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! Idos .nos80s banqueiros as importancias I fesso�es compet�ntes; com grande ex- S. B. "Alliança dos Estivadores"

destinadas ao resgate dos COUPOl1S e I pansao economica, fomentando o des-
! \

,
Escrevemos estes ligeiros eommen-

sorteios de apolices relativas a Dezem- 9, envolvimento da agricultura e das in- A 26 do corrente mez essa socieda-

tarios, ainda sob a confortadora im- bro do corrente anno e Junho d� 1920; I dustrias, etc. etc.
I

de' festejou o primeiro anniversario da

Pressão deixada pela leitura da men-
a divida consolidada é de ,. , A «Razão» rejubila-se com toda a suaAfunda.ção., '. .

.r 3 O r: 600�000 fI proveitando a opportunidade, mau-

sagam apresentada pelo exmo. sr
.. dr.

. 40: � e � uctuante de
.. '.'

. população de S. Catharina pela opti- gurcu sua nova séde, á rua Marechal
Hercilio Pedro da Luz, digno e hon- 827:292$963, senuo, _portanto, .3. divida ma situação em que se' encontra o ES-I Floriano n: 2.9. .

�

rado governador do Estado, ao Con- total do Estado da ímportancia de .. tado e envia ao seu digno e honrado] Desde o dia 25 notava-se grande ani

gresso Representativo, por occasião da 6.723:173$493. governador as mais sinceras e effusivas mação �ntre t?dos os associados, A:'
abertura da la sessão da 10alegislatu- Acha-se em vigor o imposto territo-] felicitações pela importante mensagem

meia-noite OUV10-se 0, espoucar de mui-
" .

1 de d b d do I t b
lOS fozuetes, que subindo aos ares em

râ na tIS o ra o o impos o BO re o ca- apresentada ao congresso representati- .

h
.

•
.

1 .- d 1895 I .
capnc asas curvas annunciavam que o

Não pode ser mais promissora a si- pital, crea o em.. p� o actual go- vo, no dia 22 de Julho p. passado. primeiro minute do dia 26 passava.

tuação de Santa Catharína, em, todos vernador, que dizia entao, em men- A's 6 horas foi hasteada a bandeira

os ramos da administração governa- sagem apresentada ao congresso esta- �� "4
auri-rubra da sociedade, que também

mental 'que aliás sempre esteve con-
dual:

.

era �streada, com a presença da banda,
,

. '. '. ° t
.

t I I d fi
.

d R' bli h
I musical «Alvaro Souza (I
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fiada a pOlItlCOS eminentes e sincera- « 8Y8 ema In o erave e retrogra o lmprens� o
'.

10 pu lCOU a I A's 16 horas devia haver sessão so-

mente interessados pelo engrandeci. de constituir fonte de renda principal' poucos. ?la� um telegrarnma pro·llemne e a essa hora a sala da séde pro ..

'd .' '.
.

. t
-

d . d cedente de Joinville e em que se con·, f
' ,

mente e sua terra, sendo de justíça] a expor açao os nOi:lSOS pro uetos, nu- t . tI'· f d' d
. usamente ornamentada, apresentava um

, I . , em umas o as e 1ll un a as dccusa-

realçar a culminaneia a que '8!�6a ca .. ! lifieando com esta praxe, que tão ar-r ções contra o sr. Alexandre Grant, es.. asp�cto alegre.
.

'

racterística attingiu na pessoa do' exmo.Í raigada está, os esforços da nossa pe- forçado gerente da Standard Oil.
Com a. presença das auton�ades �o"

d H'}' L
. I 1

. .

Iit
.

caes, representantes das demais SaCIe ..

QJ sr...
r. erciuo uz, �m dos mais ] quena avoura, que -. s�Ja Ll.0 em Segundo esse telegram�a,. o sr. Grant dades, pessoas gradas, agentes mariti ..

legItImos expoentes dos ideaes demo- I homenagem a essa classe laboriosa e tern feito venda do reduzido stock de mos e grande numero de associados
eratieos em S. Catharina. I resignada; - por si só contribue com ker oserie exi�tente no deposito da Stan- . foi pela "'Directoria aberta a sessão, usan-

Dentre os problemas a resolver, 1500/0 para a receita do Estado, não po- (�(Hd nesta. cl(�ade, as .se,-: sogro, o sr. do da palavra o seu Presidente, expli-
t d

.

b 1 ! de continuar
Gustavo Richlin, em detrimento dos de- cando. qual o motivo da festa

apon a {lS na mensagem, 80 re evam· i .1 »,
-'. i., �;

.

.'
•

.'
'

'N-' .

mais n�goclantes e _natura]m..ente d_os, Usaram ainda da palavra os snrs. dr.
se pela sua, �nagmtude os que Ele pren- \ « ao _preCISO entrar eU1 tlanscend.en. cc_)nsu�ld?res q�,e estao obt�nd.o .aqul ,e t José Ribeiro de Carvalho, Mario Pinto
dem á solução do. saneamento rural; á tes considerações de ,ordem economica, élD. Joinville o)a 'a�ora erec1os1s�lmo 11- ! ela Luz, D. Herrainia Vieira, Manoel
instrucção publica e á naoionalísação para recommendar a vossa attenção quido combustível, a razao de 1.000 IS. Victorino da Silva e Rogerio Vieira, que
dos nucleos onde se conglomeraram medidas que, libertando o trabalho, a garrafa. cumprimentaram a Sociedade por si e

elementos estrangeiros e que precisam tributem o capital». Nó� que ?onhecemos pesso:.l,mente ,o pessoasou sociedades que representa ..

