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Semestre 4:$000Collaboradores diversos Numero arulse .200

A.. festas de '; Setembro

N. 4.5ANNO II

A

Leonor Olivet, Francisca Pereira, Alay- Festa da Graca I Ainda ha bem poucos dias, lUZ .ia-
de Luz, Amsrica Bronze, Jandyra da .A y rio carioca, sahindo dos seus habito, I
Rosa, Maria do Carmo, Emília Büchs- . muito timidamente reproduziu com ma·

le, Isaura Furtado e Alba Branco; Conforsae estava annunciada, realisou- goa, «a opinião desattenciosa de um

Bella Geração, Jasá Carlos de Freitas, se a 8 do corrente a festa de Nossa estrangeiro a propósito da nossa incapa-Segundo tínhamos noticiado, o I: anno; As Estações, pelas alumnaa Senhora da Graça, padroeira desta ci-. cidade politica». Mzcl'omegas, tecendo
grupo escolar "Felippe, Sehmidt" com- do 20 anno, Relia Rsbello, Carmen dade, .

1 ligeiros commentarios em torno do as
memorou a passagem do 97° anniver- S. Thiago, Edith Pereira e Olga Ser. Ha muito tempo que a tradicional � sumpto,: aconselha fazermos como o .fi.
sarío da Independeneis do Brasil, com rão; Saudação ás Arvores, Rosa Maia, festividade não se revestia de tanta pom- lho de uma outra Republica americana,
uma brilhante festa ne seu magnifico 4' anno; Hymno Nacional, por todos pa e não attrahia á cidade um tão gran- o Perú, que tarabera tem sido victima
edificio. os alumnos. J� numero de fieis, como pudemos ve- das grosserias dos seus hospedes, Um
• A'e 3 horas da tarde, já era grande A 3ct e ultima parte eonstou de Gym. riâcar este anno, tendo, aliás, contribuí- desses estrangeiros entendeu de criticar
o numero de convídados que enchiam nastiea, exercícios com bastões e alte- do para o seu brilhantissao o dia ma-. os costumes peruanos, achando-os bar..
lítterslmente os saguões que dão para res, por 60 alumnos dos 2•• , 3GI e 40' gnifico que então fez. bares, atrasados e insupportaveis, Mas.
o pateo interno do grupo, achando-se annos masculinos e femininos; Canção Após á missa solemne, foram elei- o atrevido não ficou sete resposta, ha.preeentes todas aI!! autoridades locaes. do barqueiro e sahída dos alumnos, tos os juizes para' a festa do pro- vendo ali perto quem lhe cortasse a pa-Dando inicio ao programma da fes- cantando a mareha-A defesa do Brasil. ximo anno recahindo a (escolha no sr.! lestra, dizendo-lhe energicamente:ta, o sr. Honório de Miranda, digno --: -- Leónidas Branco e exma. sra. d. Maria ! �- Es possible que, en el Perú, tododirector do importante estabelecímen- A' noite teve lugar no Club XXIV Mattana, esposa do sr. Marco", Mattana, I sea malo, insoportable; pero nadie ne-
to de ensino, leu um substancioso dís- de Janeiro, o espeetaeulo infantil, sen- e Antonio da Costa Pereira Filho e ex- J gari que esta tierra tiene una cosa bue ..

curso sobre a data, historiando em lar- do levado á. seena o belliasimo e pátrio- ma. sra, d. Thereza Nóbrega Oliveira, J na, inmejorable; muchos y comodos
�

gOl traços os anteesdentea da Indepen- tico drama infantil, .7 de Setembro» esposa do sr. Epaminondas Honorato puertos para que puedan enbarcar ..
dencia que �eio a realisar-se ás mar- cujos papeis foram interpretados por de Oliveira. S� los estranjeros que non están con
gsns do Ypi anga, e demonstrando a alumnos do grupo A' tarde cffectuou-se a procissão, a tentes del pais de sus costumbres, ni de.grandeza da nossa Patria, grandeza, A platéa e 08 camarotes do XXIV, qUt" compareceu uma enorme multidão. su gobierno !
que se revela na magestade das nos- estavam cheios á cunha, causando optí- No dia 9, realisou-se a festa de São, Assim também deverão responder os

S�1i florestas, .no eseachoar dos n08808 ma impressão o desempenho que os Francisco, sendo ás 10 horas da ma-I brasileiros aos estrangeires atrevidos que
nos, na luavlda�e dos n�ssos céus e petizes deram á peça. nhã rez-ada missa no altar onde se acha fallarem da nossa Pátria, pois, como di%

Bobretutdo n08d Ieitoe heroíeos dos nos- Seguiu-se a .Dansa Japonesa", ao a lrnag�m do padroeiro da cidade. M"I"omegas, «os portos do' Brasil ain-
101 an �pa&sa os.

,

Bom do piano e em que tornaram par- Serão juizes da festa de São Francis- da são melhores e raais numeresos, qu.._",TermInada a eloquente oração, que te 8S alumnas Oswaldína Reis Leoni- cn, .no proximo anno, o sr, Antonio

I'
05 do Perú ... )J

..

foi �uito applaudída . pela aaaísteneia, I na Oliveira, Argentina Freita's, Elisa Torquato ,dQ Castro e exma. sra. d. Ma-
legulram�se os numeres do program- Maia, Lelia Branco, Leonor Olivet e ria Correa Pereira, esposa do sr. Mario ••• ' ?

ma em homenagem ao 7 de Setembro, Martha Maluehe. da Costa Pereira.
a saber:

.. ,_

- .. _

• _

;
, 'A 3& parte constou ,çla cançonetà iii- I,

, Hymno da IndependenCla, por tod�s titulada "Naooeta." ao som do piano.
,-��. , I

�I al�mnos; 7 de Setembro, comedIa pela alumna Lelia ,Branco.. -.. D t d J C II I
lnfantIl pelas alum�a�, do 3° �.?no, He- O esp.cta�ulõ terminou com uma sce'. epu a o oe o aço . I

....b',; .;-o-w

lena .Büchele, NataliCIa Se.raplso, Ber- na dramatica, desempenhada pela se. ,'. . � Deu-nos tima temporada de risoI a
nardma Souza, Leonor Ohvet, Martha i nhorita Hel'minia Carvalho e o Ir. WaI.. . Apos o pedldo de! renunCla do man- � Companhia «Bene'fenti.»
Maluche e Atalá, Branco; Indep�nden-I demar Silva, amadores do grupo Per- 'R1:ÜO de de�)Utaddo jEuntod aOf . Conglres80 t De risos e de lagrimal.

