

data a Directoria, que terá de gerir os

destinos desta sociedade, durante o cor

rente anuo, ficando a mesma assim cons

tituida:
Presidente: Bento Carvalho; Vice-presi.
dénte: Thomé Do�n; 16• Secretario:

.

Fernande Baggenstoss; 2°. Secretario:
.Antonio Gonçalves; Thesoureira:

.

An
tonio G. de Carvalho.

ln para eonheeímento de todos mandei publicar o prese�te edital no jornal «A Razão»,
I

por mim feito e 'Resignado e rubricado pelo Presidente.

r

São, Francisco, 10 de [unbo de 1919�
Felo Secretario

(4ssig.) Prancisco MacltadQ de Souza
----............---_. ';a ... • -::- _

AVISO

-:-

o encarregado da estação
Coapot de Camargo 1r.

,
.
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Se�vã,o Livre

CASl\ "A�1ERICANA'-'
Rua Lauro Müller n. 5'

Neste acreditado estabelecimento, que
presentemente possui um grande sorti
mento de elegantes e superiores calça
dos de difrerentes marcas, será rfeito a

té o dia 15 do mez p. er..trante, aos se

us numerosos freguezes, grande a bati
mento no preço dos mesmos.

Visitem á casa "AMERIUANA" que'
todos terão ensejo de ver o variado e

bello sortimento de calçados, e ficarão
crentes dos seus excepcionaes preços.

.
-

.

.

Club União Familiar
De ordem do sr. Presidente, e· de

conformidade com o afiO. 12, dos esta
tutos desta 'Sociedade, levo ao conheci
mento dos srs, sócios, que parJ a par
tida dançante a realizar-se em a noite
de 28 do corrente, só dará ingresso o

recibo de mensalidade do mez de Maio
p. findo.

S. Francisco, 15 de junho de 1919.
Antonio P. Pereira

1. Secretario
-.-

o B.&DI11.
--DOMIl\lGO'--

CHRISTUS
O maior film exbibido até hoje

nesta cidade
{;ollossal montagem

(Exhibição só Domingo)
-:-

o COIDluercio
De ordem da Diretoria faço notaria

aos snrs. commerciantes que a Directo
ria se responsahilizará pelo pagamenío
dos cartões-vales ernetidos para o:" tra

balhadores, que estejam com a rubrica
do presidente e assignatura do chefe de
turma, desde que estes ultimes não os

pagarem em dia, para esse fim os snrs,

commerciantes ja devem requerer á Di
rectoria o pagamento dos cartõss que
também estejam em seu poder.
Secretaria da S. B. «Alliança Estivado

res». S. Francisco, Junho de 191. 9 ..
.

O 1 @l Secrtario.
'

Tarquinio Ferreira
-:-

DESPEDIDA

NDE-SE
um bello

.

e solido predio sito
á rua Dr. Hercilio Luz (antiga da
Graça) nesta cidade, tendo um

.

amplo de especial salão para ci ..
nema ou tl)eatro, com um bom
palco. Juntamente vende-se tam,..
bem um esplendido ap,arelijo ci
nematograpl)ico, em perfeitissimo

· estado e· funccionamentot belTI
como todos os pertences e ins ....

talação motriz directa, e bancos
para a plaiéa. Para mais esclare
cimentos podem dirigir-se a Cra
jano Diogenes Lopes, caixa pos
tal n. 57.

n.9

.

-.-

o
V i 9 C) g e,n i. o

blicos. Directoria da Instrucção Publica, FIo.
Procuradoria do- Governo Municipal rianopolis, 26 de Maio de 1919.

de S. Francisco, em 23 de Maio de
1919.

De ordem do sr. dr. Superintendente
Municipal aviso aos proprietarios de ca

sas situadas no perímetro da cidade,
cujas c�lçadas não t�nham sido .ainda l
construidas ou estejam estragadas, a i
mandarem construil-as ou concertal-as í
de accerdo com a lei, no prazo de 60 I
dias, incorrendo na multa respectiva
todos os que não C; fizerem no referido
prRzo. .

São Francisco, 15 de Maio de 1919·
O fiscal IReinaldo Lucia d'Ouveira

,

------�-----------------------

i De ordem do Sr: Dr: Superintenden.!
te Municipal, faço publico para couhe
cimento dos int-resados, que se vae pro
ceder nesta Procuradoria, durante o mez

de Junho próximo entrante, ern todos
os dias uteis, das 10 horas da manhã
ás 3 da tarde, a cobrança do imposto
de décimas prediaes urbana, relativo ao l Vendo10 semestre do corrente exercício de· ---

accordo com o que determina o art. 27
da lei n. 51' de 30 de Outubro dê 1903.