Ber assímilados elo nOBSO es irito de Com a execução da lei do -im osto sr..Alexandr e Grant e a maneira cava- vamo
I .

.

..

p . p
.

.. . . .
p. lheiresca corpo s. s, procedeu para com Apos, os associados ofíereceram ao

nacionalidade, achando·se em bom an- terrItonal,' houve a pnnClplO, pt1r pa:-- a nossa municipalidade, quando ainda distincto medico sr. dr. Eugenio Mül ..
'..

dame�to as medidas tomadas para al- te dos trIbutados, alguma reluctanCla existiam algumas caiÀas de kerosene em ler um valioso mimo, cprno signal de

cançarmos, em tempo n::.ais ou Inenos em acceital-a. sendo felizmente venci- deposito e o cornmercio daqui, visando de gratidão pelos relevantes serviços
remoto unl exito feliz que compense dos esses embaraços, com honrá para maiores .lucro�,' vendeu para fóra o ke- med.icos gratuitos por elle prestados a

8 'f r os a população rural de S. Catha:rina. rosene que a Standard lhe fornecia men� todos os associados. O 'sr. dr. Eugenio
�SBe .es o ç ·

. .
.

salmente,-não podemos deixar de nos. Müller, deveras commovido, agradeceu
Documento extenso e mInucIOSO, a Vem·se effectuando grandes melho- fazer ecbo, da defeza que s'- s. fez pe- em um discurso vehemente riqueIla pro-

mensagem aborda um grande numero ramentos em todo o Estado, tendo si· rante' a Associação Co.rnmercial de Join· va de gratidão, fazendo na occasião fun.
de questões complexas, umas já exis- do reparados quasi todos os proprios ville, da calumnia soez que lhe assacam, darnentadas considerações sobre a ia·

tentes, 'e outras nascidas da guerra, co- estaduaes, e achando-se em construc- visé:lndo fins inconfessaveis.
.

milia d� trabalho, s.endo· delirantemente
mo a dos operarios, que, se merece re- ção �erca de 450 ks. de estradas de �m _reunião semanal da aquella é1S- ê pplaudld? ao ter�tn�r. _

so1vida com justi�a, deverá ser tratada rodagem, sendo intenção do governo 'I SOClaçao, o sr: Grant. pr?v(�u_ cabalmen-
A n:enma Olga �U1maraes ofterecetl.

, _}"
, te qUê tem felto a dlstnbmçal) de ke- em nome dos assoclados um bello ra·

dentro da ordem por aquelles que sao ocahsar novos colonos ao longo de
t f d St d d malhete de flores" á Directoria

'.. .
. 200 k d d

...
. rosene, en re os reguezes a aD ar',. •

�maIs dIrectamente Interessados nesse 8.. essas estra, as, e estao em es-
com a maxima equidade e com toda a Em seguida foi servido cerveja e cha-

caso, sern que recorram ás, idéas sub- tudos dIVersas estradas numa extensão lisura, sem nunca ter favorecido este Ou rutos aos presentes. Depois de todas as

versivas que n�o tên1 razão de ser num approximada do 200 ks. .

� aquelle.
.

I autoridades se retirarem, os associados
�

paiz
I)

liberal e ajnd� novo como O nos� Alem de outr0s melhoramentos, é � O presidente da Associação Commer-
r.

perc.oI'r:ram as ruas da cidade em en ..

..

d ",' d' 't d' t '.
i
·1 t d' h' t d thuslastlca passeata.

\So, sem os VICIOS as naçoes ecrepl- proposl o o governo cons rUIr a pon- i Cla; oman ° con eClmen o o, ?3S0,;s '
.

r

tas do Velho Mundo. te do Estreito pu estabelecer uma li- declarou que o gerente da Standard Ad � 1St hOdral� voltava�l a sédei social,
1 I" _ ' .

on e en re e lrantes V1Vas foi arreada
\tA §itua�ão economica do Estado, nha de jerry-ooats entre o EstreIto e nao preCIsava de defeza, bastando para a bandeira da sociedade.

n®stes ultimos annos, tem melhorado a ?ap�tal, identica as que existem no recomm�ndal-o. o seu passado, isento de Nessa occasião usaram da palavra 0$

sensivelmente, a despeito da. escassez pmz e na Europa, e resolver o probltl- qualquer suspeIta e de tortuosIdades. srs. Nestor Silveira, Leoncio Costa, Tar-
de 'meios de transportes e do fragello ma. da viação electrica da ilha e do Ficando provada a lisura' do sr. Grant, quinio Fe:reira, João Machado 'Corrêa e

.

das geaflas. o valor official da expor- eontinente.. facilitando o transporte dos como gerente da Standard Oil, resta ao
Leondno Goudino, que se congratularam

tação que em 1916 foi de productos da lavoura dos centros pro- informante manqué ir pentear macacos.... dcomt todos os socios pela faustosa

15.180',991$497 e em 1917, de i • • • • ximos da Capital.
. a a.