'

te, Anna Toledo, 4· anno; 7 de Setem··
severança f'[Jresentahvo ° sta, o, tnto pe o sr.9 . .

bro, João N. da Silveira, 3' anDO; Ao
·

I Joe CoJ1aço, nosS\o distincto collega da I �o�am CInco as r'c�tas com. .que no.
1 de Setembro, Elisa Maia, 3' anno, ,.--.----�=:.o*"""-�..............--

«N()t�». renuncia que não fói acceita, I
delICIou a excellente eompanhla..

Pedro I, pelos alumnoB do l' anno, I pedimos aos nossol prezados collegas ;1 pnpul�ção de Florianopolis fez-lhe; nG As quatro primeiras noites foram pai"
Heitor .Reis � Carlos Büchele; A data \' da ..Uniâo�, de Itajahy, releiam dia 9 do corrente, urna grande mani·1 sadas a rir, pois que, levando ,á ecena

da Indepeodeneia, pelas alumnas do I ILais attentamente a nota que publi- fÕ'stação, de que s. s. se tornou rnertt- f primorosas revistas como- o «Pauainho
2' anno, Helia Rebello e Alba Vieira; j camos sob a epigraphe - cEchos do cedo!:" pelos S€tlS elevarlos dotes intelle-; do Guarda Civil,» «Mulher Soldado,»
Pelo Brasil, Beneval Oliveira, 2'. anno; I encalhe do Itas:::ucê», a para óutra vez,.l ctuRes e pelos seus nobres sentimento�., etl1., os amaveis artistas da «Beneve�tb
7 de Setembro, �orval Tavares, 3' f\?w l quando tiverem de commentar o que I

Do nn"so corres[}ondf:nte. n.a capit&l i t:ouxeram a pl�t.áa em conlta.nte hila·
no; Independencl� ou Morte, MarIO l escrevermos, não lhe deturpem o seri.. do K,tado, receb�mos o segumte tele-i ndade, como dlrIa um chroDlsta the·

, SaIles, ,. auno; 7 de Setembro, Celio! tido. gramma dand,�-n(})s noticia dessa justa e i atraI do tempo de D. Joio VI.
Vieira, 3" anno; A Terra Brasileira, I A nota acima alludida, começa ::ts-! opportul'la manife!'taçãl)! i A ultima foi uma noite de lagrimaa. ,

Al}n3 Toledo, 4- anno; A minha Pa· '; sim: - «Um p�riodico de ItaJahy, a i «FpoJis., 9. -- Acaba de realisar-se' Profunda conhecedora do coraçio hu·
tria, Oeeano Serrão, 2· anno; discurso, «União», se 'Hão nos falha a memorza ! imponente manifestação popl1lar ao de-' mana, como deve ser,.3 Sra. Beneven.
Rogerio Vieira, 4' anno; A Bandeira, embandeirou em arco, etc ... _. e nã�! putado Joe Cnllaço. Grande massa po- ti, directora. da 'Companhia, entendeu
João CaRcio, 3' anno; Hymno á Ban· co'mo os nossos collegas o tran8cr�ve-! pular precedida dl1! varias bandas de muito bem que rapida e passageira é
deira, canto por todos os alumnos. ram� emprestand'o ás noseas palavras! musica, partiu da Praça. 15 de Novem- a impressão da. alegria, ao pal80 quea
AlUeI de dar inicio á 2 parte do pro· um sentido categorieo. i bro para a re�idencia daquelle deputa- a da tristeza é duradoura e indeleveI.

'iramma, dedicada ás arvores, o direc- Entre affirmar e suppõr que foi a I tado, hlllando brilhantemente em nome Assim, para nos deixar uma lem
tor do grl).po, dirigindo-se a08 seus alum- q:União� o jornal que noticiou a per� i do povo. o deputado Deocloro de Car- brança permanente (em 8entido rela..

nOIl, ,explicou-lhes a significação dessa da do «ltassucê., ha m.uita differença, I valho. Respondertdp, () homenageado tivo, bem se vê) da I!ma paisagem por
festa,

()

aoonseIhandoos a quererem bem.1 apezar dOI!! .nossos colle.gai acharem tu- proferiu um vibra�te discurso.
.

S. �ranciseo, deixou para a derradeira
.\' 88 �r�ore8, qUI n08 dã? Oli) seus fructos, a, do uma COIsa só, admlrando ..se de que, l?urante o trajecto f�r�m ergutdo.s. réCIta esse empolgante drama que é
.;,8ua sombra, a madelra para � tecto a _«Razão., s�m ter pie1ta certeza de mUltos vivas a9 dr. Hercllto Luz, erm· «Deus e a Nat�reza�. .das nO$S8S caias e o oxygenlO que nao eri ar, CItasse o n9me de seu ps- nente governador do Estado.» E com effeIto fIcarão por mwto
le_.epiramos. riodico . . .