De ordem do Sr. Administr�dor eles- Os que não eft �ct uarern o referido pa-
ta Mesa de .Rendas, faço pub1}co, que garneuto dentro dcs-.e prDZi\ ficam �u�

•
.

. • •

durante o, rnez corrente, proceue-se �es·. jeitos a multa de 10')/0 por cada se- a minha fabrica de Cerveja e,
ta Mesa de �endas a. CObr[l�lçil do rm-

rmestre que �xcecler, COllt.'orme
determina I Gasosas, unica nesta eidade

posto de capital, relativo ao 10 sernes- a mesma lei
G ilh K üt O 11 t d

.

. - UI erme r gertre do corren e .anno. _ s ?0 ec a os E para que chpg�l\� ao conhecirnen- ..

_que, no prazo aCHDa nao satisfizerem o to de todos os intere sad os lavrou-se e s-

p�gall1;nto de suas quotas, ficarão suo te e outros de �jgui11 theor, que s-rão

V djeitos as multas regulamentares. publicados pela jU1i'!"ensa e aífixido« en "r, elllllse
Mesa de Rendas, Estadoaes de São no lugares IDc1ÍS publico-i dt":-;t;) c.d«!e,

Francisco,2 de Junho de 1911. Procuradoria, aos 16 de M-áo ele 1919. lhar, em prefeito estado de con-

O escr. int, O Procurador servação, Para tratar com o sr,
Alvaro S. Thiago Affonso A. Doin Pedro de Oliveira & Irmão.:

-;-

Benrlque 'da Silva FO'JZtes

Encarregado do expediente, •

ELIXIR DE NOGUEjr�A
Cura =

Latejamento das ar

terias do pescoço.
Inflammações do ute-

_
,

•

roo

Corrimento' dos ouví
dos.

o

Delegacia de Polieia da �... ",�,.�������_",.",;,n,�<�· ....���··���o4a. Região J

e·
.

�

t
\[l)- De ordem do Sr. Administrados des- "t'll!

ta Mesa de Renda�, faço publico, para ,,_
De orc�em d,u d.r;-�:�lfg8��. I�f'gi>(;n";�:1 .i�r�16 'IFII 11

J ,IPIF
_ I conhecimento dos Interessados, que du- _ao ccnvldaclos. 0: srs. Pr< stdcntL (L

Ao
.

bom e_ generoso povo �e Sao rante o corrente mez de Junho, proce. i clubs. ou aSSOClaçOeS dançante" ou re-· e '" , ,

��[jnclsco, Jo_�o de D:us, F3ustmo dr) de-se �esta Mesa d.e �€ndas, .a cobran.l cr.eat1vas� o_u" d� �luesquer (:�lt:OS, �n:;� �SIlvo e farDlh.a despedtm��� e ofte:ecern ça do Imposto terntonal relativo I ao 10. os don�)� ,d\ Cl�.?f�� ...c�� O,Ll_,"�S ,}.'l .. � .. � Deposito de madeiras
os se3s pr�S�HDOS em FloIlanopohs, on- �emestre do corrente .anno. _Os c'Ol_lecta- q�e� Cd.�..:� �(. �� .�ll v._r, ?,. '.' o:�"eLe Pí�)' 1L� r�.o.� I
de vao reSIdIr. dos que, no prazo aCIma nao sattsfize- d�.;: mfl ).::�,�)Cl \.( L,. e f()�' d,o...

�, d _. C,lr, o I DE
_.:-.

rem o ){,gamento de suas quotas, ficarão ça" cal�t)� e al:to,n,�"eL, ;:j ?;�mp<He.. S' ef d Ber t�\rff-su-eito� á:-: multas regulamentares.. ! cerç:'\l i;I esta de�egélcla (k PIi}ÁClí-l, [lfim \,_.lg re
.

ns .\!JJ I de tIrarem, rCHC)Vdfem ou kvarer-n o
1v1'::':1 de Rendas Estadoaes de Cão

I! compete.nll..� ví.�t(;j as �U,.'i·": licenças para encarrega-se de construcções deFr,mci"cn, 2 de Junho de 19�8.
. o funccWlldwento durnnle o corrente
I

.