Em seguida dançaram os socios até
20.�27:919$246, - attingiu en1 1918 á' Como se vê do exame perfunctorio _.�- madrugada.
irQportante somma de 25.876:225$732, que fazemos da mensagem, são v�rias E ass,irn . foi commemorado festiva-
correspondepdo aos coefficientes de "as questões dependentes de solução e' ARa"

......

a'oH. \

mente\ o 1 Q anniversario da S. B. «Alli�

28,5�% nn 1918 80bre 1917, e 70 4�% que s. ex., o sr. govern�dor, (se propõe 'H J,.L ança dos Estivadores.»

em 1918 sobre 1916. realisar, correspondendo assim as aspi-
A sit'-aação financeira é excellente, rações dos seus coestaduanos, que o

. ijetido arrecadada em 1918, a importan. elegeram para occupar o elevado caro

eia' de' 5.067:536$973, havendo um SÚ: go' de governador de Santa Catharina.

peraz'?t de 1.251:036$973,. pois a recei- Dentre os pequenos Estados, é o

ta orçada para ("·8se exercicio tIra ape- nosso que se encontra em Ir!elho,res
:nas de' 3.816:500$000, e no

\ primeiro condições sob todoH os pontos de ,vis

trinfestre 40 corrente exercício já existe ta, com uma divida reduzida, achando
Um augmento de 2'67:389$338, compa- se em dia nos seus pagamentos; com a

rado com a teceita de 1918. instrucção largamente disseminada em

A dividá extelna do Estado é de todo o seu territorio por meio de &,ru

'2;860;'2$0$533, ' achando-se, já em podir pos e escolas isoladas coufiado
..
s a pro ..

A mensagem

NOS ultimos dias da esta,dia do dr.
- Epitacio Pessoa em Nova York o

banqueiro Vallderbilt, presidente da
National City Bank, lhe offereceu em

sua vivenda, situada a 5.0 kilometros
da cidade, uma encantadora festa, á
qual compareceu, grande numero de
convidados, todos pertencentes ao cir
culo financeiro norte-americano.
Ahi, foi servido um lauto jantar, sob

as arvores do parque, com maravilho
sa vista para o rio Hudson.

4111.....9Em virtude da resolução tomada pela
directoria deste periodico,· a «Razão,»
do corrente mez' em diante, será publi
cada s.ernanalmente, contando para 'isso
com o apoio que, aliá8,' sempre lhe dis

pensou a papulação desta cidqde.
A direcção do jornal continuará, co·

m� até Dqui, confiada ao. sr. deputado
Manoel Deodoro de Carvalho, entran

do para' o corpo redactorial o sr. Caro
los Pereira.

, \

\
\
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Desde a chegada dn Iamilia real ao

Rio de Janeiro" acompanhada de perto
de quinze mil emigrados de Lisboa, era
de regra que a nata delles fosse diaria
mente, das 4 ás 6 horas da tarde, a S.
Christovão beijar as mãos do regente e

mais príncipes e saber noticias da sau

de da rainha Mãe, a Senhora D. Ma
ria I.
Via-se, então" a estrada que do inte

rior da cidade vai ter á Quinta da Boa
Vista-e a cidade ia só até ao largo do

Rccio Pequeno, sendo a linha do Ater"
rado lima lmgueta de terra rodeada em

todo· o seu percurso de larguíssimos bre
jos maritimos - via-se aquella estrada
cheia de gente, alguns em seges, traquz
tanas c soaauets, não poucos a caval
lo, ou montados em bestas, e muitos a

pé, levando suspensos.meias, sapatos e

borzeguins até ao ríbeirão do Maracanã,
então copioso em aguas, onde lavavam
os pés empoeirados e se calçavam.

:No palado não havia uma só cadei
ra para que ninguem se pudess'e sentar,
circulando, por entre os grupos, as pes
soas reaes, que a todos distribuiam sor

risos e amabilidades. E quem deixasse
de comparecer a essas recepções fanlÍ
liares incorria logo em reparo e estra
nheza.

Naquella mescla de omnipotencia do
monarcha abltocratico e muita meiguice
de genio, tudo temperado por extrema
bonhomza e,-sejamos it:I1parciaes-no·
tavel deficiencia, si não falta radical de
instrucção, davam·se episodios e scenas,

dignos, por certo, de ser relembrapos.
Uma vrz, queixava-se um ofticial de

PharmaCl"a M�nerva marinha de haver sido preterido, tocan-
- .fI, do-lhe por direito o accesso -a 2() tenen·

Abre-se à qualquer hora da noite te, do que, apresentava provas e doeu"
Rua Genera.l Ozorio n. 11 Telephone n. 15 I mentos .

I I
«Após O jantar, relatam 08 telegram

mas da Agencia Americana, um gra
cioso grupo de senhoritas, filhas de
milionarios, vestidas de nymphas gre
gas, executou sobre 08 relvados, inte
ressantes dansas classicás,' causando o

mais agradável effeito aquelles baila
dos á .luz do luar. No fim das dansas,
as moças cantaram em coro, uma li
geira cançoneta, éom versos allusivos
ao dr. Epitacio Pessoa, sua senhora e

filha.
A senhorita Pessoa, instada pelas

presentes, recitou uma poesia de Roa
tand, allusiva á entrada dos Estados
Unidos na 'guerra, em defesa da Fran
ça, sendo muito applaudida.
Como surpresa fina], as mesmas mo

ças, acompanhadas ao piano, cantaram
em traducção íngleza, o hymno brasi
leiro.
Logo que terminaram, as SEnhoras

americanas, que se achavam presentes,
fizeram um appello aos membros da
comitiva do Dr. Epitacio Pessoa, para
cantarem o hymno brasileiro e a can

ção do soldado, que findaram sob uma

estrondosa salva de I palmas.
D'ahi dirigiram-se todos para O impo

nent e edificio do Golf Association, club
de millionarios, que estava ornamenta
do com bandeiras brasileiras. A dire
ctoria do mesmo club recebeu o Dr.
Epitacio Pessoa e sua comitiva, á en

trada, fazendo-os visitar os grandes sa

lões, onde se realisava um baile em

sua honra, concorrido pela melhor so-

ciedade newyorkina. .

Após ter-se demorado algum tempo
.na Golf Association, onde foi servida
uma finissima ceia, o Dr. Epitacio Pes
soa e sua comitiva regressaram a No"
va York, trazendo a melhor impressão
das lindas festas a que haviam assisti
do».