, tempo na memoria dos que ai·

d -�- d
') Essa. parte do' programma constou O qu� é verda

.

e, porém, é que um 3�8tiram á representaçãe essa m8&,ni.
dos eeguintes numeros:· Hymno das semanano de ItaJah�,_ - _o «Pha�ol», ""ICROMEGAS, collaborador do «Im· fICa peça th�a�ral, aquelles estupendo.
Arvores, por todos os alumn08; Brin-! como de�l�ra a«Unlão�, - publIcou .LV. parcial», do Rio, publicou numa lances dramatlcol do pa.dre Olear ou

,queuo das A�vores, pelas .alu�nas �O'! uma nO�lcIa falsa 80br� o enc8J�e do das ultima� ediçõe.s desse diario, uma �o velho Pedro, o sce.ptlco 8 r��llma..

2- anno, MarIa Nunes da SIlveIra, Ohn· '«Itas8uce., dando·o como perdIdo, e interessanh� chroniqueta sobre «os nm:- tlGO hospede da fanaheada fam1l18 do
dína àa Silva, Aurelia Pereira, Marina a nós só nos cumpria d&smentil·a, co- sos hospedes», e a nossa hospitalidade. moço sacerdote.
Corrêa Anna Nascimento, Candida Se- mo o fizemos.· Todo o @strangeiro que aporta ás Nessa noite houve lagrimal e n.

rapião' e Nilia Lim·a; Apologia daIS plan- Agora se a "União", porque a nos- nossas· plagas é recebido aqui com as manhã seguinte a troupe lá se foi, d.i.
tas, pelas alumnas do 1° anno Wanda S8 memoria effectivamente veio a fa- maiores provas de deferencia, parecen- xando·nos uma saudade intensa da·
Stazak, Julieta Reis � Venina Maia; A lhar, andou mattida. nS!lIla barrtga, co· do mesmo que deixaríamos de ser hos· quelles amaveis artistas dentre OI quael
arvore da lagrima, Nair Vieira, 3' annOi mo o 'propheta Jonas no 'Ventre do pitaleiros; desde o dia em que nos rebel- 8e destacou a figura sympathica do Sr.
Que' que plantamos quando uma ar- grande peixe da Biblia, aqui deixamos lassemos contra os conceitos injustos e' J. Castro, a quem sempre se dirigiram
;rore plantamos?, pelos alumnos do as nossas deiiculpas, aproveitandÇ> a oe- humilhantes que essa .gente emitte, com os maiores applausoB d� al.i.tenoia
:2. anno, Cid Vieira, Orlando de Oli- casião para 'pedir-lhe . que encaminhe tanto desembaraço c a todo o anomento, nu;neros& que tomou litteralmente o

,.eira 8 Antonio Fel'nandes; A Prima- para o "Pharol" as "coisas malevolas" sobre os nossos costu,mes, as nossas vasto sallo do «.Radium» naa cinco
..era, canto por todos os alumnos; O que tanto irritaram a nossa bOa e sen. in!5tiblições, cs nossos homens e às nos· noites em que, Isteve occupado paI•
.ii'lcate, pelos alumnos O••ano Serrão, si,.l collGga. • • sas leis. companhia eBeneventi».

Grupo escolar "Felippe Scbmidt"

. The a, tra,es--

•
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)0 Bra ·1 a 'S' I-I.'ranCl·SCO i o Sr. Eri1acicn. PL'SSO i, pre'fcrindo a I
,

( SI ..... ·
. t c1er.non.','tr�\çã<) pratir» do qu,:. possuirnos I

\ind...l perdura, 'indelevel, n;� alrr.a n,;·; e (h, que v.ührr.o'�, á explanaçáo tl.h:O· I
t"0:t1,l .i mtcnsa oornmocão de' a.IIJgrí:11 rica do' ql�{� Vzr't�'11'lOS a ser" ü'� certa

produzida pelas noticias das excepci,» I mente .f.rnuto. t.i..��,�<.; pelo .B��""11 "", que
a s horner agens tribut:..das no velho lhe teria exigido a oprm ao nacional.

r undo 'ect(+t'o e na flore ..:cent,·:· J ::r'u, A prova está D') verdadeiro ' asseda-

ilic, � ericaaa do ywrt€ ao H.'S·,O que- nento com qn? r.rocuram scberauos I:� i
JQ Ihasil, n� pes"o2 ,do 'seu ei' bai- chefes d·, Estado (bs' nações iea�ers!

c dó' :.. on''1le!ro magistr:;,:k, dr. Eni ',.�!
cc mundo ch�){Tmr par- os seus p�l'Zt�S

,) Pessoa. _,

. .

i
H (W[iS relações com a nossa Pátria.

Esses téstemunhos recentes de a dmi- i Illudir-se-hia, repetiruo:r,., quem' ".is

ração pelo nosso Paiz , nos fazem ITW-, lurnbrasse nesse ;l,�.;;,�)dament.() apenas
ditar=n rs

...

&?; andes rc,'ponsabl i 8d�,., .qlle I Ui, g�s�o de cor�t ,7.1a mt,e:ndclonal: �:()r
iezaro sobre O�' hombros dÇ1:; estadi-ras I qu.,,; "'1 t:lk, de facto, rep: e-enta ..1 alta

bré.'s'�léiro�l,. agora nléÀí� d,) 'll�f' rl1:n/,,;��. f C()D:�i(ler�ç�� e� (Pt.f·' 8,l)n:(;,,\ tido� como'
as riquezas do nosso sol.. e a � po . \ n;l�a() �:l.vtlI�an(l, �,gm.fic), ent�et�lntn, Isibi ida �e' económicas da D()S$3' P ,tria :Dé:l"; nitid -mente, ' imnortancia que

foraÍu patenteadas, em toda ;i �tla ma.l tem:)f: .n;:j� r'elaçõ;s ("'con1lfniC'ib com es-

�.;nit14de, aos olhos do e�trAngeíro. SêS !.la.lzes. . '. . .