reconstrucçoes de predios êtc, .O escr. int. anno. r

Alv:_arà\ S. Thiago I, Sãt) Franci::-cí), 10 de Maio de �1919
O e,;;;crivão

Francisco Machad() d'e Souza S. Froncl'scoDe ordem do cidadã,) dr. Superinten· ,...

clt nte Municipal, corlviclo â todos os .'.
_': -

_ ..

devedores de· impostos municip'aes em Dnectona da Instrucçao PublIco
2.traz0, a virem a esta Superintendencid i (;ompra do material de expe.. " um excelen ...saldar os seus debitos dentro do pri1ZO i d- t V en de-�ede 30 dias, a contar ela data de:-L�, em I leu e. '!.iI �� t�"H� te terreno si-
todos os dias �uteis, das 10 hf)Lis daI De eJl-dem do exmo. sr. dr. secreta-

t '" d ·1 M tt 1\lt. nes-manhã ás 3 da tarde. . I rio do lllterinr e Jltstiça declaro que, I
ua O n.o. �gar 118. O O,

03 deve·dores ·que não satidizerem! de >ora .ern 'diantE", os. srs. dirE'ctores de te nlunlclplo, medlndo 18
dentró _desse prazo o referido pagao:en- 'I

gru pos f:Sc�:d<Hec.:, _ escolas, cor:nplei:nenta� metros de frente e 850 deto, serao excutados na forma da leI. res e reumdas nao podem comprar a

. E para que chegue ao conhecimento de I prazo o ma teriêJl necessarto ao exped�· dos.
todos, lavrou-se este e outros de jgual! ente, em vistil ,de· receberem arliantada�..

•theor, que serão publicados p�la imo.! mente a verba relativa ás despezas de. qualquer informação, na ge
prensa e affixados nos lugares mais pu-I cada mez. � rencia desta folha"

O Procurador
Affonso A. Doin

applicado com excellente resulta

do na fraqueza geral e con

valescença de todas as

molestías.

-:-

De ordem do sr. dr. Superintendente
Municipal previno a todos que tenham
adquerido por compra, herança, doação
etc. o 'domínio util de terrenos do Pa
trimonio Municipal, que fica marcado
o prazo de 60 dias, a contar desta data,
para requererem' os seus titulas de fo
reiros, de conformidade com. o art. 92,
do Codigo de Posturas Municipaes.

Os que deixarem de requ -rer seus
titulas dentro do prazo acima uía rcado
incorrerão na multa de .5$000 que ser á
augmentada em mais 5$000 ele 3 em 3
mezes até que seja 'curn prido o referi
do artigo do Cod, de Posturas .

Secretaria da Superintendencia Mu
nicipal de São Francisco do Sul, em

17 de Mala de 1919.
O secretario

Olyrnpio Gõrreseu

F' i?
'" I\\�

�út�:Ji..�

-:-

A.LFINETE
Pede-se á pessoa que achou um alfi

nete de gravatél, em forma de folha e

guarnecido de perólas, e queira entre

g,lr ao dono, o obsequio de Iaser á Nestor
Silveira ou na redação da Razão, que
será bem gratificado.
.-:: ••• _. _._- _ -,." • - •• __ o. _... , '·W'.F!:'h!!,!,!!'_� o.F IL

Yiano

Alfandega de São Francisco

De ordem do Snr. Inspector, faço pu
blico para conhecimento dos interessa
dos, que a Junta Adminstrativa da Cai
xa de Arnortisação, em sessão de 30 da
'Maio findo, resolveu pro rogar até 30 de
Dezembro deste anno o prazo para reco
lhimento, sem desconto, das notas abaixo
mencionadas, cujo desconto deveria co

meçar a 10 de Julho proxirno futuro:

·10.000, est, 8 até 13, fab. na Inglater.:
20.000, » 1 O » 12, »» »

50.000,» 9» 12, »» »

1 00 _000, » 1 O » ] 2, »» »

200.000, » 1 O » 12, »» ),

500.000,» 8 e 9, »» »

Gabinete da Inspectoria da Alfande
ga de S. Francisco, 6 de Junhu de 1919.

O Secretario

A,,:naldo C. de S. 7hzago

Imposto de Capftal

-:-

Imposto Territorial

lUa ,a"

Vende-se um, vêr e tratar á
rua M. Floriano na. 19.

ou

arrendo

uma me

sa de bi ..

RUA IT,ACOLOMY 7x18

. E. S. Uatharina
"

e 1J2
fun-'
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