O commandante do «Idaho», navio
posto á disposição do presidente Epi
tacio para o seu regresso ao Brasil) _
querendo obsequiar o seu illustre via
jante, resolveu I durante a viagem, man
dar servir somente me'JZUS brasileiros,
sendo para isso organisado todo o ser

viço • de refeições pelo eommissárío do
couraçado «S. Paulo», que se acha
alli.
A bordo do «Idaho» era publicado

um jornal de pequeno formato e rea

Iisavam-se diariamente sessões cioema ..

tographicas. f'

_IP'.���._...•-.--

Desembargador Medeiros Filho
A «Nação», importante revista que se

edita na capital da Republicá, estam

pando o cliché do nosso i11ustre amigo
sr. dr. João da Silva Medeiros Filho,
nublico a" linhas abaixo sobre a mere

�ida nomeação de s. ex. para membro
do Superior Tribunal de Justiça do Es
tado:
«A' suprrnea magistratura de Santa

Catharína, foi elevado um dos moços
mais dignos da actual geração cathari-
nense.

O sr. Desembargador Medeiros Filho,
iuiz integro que se notabilisara nas co

marcas em que serviu, e que ultima
mente conquistara no Tribunal as mais
justas syrnpathias, pelo criterio com que,
na qualidade de Procurador Geral do
Estado, elaborava os seus par�ceres, foi
muito dignamente nomeado membro do

Superior '-Tribunal, onde servirá a Justi-
tiça e dignificará o' Estado. \...

O sr. Dt:;sembargador Medeiros Filho,
em situação. diffwll que exigia notaveis
qualidades de acção,--moderaaa mas

inflex,yel, exerceu o cargo de Chefe de
Policia, com· tal seguranç,l que todos o

applaudiam, confiantes e satisfeitos.
A «Nação» felicita o Estado de San

ta Catharina, pela justa nomeação do
sr. Desembargador Medeiros Filho.»

. ,

Theatraes
Grupo Dramatico "União"

Ha poucos dias que, com o magnifi
co drama 'em 3 actos «O Espectro do
Passado» e a interessante comedia em

1 acto «Uma Casa de Doidos»; estreou
no palco do Club XXIV de Janeiro o

novel grupo, cujo. nome epigrapha es

tas linhas.
Fazer' uma critica é desnecessario,

porquanto o nosso publico já tem o seu

juizo formado a respeito das peças e do
cabal desempenho que ellas tiveram.
Muitos íorarn os applausos dispensa

dos pela platéa, e por muitos que fos
sem não eram de mais, pois que a um

grupo' novel, que faz a sua est réa com

peças de responsabilidade, dando um

desempenho admirável aos seus papeis,
todo o applauso é pouco.
'Apresentamos aos distinctos amado

res do Grupo Dramatico «União» os

nossos parabéns pela grande vocação
que mostraram ter, e fazemos votos pa
ra que' muitas e muitas vezes propor
cionem ao nosso publico essas tão en

cantadoras noitadas.
FCJi tão apreciado o drama a que aci

ma nos referimos, que hoje, a pedido,
vae ser levado novamente á scena, sen
do que o producto do espectáculo re

verterá em beneficio do «Operário Foot
Ball Club» e da «Caixa Escolar», an

nexa, ao G. E. «Felippe Schrnidt», des
ta cidade.
Após o drama, será levada em sce

na a esplendida comedia em um acto:
«Os tres maéstros.

«Caim e Abel», é o titulo de um es

plendido drama em 3 actos que deve
rá ser desempenhado a 9 de Agosto
corrente pelo Grupo Dramatico «Perse
verança», bem como a finíssima come

dia intitulada «Quincas Teixeira», a

qual, pelo papel predominante que nos

apresenta em (I "Quincas". poder-se-ia
intitular, de accordo com os tempos
modernos, o

. «Jeca Taiú».

��

Algumas de D. João VI

-Mas o sr. já foi 1 G tenente? per
guntou o rei.
-Não senhor.
-Então coroo quer passar logo a 2°

tenente? Sr. minstro, faça promover este
homem alo tenente, elle tem direito I
Debalde impugnava, com todo o I�S

peito, já se sabe, o ministro, procuran
do esclarecer o caso; D. João VI bra
dava irado:
Nao quero, não adrnitto, basta de es

candalos! promovi já o homem; obe
deçam.

E assim se fez.
Em certa época, julgou o rei dever

dar a algumas pessoas distinetas do Bra
zil titulas de fidalguia, escolhendo no

mes de localidades brasileiras.r e portan
to de feição indígena.
-Já viu a rainha nobreza? 'pergt.qn

tou elle a alguern. Como a acha?

Que havia de responder o interpella
do, senão que óptima, excellente?
Sorriu-se D. João VI e tomou longa

pitada.
-Nobreza, também não, tafetá... ta

fetá! ...
E muito' satisfeito com a lembrança,

repetiu logo o dito a varias.
,

Apezar da qualidade inferior da fa
zenda, eram taes graças em extremo
ambicionadas.

. Numa daquellas tardes a que alludi
mos, um fidalgo portuguez, de nome

Noronha, atirou-se aos pés, do rei.