H:.:), uma canção popular bUhileira, Evidenciada: (;I':;SlIU, a _anpod.qnq.;!
escriota expressamente para co.uuiemo- do papel que cabe ao .Br;1',·t! n!) concer-

..

t � d
-

r21" o triumpho obtido PC'!: Santos Du- � o nos ppvns mo' erno-, Dan e:;;guI-:;Ca·
1 ont no problema da dirig'bllld<1Cb das I rnp� que, �.) ambrto :1.13.j,., te:-tnr,1(l da

, » onaves, ,.que diz em 11 'l?l de SU'I':' t':-- t �,�w._�v()lu�ao,,", (::dda.' E·,tRdn, C;HJ�, :�·IU·

t vphe::,: «t'\ Europa Gurv()u-�e aDt:� o! n�c]jl!() reCé:bl:fa () mfluxo do d.e�env01-
BrPisi1», expressão es�n que todns nó.:; I! �l:nento �era], c.;?e�do ar)s dlng�nte�'
juJg vamc,s frívola Ror r-ÍfôlJi" ela Hla e;x:a-

. o€'i'sas etrcun::sC'npçoes o e:;canl1oJYJ
uerflção e que"'podería ser, ;lgOfá COTO to� � rem os n 'gOClOS que lbes estao affcctos

.

a p onriedaçie aQP·.1ic3da 8.0 mtm�o eu� � àe Olodo r}llê a. torrente do progre:-:so
�. ,t . � ._

'opeu nas' �uas manifestaçõ�>s d� é1IJreçl.) � q�lc �� ()nnUn�la nao �ncontre entr�·

o nosso pajz,
.

,

í ve� a �ua �cçao beneficl(l(�Ora. _ .

..

.' ,

.E devemos estar convencidos dest;ll '::;, Fr(jnf.�lSCO, pel;a sua sltuaçao pnvl·
'J 'rJadt': nlenos ccn'iequt!f1te de eXpon· i l�giada? �ervíD:do d: escoadouro Jil.úh.1-
+.

Iljeo movimento dG (;ort�'zia int�rna{'i()-! ral, qUI �a obngatono, .8. .uma vasta zoo

ndl do que da cCHTIpreh{m';âo cxada I n:� do hlllte�land brasJlclfO, que prospe· Pa"eis velhos
d) nosso valor f:con0mlco foi essa cu r- i

(fi � olhos VIstos e pena onde affl.�e.m 'J:.
'

'tura amistosa, com Que a Europa snu- � (�!lplt<,l�S I� homen-; ,�e outros palzes,
-

fiou o g:g�nte br::lsileiro: Certarnr:;nte. A � 3ttmh\do:::i pelas faclhdade� que a reM

uem se preoccupe" me�mo superficial� � glãn offere-ce á expan:;ão comroercial,
mente; coro essas ques!õe�, não �\Odt'll.! g,r'lç�L� ao n��so ·i�splendi.do porto, São .' Officio da Junta ddoa VGl.oll:erndoe AdministraçãO do Dr. Eugenio M�llereixar de üllpres�i()nar lisongeir amt'uh' ; Branclsro, dlzemcs, preCIsa preparar de I Pl."ovisorio á Camara UI

as grandes possibl1idades o[fl:recidas pr.!. 1 :iluleuJão 05 elen�entos nec,essari?s de i São Francisco.
10 110SS:0 paiz á E'xploração lh�8 n!�lb I que carece para (l ;l.mplo d.�scoritno do l O Dr, Superil1tand�nte Municipal es ..

\Tariadns e preponderantes fonfes d� d-I S:�U jJorvir, q�le_ ser.� (� de urna gl:ande Foi hoje. pr�z�nte a �Bta Junta do tará. diar�alnQnte na séde da Superin.
quez::i..

. � c�dade, díD felça� nllnla�ent.e c?rnmer- Governo o offlClO qli!a V. V. M. .. M. lhe tendencia da� 13 ás 15 horas.
"E Í(;}1 h,�o que ..

talvez até em�o pau· t cad, .

com "uma vHJa extraordmanamente dirigirão em. data de 4 d.? corrento, ao __

cO conhec1do do mundo 8Hfopeo, on-'Jmov,J!:uentada.. qual l'@sponde que dos vmts' recrutas
de muito producto brasileip) passaV3 1 �o Ú.Pí�13usos, po! ISSO, n�s,merecem ramettidos desse Districto, forão ontem .Expediente
QOlll rotu10 .,de outra proceden,cia P�10;. as lm.c1;t1v.a� prove.:�to�a� do actual ��. despBdi�os d�z, ontre os quaes!la c�r�- � Mez

.

de Agostodescaso naclOnal, velO de sublto, com � tent<ll 0.0 poder j mumclpaJ, que fehz- templarao os que mostrarão ser MIll- J

S necessidadl!.'s 1ecorrentes da gn�rrél,; men�e c.ont.t! com () ?,P019 ,do governo cinno8, QU filhos unicps: e portanto DIA 30: ,

most ai; ás nações f,uper.industrialisacta�, t do �stado, o qUH1, estamos ctrt?s, coaM antes de che'gar ao conhecimento das-' Omeio pela secretaria ao Sr. I-Iªnri�
o que somos e () que POSSUÜl;OS rel:üi�: V'�Dr.ldl) da verdade ,do que aClm� �- te Governo a !Sua Reprezentação já el� qw� da Silva Fontes, DD. Dint:ctor da
vam nte ás. produ.?çõe�, lwt�r3e::; de que' :�u /'��P.(��,to :. �e�pel1() de �. Fra�cls'cO, 113 a havia attendido, por que he isto In.strucção Publica,' enviando, com as

e nutre a ludustna e ·se a.hrnentRíD (S? cU�bnu[\T�. a, �lglr, como ate aqul, ®m conforme as OrJens de SUe;\ Mag. o cOli'nf)etente� ,respostas, o boletim r�fe ..

po o� �
,

' ,j p�ol dos Hlter·;�ses, de:-t,a prospera re- In1perador, e as que em consequencia rente ás escolas N1iantidu pela IvIuniei ..
Têm um�s na�õ�s o seu credito' ba- igtãD.. passou o mesmo Governo.