-Que é isto ? que novidade ternos?
=-Não me levanto do chão, ernquan

to Vossa Magestade não conceder o ti-
tulo de conde rara. '.'
-Para quem? Para ti?
Levantou-se muito depressa o corte

zão todo radiante e, em voz alta e trio

umphante, annunciou:
-P,;da vra de rei não volta atraz; es

tou feito conde de Paraty.
E o monarcha concordou e com a

eterna pitada, poz-se a rir.
-Pois vá lá... teve espirito, não ha

duvida ... teve espírito!
Visconde de Tannay

A presidencia da Republica
Acaba de assumir a presidencia da

Republica o sr. dr. Epitaeio Pessoa,
eleito quando representava o Brasil no
Congresso da Paz, reunido em Paris.

S. ex. antes de regressar á Patria,
visitou, a .convite dos respectivos go
vernos, a Bélgica, a Ita lia, a Inglater
ra,. Portugal e os Estados Unidos, re

cebendo em todos esses paizes as mai
ores provas de defereneia que muito
nos desvaneseem e nos honram.
A sua recepção na capital da Repu

blica, onde chegou a bordo do maior
navio de guerra da esquadra norte

americana, foi imponentiseima, fazen
do-se a ella representar todas as elas-
ses sociaes.

.

\
O S1'. dr. Epitacio 'Pessoa assume o

poder Bem compromissos partidarios e

rodeado das sympathias populares, sen
do de salientar o g'l3sto que teve o sr.

dr. Ruy Barbosa, candidato da opposí
ção, aconselhando 08 Beus cOI'reUgiona-:
rios a recouheoerern o candidato (la
convenção como legitimamente eleito
e dizendo em seu manifesto de 20 de'
Julho, que a propaganda 'que fez an

teEl da eleição para Presidente da Re
pubHca, «não correra, pessoalmetite,
contra a candidatura do senadol\' Epi
t�cio Pessoa, cujo merecimento indivi
dual nunca offereceu materia a nega
ção ou controversia»' entre aquelles que
constituiam a opposição. «Pelo que me
toca a mim, em particular, continua o

sr dr. Huy Barbosa, nenhuma incompa
tibilidade lne separava do senador Epi.
tacio Pessoa. Nunca lhe neguei talen
to e saber. Antes lhe reconheei varias
vezes, já na tribuna parlamentar, já
n.o exercicio da minha profissão, onde
tive occasi,ões de assentir com applau
sos em pareceres e trabalhos BeUS».
Outra recomn1endação não precisa

ter o novo presidente da Republica,

•

�Pes oas
�. .

.� nemlcas
�
� necessitam a Emul-
I são de Scott que
I alem de um me

I dicamento é um

I poderoso alimen-

i
to concentrado,

[1
' productivo

, de sangue,
-� forças e

� Marca da boas côres,
M Emulsão

�. Legitima,

� ��.��:E.SnlEI__"'�

i I Pedi sempre

� � Emulsâodeêcott
� S=::: "

� 473
';;���.,,�1"'1;1�.�� ..

,-�����.��..�.�.���.--.�������

•

além d'esta, partida do seu illustre en-
,

.I.
•

tl.agonls a.
,

- Conforme telegramma do nosso"
correspondente) e que já' fizemos pu
blico, o novo .rninísterio ficou assim,-,
constituído:
Fazenda, - Homero Baptista
Exterior, - Azevedo Marques
Interior, _. Alfredo Pinto
Agricultura _' Simões Lopes
Viação -,Pires do Rio ,

Guerra -- Pandiá Calogeras
Marinha - Raul Soares
Para prefeito' do distrieto federal fot

nomeado o dr. Sá Freire a para chefe
de po1icia, u dr. Geminiano da Fran·
ea,

Será levado no dia 7 de Setembro
próximo, no Theatro Carolina, um' es

pectaculo de gala pelas creanças do gru
po escolar «Felippe Schmidts.

O programma constará do bellissimo
drama historico «7 de Setembro», que
findará com uma apotheose á Indepen
dencia do Brasil, finalisando' o especta
culo com a encantadora comedia «Amor
e Literatura (I desern penhada pelos ama-
dores do grupo «Perseverança». �

Tumores osseos J
Illmos. Srs. Viuvá Silveira & Filho

Rio de Janeiro e,�

Estando soffrendo, ha dez mezes, d.
tumores osseos na perna, braço e ca

beça, do lado esquerdo, considerava-••
uma pessoa inutilisada, porque de dia a

di<:l, augmentavam os meus soft�imentos
atrnzes, chegando a reunir 8 lascas de
ossos· de 'diversos tamanhos, até 8 cen..

timetros de compr�mento que se des
prendiam da perna e braço. Vivia já
descontente da vida e por vezes êra
obrigada, pelas terriveis ddres a pedir a
Det;.s que me con�edesse a morte, co ..

mo meio de alUvio; porem, teve Deus
compaixão de mim, fazendo ç:hega.r _ .ás
minhas mãos em tão feliz hora, um re ..

clame do vosso prodigioso plreparado
ELIXIR DE NOGUEIRA. Confiada em

tão grandes curas, usei alguns frasco�
do vosso preparado em tão feliz mo..

J

mento que, hoje, acho-me radicalmente
restabelecida, tendo feito já a pci,� uma

viélgem de 12 leguas e viceversa, nada J
sl?ntindo que me fatigasse.

Enedina Moura Alves.

Monte Santo (Bahia,) Fazenda Bôa
Vista, 27 de Junho de 1915.
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De ordem .do Sr. Administrador in
do Phco. Chco, João da Silva Silveira terino desta Mesa de Rendas, faço pu--

Cura CRYSTAS (Vegetações) blico para conhecimento dos' interessa-
-:- dos que' até o dia 30 do corrente rnez

Movimento do porto. Do dia 26 de Ju� procede-se nesta repartição a arrecada
lho até hontem.iestiveram neste porto os ção do imposto de industrias e profís
seguintes navios: «Laguna,» «Floriano- sões, relativo ao 20 semestre do corren-

poils,» e ltagiba- e «Inca.»
!

te exercício.
Acham-se carregando o «Neuquern,» Os collectados que deixarem de satis-

«Ricardo y Enrique,» o «Lina,» e o «Da-] fazer o pagamento de suas presta�ões
vid Cohen,»' I até o referi?o :Jia 30, poderão. satisfá-

-: -
.

zel-o no pnmeuo mez que segUlf . com

São milhares os documentos que re- a multa de 10% e no segundo com
.

cebemos certificando os magnificos re- mais 2% ou seja 12%'
. ,

sultudos da "Emulsão de Scott." "De- A respectiva cobrança executiva sera

I claro que receito sempre com muito bom iniciada em 1° do mez de Novembro,
resultado a »Emulsão de Scott" para os de accordo com o art. Ioda lei n....
doentes da minha clinica, 1050, de 17 de Setembro de 1915.

Dr. Francisco Belini. Mesa de Rendas Estad uaes de São
Campinas, S. Paulo. Francisco, IOde Agosto de 1919.

-:- O escr. int.
Esteve nesti cidade. domingo p. p.

o »Vampjro Foot-Bàll CIub, (I de Join: Alvaro S: Thiago
ville, afim de disputar um mateh CÇ>ll1
o "Operario Foot-Ball CIub. II

I Desde cedo era enorme a assistencia
no campo do "OperariG" que ia acom

panhar as phases da lucta sportiva en

tre aquellas duas associações.
Iniciado o jogo, que correu na maior

ordem, dahi a momentos era aberto o

score do "Operario" com o 10 goal o b- .
.. .

tido pelo Silveira. appltcado com excellente resulta·

Assim. continuou 6 jogo favoravel ao do na fraqueza geral e con-
"Operano", sendo o resultado final o

s�guinte: valescença de todas as

"Opera;io" 6 goals molestias.
..Vampuo" °

,

PPf absoh:lta fa1ta de espaço, deixa.. qualquer informaçao, na ge-
mos de dar noticia mais detalhada do renela desta folha.

_!I!!!!!I_7[i!!f!q3�'2T!!!I!!'!'!!!!I!!!!!!!!I!!!!!!!!I!!!!!I!!I!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!B!!!!I!!!!!!!!!!!!IJl!!!!!!!!!!!Ib jogo de dom ingo, o que faumos no
.

proxim6 numero.

•

•

A navegação aerea,
Fez annos no dia 29 do mez p. p.

o galante menino Sírio, filhinho do sr.

Licurgo Santi, chefe das officinas da S.I

O; \,\ltimos "raids" aereos vieram abrir Paulo-Rio Grande.
novas perspectivas ás relações interna-

__:_

cionaes, após .. guerra que convulsio- O Radiurn-Cinema levará amanhã o

nOU a Europa.
. .. empolgante film «Na vereda da som-

Foram os norte-americanos os primer- bra!», da Triangle, em que toma parte
ros a fazerem a travessia do Atlantico a linda Bessie Borriscale, secundada pe
.através dos ares, com a viagem dos hy- lo talento superior de Charles Ray.
droplanos «Nancies», de que só um al- «Na vereda da sombra!» constará de
cancou o seu destino, partindo da Ter- oito partes.
ra Nov� e escalando pelos Açores e _:_

Lisbôa para chegar a Londr,es.· '. Caixa Eseolar
Quasi. no mesmo tempo, Scott, avia- A convite do sr Hororio Miranda,

dor inglez, partia tambem da Terra No- digno director do Grupo Escolar «Fe
va tentando' chegar directamente ás lippe Scbmidt,. reuniram-se no dia 27

, Ilhas Britannicas, sem o auxilio de na- do mez p. p. na sala da directoria do
vios disseminados sob a sua rota, para soe- mesmo grupo, diversos cavalheiros, se

corteI-o em caso de perigo, como fize- nhoras e senhoritas, afim de tratarem
ram os norte-americanos. Scott, nas pro- da fundação da caixa escolar, annexa

ximidades da Inglaterra, cahiu ao mar áquelle estabelecimento.
com o seu apparelho, sendo soccorido Essa instituição tem por fim auxiliar

. por um navio. hollandez �as, estava as crianças pobres que frequentam (')

destinada aos inglezes a glona de de-
grupo, fornecendo-lhes livros, luneh,

mo.strar a possibilidade da navegação roupas, etc., tendo a idéa, já triumphan
aerea entre o Velho e o Novo Mundo, te em outros municípios, recebido
e ainda ka bem poucas semanas, o di- o mais franco apoio de todos aquelles
rigivel «J,{. 34,» dt grandes dime n-ões, que compareceram á reunião promovi
fez a viagem de ida e. volta da Ingla-I da pelo prof. Honório Miranda.
terra aos Estados Ufi1dos,. _;m quatro] Na mesma occasião foi eleita a di
dias, nas. melhores .C()ndlçOe�, sendo rectoria que deve gerir os negocias da
bem possivel que muito em breve se caixa durante o corrente armo, ficando
inaugure um ser viço regular de viagens a' mesma assim constituída: Presidente,
aéreas entre a Europa e a América. Marcial Veiga; Thezoureiro, Joaquim [o-
O �R. 34» é doptado de accornoda- sé da Silveira [r.; Secretario, professor

dações as mais coníortaveis e os aviado- HOn0r10 de Miranda; Conselho Fiscal,
-ses que nelle fizeram a travessia do Carlos Büchele, Antonio Lopes Serrão
Atlantico se entretinham a bordo em e Altino Vieira.
ler, tocar grammopbone. fumar e fa
zer regularmente as suas refeições como

se estivessem em suas casas, tendo um

dentre elles escripto um interessante dia
rio de viagem.
Nos ares, o apparelho esteve em cons

tante communicação com a Inglaterra
ou' corri os Estados Unidos, informando
a posição em que se achavam, o esta-

I do atmospherico, quantas milhas faziam

por.hora,
,

etc -. etc.
•

·

-.-

Ach-r-se em franca convalescença
da enfermidade que o reteve no leito·

por alguns dias, () sr. José Machado,
proprietário da Casa Americana.