, palidade neste municipio, e b�m assim
seadr no carvão, outras n.a carne, nu- í Arnaldo S. Thiago ,A Ordem de S. Mag. Imperial para I a Lei ll. 205,' de 26, de Fevereiro deste
l'as no trigo, etc. Nó1:. eramos tidos'co· i -->-' o recrutamento he posterior ao Bando. é\nrw. autorisando a Superintendencia a

mo Q paiz do c.1fé, quiçá a unic;a rn()e�i·1j \'It

�l+
+ que o Governo mandou publicar para auxiliar a rnanutençã,o do Curio COlJilM

da nacional com que ]ograVaGlO�, .entre I Á·r regSOr 1: InJO ,

o alistamento em Milícias; e
. por isso p]em�ntar a ser meado em 1920, no

�? deroai�. paizes, cooperar no intercam� I'-'�'�--'---"--- .

'não pocle haver' queixa de enganOr!O Grupo Escohu' «Felíppe Schmidt.»
b\0 mundIal

.

Es1rf}ará hojo no RadiuD'J Cinema" nestes Corpos se recrutar agora: tao

Veio.3 guerra. Tiveram necessidade � o habil prestidigitador 0 illusionista: bem h9�ve .bando para se alistarem Mez de Setembro

ds pedu.n0s carne e forl'leccmo:; CHrn.e t cujo nome encima estas linhas. voluntarIamente por tempo de traz an· DIA 2:
a muita bocca faminta; requisit3�am'.n(),�;)1 Esse artista tem trabalhado em di- nos, mas ninguem. abi se offereceu; e Officl'O 19 S D li '1" L

C d L h
n . .&. ao r. r. erCl10 uz

c�n�aes e lhe maudan:os tUl) a- mulüph�! versos palcos do sul da Republica, me- os orpos 6 laIn a estão dac:lfal?a.- DD. Governador do Estado, enviando
Cidade �le pr0duc�o� dessa· natureza.

� I recend.o da imprensa os maiores elogios dos, nao �la_vendo quem faça o Se��lço ,a publica fórtna do oftido que esta' Su-

.

I?epols
..

as estattshc�s ela
.. �roducça:) i pelo.s trabalhos apresentados, 8ali�l1tan- da, ,Gu�rn�çw, .e dos Pos�os FortIfIca- perintendencia dirigio,_ em S dti: Abril

nacional com��aram .\ refeI1r-se ao in- I dn·se a "Arca de Noé" e o "MysterlO ou do.l. em ta.ss CJrc�stanma he fo:ço�o de ) 917, ti Directoria da Southern B'ra.
go' com que Ja se _aba'�tecem, os nossos; Vôo da menina" em que uma m�nina q�e (�8 Povos façao algum sacnflclO! si1 Lurnber and Colonisation Cornpany
,�e�ca...d?s; ao carvao, .que a falta,?o I vôa do palco e desapparece .milagrosa- pnnclpal�1ente na pr@z.ente apoca em denunciando caduco o contract0 q1.f.�
'l1t111a� ln�lez ou .amencano, a�ranca� a-

j mente na presença do publIco. que 86 tra�a de Consohdar a nossa In- &sta Superilltendencia havia firmado com

��I�S d? solo. patno p_ara suppnr a. de-l Será apresentada pela primeira vez depen1enma; e eli!pera � Governo q�e aquella cornpanhia, em data de 6 de .

. clillcla. da lra;JpOItaçao desse 'preclO�o I. nesta cidade o importa,nte trabalho "A I e.sa. Car_nara concorrerll; p�rll persuadIr Outubro de 1915.
cornbusttvel; aos productos da lndustna I mala internacional". av8 habItantes dest:le DlstrlCto a nece-

siderdurgíca a1i�Hmtadat p�la �I)a'�deria pri- � O. espectaculo d6} hoje, no I,Rad�um", cidD�de dG� taldsacrtificio ���.__ , '�.'(.)-:-
.....;=:...!!'!..

ma € nossas mexgQ a.veIS JaZI a�... e; além dos numeras de prestidigita,!;ão, �108 uar o, e c. .

o mundo pasmou ante 'a complexIdade loonstará de' um acto de cançoneta� VIlla do Destero 10 de Janeiro de.E m ·M· a c e'!' o'; 1
'

cl€ ta�s riquezas, 'de que: lhe davamos I comicas. " 1823.

apenas uma amostra muito precaria. E I O Prezo Jacinto Jorge dos Anjos
assim começou d� facto «a Europa a I . __....�.-. Corrêa
cafvar-se ante ° Brasil», .porque, si re- i AORREIOS: O Secr. José da Silva Mafra
,.1mente o intercambio intelledual é � '""' Francisco Luiz do Livramento
uma CQusa muito bella e o sr. RuyI. �.--- Joaquim de SaneAnna Oampos
Barbosa pode vangloriar.se de ,tér as·

t Vagará brevemente ,o cargo de Agen- 'Snrs,:. Juiz Ordinario Prezidente,' etc.
r$ombrado. as nações, �om a .puJança da

I
te Postal dit Hansa, no município d� .

,entalidape indigl?na, n�sse mellí10ra"
.. Jojnv:ill�, c:.\rgo e�te que é remunerado -,---,�... ,<����!�'(�__ I

vel Congresso de Baya, tal a�s()mbro te", côrn .�. l::nportancla de 30$000 ,mensaes
I'

V(J _.I a duração da slílrpreza que nos e SUjeIto a uBlJa fianç� de 360$000, re- l\travês das revistas
l�mpC)lga.· á passagem de um afró- pr\:sentada por uma CadernetG\ da Caixa
iitho, "O passo. ql1e o imtercamb�o mer:- Economica.

.

COUI0 se conhecem as mullieres
., cantil, nas condiçõts' em qae ora se A nferida .fiança· será feita na Ad-
delineia entre o Brasil e as Ol;.tras po· ministração dós' Correios que, .

nos tet

tencias, ,constitue lima realidade pratica mos da Circular n�. 54. de 19' de Maiq
,e ,est�yeL e é para o nosso paiz como I,1Jtimo, da Dl-rectoria Geral, fotfll�e�rá

que magnifica estt:�l1é;l polar illdi�ando- aos candidatos áquelle cargo, qut! de

nO$ o rumo atravéz os mares tanebroM verão ser pessoas indoneas, todas as in-
�os da �or$petição econon:Üca. formaçõ€$ ÁI\ respeito.

t ' 1\ R1\ZAO

..

Para que' 'as 'Creanças se

d;:::senvolvaln de um modo
Gd(} e normal, é prudente

• .:t�lC· se lhes reforce o orga..

1�:.s·:tno com um preparado
.

d i f'·· d·�'1)r; loCO .e oene 1C10 ln IS-

,·'i .,·�·;·,:r""l "'-:',:->}, e' segundo o
"_- l._o 1.. /I, 'I ',f.� { ,3 1 IZ:'.:J. �

.. {i':_;::·{.�:J,1·llnho de' milhares

1823

NAnhum extrangeiro illustrado deix�
NapoIes, sem ter anta!!! visitado o c('n·

Vflmto de CamaldoH, de 'Onde se' das"
fructa uma encantadora vista sobre a

cidade, (> golpho e sobre a Campania.
Felice,

� i

� O ingresso ao mosteiro é, porém, for
.

malmente prohibído 2,0 sexo Ieminíno,
mas muitas senhoras conseguem íllu
dír essa prohiblção, vestíndo-se de ho-
mem. ,

lo'"

Os benedeetínes reconhecem frequen
temente estas fraudes, recorrendo a va

rias astueias. Antes de tudo, fazam os

visítantes lançar sua assígnatura em

um registro. Noventa e nove por cen

to (si se trata de senhora) sssígnam (1

com seu nome feminino e são logo des-
cobertas.

.

Algumas vezes o monje se faz pre
ceder dos hospedes G, de repente, diri
gindo-se ao visitante suspeito, diz:
.- lIfz'nha' senhora, veja que quadro!
A interpellada volta-se, sem espanto,

cahíndo assim no 'la,�o.
O meio, porém, mais original adop

tado pelos monges .consiste em fazer
assentar todos' os visitantes, com um

preteto qualquer, e em fazer eahir um
pequeno objecto sobre os joelhos da.
peseôa de quem se suspeita. Si se tra
ta de um homem verdadeiro, este aper
ta vivamente os joelhosi si, porém, é o

uma dama travestl,' elIa, julgando ain
da trazer a sáia, afasta os joelh91ii, ti) o

ohjecto cahe no chão, lavrando a� tiua

sentença de expulsão 'do conv�nto.
Tudo isto vai por conta do Corrtere

della St�a, de Milão .

�

Superintendencia Municipal

i

Exmos. Srs. Viuva Silveira & Filho.

-�u� da Gloria n. 62. Rio', de Janeiro.
Eu, dr. Armando da Silva, medico e

pbarrnaceutico pela FaculdEt;de de Me
dicina da Ba.hi,a, chefe da· Clinica, Me ..

dica 'do Asylo de Mondicidade e. t1H�.

dico da Hygittne· Municip.l.
Attesto que tenho empregarlo, n� ,mi ..

nha Cliruca, o ELIXIR DE NOGUEIRA
do pharmaceutico chimico João da Sil ..
va Silveira, obtendo os. 'melhores resul
tados em todos os c.sos de tiftecções,
syphiliticas. '

o que aftirrno em fé do ',meu ,gráo,.
Maceió, '1 de Junhd d'� 1917.

,
,

D. Armando Silva
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1
, I Horacio Rodrigues da Silva Antonio Rodrigues Carvalho

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar. I Pc'�Jro Idelfonso Cardoso

Faz saber que, estando concluídos os trabalhôs dt, alistamento no co rren-] Remal?o ,

Frederico Guilherme Lenz

te anuo, v�� ser os .mesmos �em�ttdof- � junta de Revisão TIr\ c'p,lud do E..;tüdo.l A�tonto Pedro Antonio Lourenço Braga
•

.

E para que chegue ao conhecimento de tnd'J":,. manda aííixar na parti! J(ldO .

[cão de Moura Bezerra

principal do Fórum onde funcciona a Junta e publ1c:::;'r na irnpren�:i a relação AntoGl,o Marcellino de Borba Maciel

geral dos alistado,
, Ho-nono Antonio Honorio de Oliveira

De accôrdo COIn o ,pari-lgrapbn unico do art. 60 ('(\mbin;idn coro, O art. Joa�) .

Bento Antonio Brandão

76 das modificações que baixaram cor 1 O Decreto TL 12,7,90 de 2 de [aneiro JO,c:e Vicente Anto ia Oliveira Cereal

de 1,918, .as rec�amações apreseI?-t�da�� d'()ra \"Ili diante a esta junta, serão re.1 Mig,t �I "

[oãc Gomes da Silva

f)3&thdas immediatamente ao Chefe do �f'rviçl) (I'.' recrutamento, corno Presiden .. ' Jo�e Basilio Darnazio Rocha da' Conceição
te d� [unta de revi,são e sorteio que, clt: 15 de St!ti�\nbrn:1 15 de NovembroplJaO _

Ara elia Rosa de Jesus

proxmw,. vae funccionar como Consel�1o d� Revisão, podendo os interessados I A�gu:-;to [osé. Lopes Pedrozo

fuel-o directamente ao Chefe do serviço de recrutatnento e FÓ serão tornada'; [oão Viqg.i1io José da Rocha

em consideração quando feitas pelo proprio interessado ou p(,r �i;'U represen- Jcão �au!o. "