·
--

·

!1IXIR DR 'NOGUEIRA

EL,IXIR DE NOGUEIRA
Curo:

,/

Lateiamento das ar

terias do pescoço.
Inflammações do ute

ro.

Corrimento dos ouvf.
dos.

Rheumatismo em ge..

r�t.
Manchas 4a pel

te. •

Affecções do

flgado.
Dores no pei

to.
Tumores nos

ossos.

Cancros ve

nereos. I

qonorrhéa!l.
Carbunculos.
Fj"t\1tas ..

Espinhas.
H:ichitísmo.
Flores bran

cas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.

, Cryst:1S,
iI E�êf()rh1.l1ns.

111:11' Dart'l1ros.1,111 ') ba�,1111 I,OU '.

I:: Boubons.
e, !'iualmcnte.
todfls (\''; mo

ie!"tias pro·
vcnie"t ..�s ,�o

Foi fundada entre os officiaes aduanei
ros que servem na Alfandega desta ci
dade. uma sociedade com a denomina·
ção

.

de «Associação Beneficente dos
Officiaes Aduaneiros da Alfandega de

..

WIlDE DEPURATiVO no �fl��üE

NOTICIARIO .

-.-

A LOMBRIGUEIRA do Pharrnaceu
tico Chimico Silveira é indispensavel
em todas as casas de

_

familia, para os

pequenos' atacados de vermes (lornbri�
ga0·

.

•

A ,mesa de rendas estadttaes desta ci

�ad�procederá. durante Q �orrent� mez

a cobrançá do Imposto de mdustnas e

profissões. '-.-

-:-

Assumiu: a direcção da agencia do
.

'. :Lloyd Brasileiro nesta cidade, o sr. Bet
tem.court Berenguer, que installou o seu

escriptorio á rua Babitonga h. 5.

t�I;;�':'",��.ll'�7
•

r·o ,/

J\ RAZJ\o

São Francisco do Sul, cujo gremio tra
rá incontestavelmente reaes beneficios
áquella 'honrada classe, que vem em

pregando os seus melhores serviços em

favor da fiscaIisação federal neste por
to.
Da secretaria da nova associação, re

cebemos a communicação que abaixo

publicamos, e desejando as suas maio
res prosperidades, apresentamos os nos

sos agradecimentos.
.«S. Francisco, 24 de Junho de 1919.
A' lIlustrada Redacção d'�A Razão».
De ordem da Directoria tenho a hon-

ra de comrnunicar-vos que foi fundada
a Associação Beneficente dos Officiaes
Aduaneiros desta Cidade, cuja Directo
ria ficou assim constituids:
Presidente - Antonio Lopes Serrão.
Secretario - Carlos Garcez.
Thezoureiro - João A. Vieira.

.

Procurador - Pedro D. X dos Reis.
Cornmissão de syndicancia:

Jonathas R. da C. Bompeixe, Liba
niao Zacharias Moreira e Manoel Candi
do Pereira.
Sivo-rne da opportunidade para apre

sentar-vos cordiaes saudações.
Carlos Garcez
Secretario

Hontem, ás 7 horas da hoite, ao trans

por a barra deste portQ,' o «Itassucê»
encalhou no banco existente no Sumi
douro.
o navio está descarregando em lan

chas ruma parte do seu carregamento,
sendo possível salvar-se,

Mesa de Rendas Estaduaes

o

''Vigogenio

-------------,...,-_._

Vendo
ou

arrendo
a minha fabriea de (jerveja e

Gaso�;as, unica nesta cidade

Guilherme Krüger

M
M

s,
O
.-

C
::l
..,

CG

� _e:.
.-

O Q.)
1-4 :>
Z ._
-

p
""

�
�
l"'Il

�.

Vende-se uma me

sa de bi

lhar, em prefeito estado de con ..

servação, Para tratar com o sr,

Pedro de Oliveira & Irmão.

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

C. de Seguros Tranquillidade
SÉDE: S. PAULO

Agentes geraes em

Santa Catharina··

CORRÊA & CIA.
, �A\ll�� Nre (i�

JOINV1LLE

Seguros maritimos e terres

tres sobre: vapores, navios,
mercadorias em transitog pre

"lOS, fabrieas e estabelecimen
tos eommerciaes•

ApolicBS entregues, immediatamente
Premios modicos

Sub-agente nesta cidade

Antonio G. Raposo15: li

Drs;
JoAo Baptista de Abreu·
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� 6RAnDE HOTEL ".' .,

com excellentes

I....
"� I Esta t�pograpb,ia tem a vcn-

�.7� Mij," c�rnodos á disp,osi- � l',,� da as sequintes artíqos: I

,"'�� Proprietários � _ I ..,17. I� p çao das Ex.mas, Fa- -

?K1: !!J
'

� Mattana & Block M u.ilias e sr" viajantes �II� 'I,(j� plEal eamtl!3 uIDIl,�@mltªU. DE

.

� Dispõ e de pessoal '�. em, caixa de Sigefred Bernstorff .
, Caixa Postal n. 4 - Telephorie n. 46

1$000, 2$000, 3$000 3$3.00 .