Virgilio Felisberto Pereira

iante lcrgalmenüi habilitados.
'

. Ludovig Virgilio Frederico Wildner

Conforme ordens em vigor, o Conselho de Revisão só fl'-,C!�jH reclarnacôes l Thcodorico Antonio Theodoro dos Santos

eoo justi�eaç?es produ.zid�s legalmente perante o Supplent- dI) Juiz Fed;raJ,' Anto,mo Anna Maria de jesus
f'tOllI'l audieucia do AdJunto, do Procurador da Republica, scnrio que taes .docu- Ab�lt�? Fernando da Silva Torrens

mentos, co�no determina o art. 6:2 dv." Citoado Decreto, serão f irnecidos gratui-I Qumtl�lano ,

Anna Maria da Conceição
tam,nte e isentos de sellos e quaesquer outras taxas nu emo'uruentos. i Anto�lO José Demétrio dos Santos

E, par.a constar, eu Marci;�l F;!lria C!;.\ Velg 1, }0 Tenente. em disponibilida-] JOa�1\11.m Antonio Di:as Quaty
de, !;ecrey�no desta _Junta, -Iavrei o presente edital, que (i�;�lgn,.) c vae pelo Snr. i �ntoU1o João Machado de Oliveira

Dr. Presidente rubricado. ' I Estevam Prudencio José de Castilho

Junta de alistamento militar do Districto de S, Francisco da 690 Circurn- Lybio Pedro Seraião de Araujo
scripção de Recrutamento, 30 de Agosto de 1919. I Augusto Francisco Asabrozio de Araujo

, Carlos Rozeno Luciano Lopes
(Assig.) Mayc'tal Farta da Veiga José João Domingos Gonçalves

Tcão Bazilio Antonio Correa
,

Antonio Bento de Souza
Francisco Pereira Corres João Correa de Oliveira

1 José João Fernandes Correa

1 José Gonçalves José Gonçalves d€ Oliveira
'I Victor Padilha Alexandre Gonçalves Padilha
� Luiz Bello Olegário Dias Bello

I B njamin S. Lopes Ll:1iz de Souza Lopes
,1 Antonio Th. Araujo Manoel Thomaz de Araujo
iJay'oe da Cunha João Anacleto da Cunha

1 João ,

Luiz Paulino do Valle

IJoão
Sabiuo Mariano da Silva

João Manoel Teixeira do'Valle

I Eugenio
Germano Alves de Oliveira

Alfredo Severíano da Vej�a Padilha

.1 Antonio André Poxcio de Mira

I
Soriano Sahtstiano Felisberto da Costa

. Bento Sebastião Francisco Leite

I Angelo' Antonio Francisco Leite
João Bento Ferreira do Valle

.
i Luiz Luiz Liberato de Freitas
Joâo Arthur Clemente de Souza
Felippe Balbina Maria da Graça

I Joi'o Rosa Maria de Lima

I Marcellino Antonio Querino de Miranda
1 Boanel João Gomes de Miranda

'

I J osé José Maria Ferreira

I Francisco José Virissimo da Cunha

! João Pedro Cypriano Baptista Carv�lho

I Dario 01ympio Correa de Oliveira

! Joio Bento Francisco dee Mira

paio Amn� Clara de J@sus
pjc"sky .1 Romão Clemencia Maria das Neves

\ � Junta de alistamento mit'itar do Districto de São Frat\Cisco da 6" Ciréum.

s�ripção de R�crutamen�o, 30 de Agosto de.1919.

.1

!!!IJ����,���������=�������������������������-----������������������������������.. �
__ o !"*'..,.,,�?"" _L� -- *az;:;a;i • --...............

,.

,DIA 3: I NOTICIAR'1'0 A

Iii 'IS

,

I
.

[ 'superintendencia municipal publi- A 10 do corrente festejOu as suas bo·

Ofticib n. 20 ao sr. Man0el Gomes I
.1t. -. cou edital avisando aos proprietarios de das de prata de religiosa da Congregaçio

Tavar'e�, em São Bento, agradecendo o I f!lI1!"_��"",,,:,,<,,���1';';)M"��'lI\I'\li"$J1-''''''�''''��-� ?asas situadil::\ n� perimetro urbano, cu- da Divina Provid'lncia, a irmã Barnabti •
. ter enviado a esta Superinteneencia, di-I

Sabemos 9ue a� dlr�ctonas do grupo f Jas calça�as e�teJ;Hm estrag�das ou não procuradora do conceituado estabeleci-'

versas mudas de arvores para ornarne:r.� 'cscolp.r nFehppe Schmldt" e Club XXIV tanham sldo ,amda constrUldas, a man- mento de ensino ((Stella Matutina H des·

tação de ruas. de Janeiro, de commum accôrdo, feste· dar�m conCilertal�as ou construil-as no ta cidade.
"

'l jarão, d'ora em diante, n passagem das prazo de 60 dias, a contar de 6 do A' r�Vllla. irm.ã e suas irmãs de or-

DIA 10: datas' nacionaes e fi 25 de. D(�zetObro cor:ente, 5en,do feitas por conta da sua' dem, que com tanto zelo se d3dicam á

Petição de Guilherme Pfal.1, pedindo do corrente anno, o Natal dos PO�les, pter.lUt�lld�ncla as, que não forer:l: .�onsft causa da instrucção, enviamos sinceros

titulo em seu 'nome de um terreno do' contando para esse filiD com o vahoso trUldas dentro daquelle prazo, ficando, parabens.
P. M., sitaado na r�a Nova, comprado concurso da população· desta cidade, p�ré." �s respe.ctivos proprietari.os s?- -:-

\ D. Cecilia Andrcza da Conct!lição. .