:;.� Endereço telegrophico : MAR

I' BANH,OS �l ; e 4$500' encarrcqa-se de construcções 'de'"

� Rua Raphael Pardinho
•

ueotes e fri,;; I M �il�elll1lI)Sl �I& IIlJ1niglla,�&ilJ, Z�@ reconstrucçoes de predios etc, "

Si São Francisco do Sul'. . � Carros ,na Estação �:� 31 1 RUA ITACOLOMY 9%t8

i . Estado de Santa Catharina I���J� Canetas a 100 rs.· s. Francisco E. S. Cath�

(�''-< vS'*fi(�:7':''77:�0:��������r�,�������;>��s� Tinta preta e encarnada, le-
." .. ,,", ".�" .. ,"' .. _�""_.w _

�'\� .,.� '�IP):?tV<r-\��\Fi\f�f�'\F��\ i�\r�'�t'�'\t::; 'V';'Á-�iq:�V4�l+':\I;;:�Ml$\ )�t-\h).' \I"�'1.l"f:\ ,��
teas de cambio, notas promis- Dr. Julio Bsnaux
sorfas, guias de imposto, notas.

"

ADVOGADO
de consigação ete, etc. ' l-

I' JOIN'VILLE

Papel para carta ultima ,novidade I Acceita causas nesta ComarC(I.Oafé e Bilhar
_.. ��

.e'*'co '($ (Olivei�a • *�.ico
N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra

se sempre finas bebidas, taes como licores' da reputada marca

Antarctica, finissimos vinhos de diferentes' qualidades, creme de

ovos, cerveja, vermoutb, cbops da Brabrna e qazoza. ,

\ '

Rua Babitonga n-. 8 Telephone ll.

1...-------------------
... -.----.-

�

SUCCESSO SEfV\ FRECE,DENTES I I

I L
,

-

de SOUZA SOARES
TRIUMPHANDO SEMPRE!

Surprehendentes resultados alcançados no modelar Hospital da Brigada Militar

Submettido, por longo tempo, a rigorosas experiencias no gran ...

de e modelar HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR, na capital do
Estado, alcançou o mais completo exlto, firmando a sua fama,
o incomparavel DEPURATIVO - LUESOL de SOUZA SOARES,

� .

que realizou ali grande numero de CURAS IJV\PORTANTES.
Fa18rrl O� rrr e cl

í

coss do meS1"TIO hospital:

«Attesto que tenho -ern

pregado, tanto em minha
c1inica civil como hospita-' �

,
lar, o preparado LUESOL
de SOUZA SOARES;. co
lhendo seapre optimos resal-

c

tades, »

Porto Alegre, 25 de Julho
de 1917.

Dr. An."tonio da
/

Silva Fróes

CAPITÃO=MEDICO.
da

I3rigadaMilitar

«Attesto que tenho feito uso,

na Enferrnaria deste Hospital,
do preparado L,UESOL
de SOUZA SOARES, com

magnificos resultados nos doentes

atacados de SYPHILIS.»

Porto Alegre, 24 de Julho
de 1917.

Dr. Antenor Granja de Abreu"
Chefe da Enfermaria de Cirurgia do.

Hospital da Brigada JV\ilitar

do Estado do Rio Grande do Sul

Encontra-se ClT.. todas as bóa� casas
,------- -------=-- "

aZUSArsa; IIU &. sL!\a••A,

II.

•

e
o

Deposito de madeiras, -'.

�h 'tr tina:
OLUE XXIV' DE JANEIRO

,

IIGFIJI Jr,u[udi�l' PIJJS,teFII[I/I.3 __ ==__��__�� � �.� �

Hoj 2 de Agosto. _. Hoje!
- -'" .._-.."""""""----,--------

Será levado boje' em sccna em beneficio do «Operario Foot Hall

. .

.

Club», que destina uma porcentagem á "Caixa Escolar", annexa

ao Grupo Escolar «Felippe Schmidt», o emocionante drama em
!

tres actos, intitulado:
•

\

nO Espectro do Passado'"
'I. -'A PE'DI 00-

J�)istT�ibu.ição :

Gastâ� de Mello (Visconde da Praia)
'São Marco§ (Cap. de navios)

.

(jonde de Parede
Atuh·é lllotta \ '.

Pedro Motta /
Sobrinhos de S. Marcos

I Maximo (criado)
Paulo Bastos (Tabellião)

,

!Viargarida (neta de S. Marcos)

Sr. Fritz Lenz
Sr. Marcial Veiga
Sr. Mario Lopes
Sr. Altíno Vieira
'Sr, Manoel V. da Silva';'
Sr. Waldemar Silva'

•

Sr. Alvaro Lima

Srt- Herminia de, OU'.ira •

. Na provincia
," Terminará o espectáculo com a graciosa comedia C\

em 1 acto, intitulada: •

Os .tres I.a
#

stros .

'.
":, I

.
. n

. (' ..

Pe'l"SbYl<:1g'eTls
Emprezario Sr. \i\Taldemar Silva
Salamim Sr. Senão
Rataebtm Sr. Marcial
1Jantagal Sr. Altino

. ....

-:'�---=" .._�� Oii$tw.....................tl(�

,,,. ,...

o \

·1

: ,\
,

Abrilhantará O cspectaculo ,(} cxellente banda musical
«Alvaro Souza».

o «Operário Foot Ball Club», contando com o valioso auxilio
do povo desta terra, desde já l)!JPotbec� toda a sua gratidão. '

Hoje! átl 2,L)1/2 'horas. }Joje!
Yre�o: Entrada 1.000· rs .:

:Todos ClQ, :Tneatrol
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