, I
]ettos. a. lnd�rnntsação da quantla dlS· Seg.uiu, com sua exma. esposa, para

Despacho: "Como reqL1er, de accordo LOMBRIGUEIRA vermifugo de pn- pend1da. a capItal ,federal, onde fixará relàidencia

a Lei.» rneira ordem é encontrada ella todo o -:- o sr. l& tem,8nte dr. Augusto TavaFes d�
_M__�"�-"-{���---'--'_.'�"""'-�'''''"''�'-�--'';''_.

Brazíl. A COJ!l�issãp al'lgariadora da ob\ilos Souza Vaz, que exercia aqui as funcções
• o'

-:-. para, a C2uxa' e�colar ana6xa ;'ao grupo de medico do forte Marechal Luz, seu-
PharmaCla Minerva

. !1IXIR DR NOGUEIRA «F�hppe S.,chmldt», arre��dou na f�sta d6l substituido ?aquelie lugar pelo sr.

é
• \

de 7 de Setembro, reah::;ada no Club

I'
10 t@tnente-medlCo dr. Americ0 Bca ..

.

Abre-se a qualquer hora da nOite ,'do Phco._ Cheo. )oão d� �ilv� Silveira lXXIV de Janeiro, a illlportancia de •.• dão.. .

n

ltU& General Ozono n. 11 rr.lephone Jl. 151 Nao acoeltae as lnlltaço41s 2035000 ...:.....:- ,

l\lis,ta..mente
.

_.,.,,-ComoJ abaíxo se declaraaR--
Edital de

10 Tenente, secretario
VISTO.

PII,tgenio JJ1.üllt?-r

,

Belaçã;o ger�lsl ii .8 a,lista�d.os·�
, ,

Espontaneamente, de accôrdo com, o art. 53 e seus paragraphos, das
'. 'modificaç�e3 citadas '

Altino Vieira
Antonio Pt!!dro'Pereira
Thomé Elisio DOlO
Waldemar Theophio da Silva
Frederico Baggenstoss Fil ho
Theoni1lo Curve110
Pedro Amando Paixão

..

Por meio de listas' distribuídas
Antonio Lopes elos Anjos
'Fr."ncü�co 'Correa da Silva
Arthu.r Seb2!stiãn da Rocha
Alfr€do Isidoro dos S mtos

João Pedro d()� P�1SS(JS .

FrJinci�co Borba Pereira
Eduardo LourençtJ Lopes
Jo�é L\ldogerio d."! M:,l1é1.
Martinho Pereira Lima
Abdon Pereira de Mira
,Carlos Moreira de Carvalho
Fredrerico Pereira' de Souza

, (

Sergio da M�ia Moreira

José Epiph;.tneo de Borba
Fra,nejSl?o Geraldü da Cunha
Antoni'o P(tdro Soares
Miguel Henrique de Carvalho
A\!gu�to Bello d€ Carvalho

AUgUllit0 �ntoni(J .Corr�a
Felicjtlno Antonio Correa
Amtonio Correa
Reinaldo da Silva

Agostinho Satyro de Miranda

IJOãO
Cidra}

IVIJOQf'l de Santiagn D. Bello
_luv(>nili Costa de Oliveira
.A Hton io Athanázio C,Hvalho
l\.th(m�zio Alve" MflC'hf'.do
Antoni,) FItEciano elos S;1nt�H;'
Antolllo Maia
Augu�,to Rittes de Araujo
Orlou na Luz
Toão Viteríbo Silveira
Gentil Eudoxio da Costa
Pedro Rolendio d':! Oliveira
Maxirrw Alves da Silva
Bento Mr.rcellino de Mira

José S�\tyro de Oliv�dra
Francisco Machado
Jnão Raymundo
Antoa.lo Samy Tavares
Floriano Lins Caldas
Petrot:lilho Alves Moreira
Antonio Fe1ipp� Pinto
José Pinto

Pelos registros civil e eclesiastico

NOilE DO ALISTADO
,

10ME DO PIE ou MAl

(Assig,) Marcfal Farta da Vezga
1 o T�nente, secretario

Assig.)

VISTO

Eit(lenio Müller

....
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retirarão as primeiras vias daesmesmas, d 'i" -uas propostas o prazo em que po
bem como o s dernais documentos, me- d- r

á
I dar HllCÚ) aos respectivos traba

diante recibo.

As propostas serão abertas e lidas na A Superiatendencia Municipal reser-

presença de todos os concurrentes que va-se o direito d e annullar a concur-
S(� 3pr�sentarern para assis ti repl a essa renci», caso assim convenha aos seus
formalidade, '.

.

interesses, sem direito a qualquer recla-
V. .,

I mação dos interessados. ]
O proponente escolhido depositará na I '

.

�,

. " ,:
Procuradoria da Superintendencia a cau-

..

Secretaria da S.upef1�tendencla :Wu-

cão de Rs: 5:000$000, que servirá para' nicipal de S. Francisco, 29 de Agost6
garantir a execução do respectivo con- de 1919.
tracto e não vencerá juros.

VI

IV

\ 1'1 •.

I;
.'�.

IX

Sem ítival
.

-.-

OJympio GDrre..en

D,� ordem do sr. dr Superintendente
Municipal aviso' aos proprietários de ca- j

sas situadas no perimetro da cidada, j

cujas calçadas não tsnhara sido ainda 1
construídas Oll estejam estragadas, e

mandarem construi l-as ou eoneertsl-as
de accordo com� a lei, ao praso impro
rcgavel de 60 dia:" contados da data
deste, e as que não forem construídas
dentro desse pras», serão feitas por con-
ta da Superintendencia Municipal, fican
do os pr oprietarios sujeitos á indeami
sacão da importancia gl:ista.

. S. Francisco, 6 de Setembro de 1919.
O fiscal

Reinaldo Lucio d'Oliveira

Cada proposta será fechada em en

vo]ucro lacrado, sÇlbre o qual o propo
nente escrevera: «Proposta de F , ...

(nome do proponente)." A este envo ..

lucro deverá acomp:mhar outro cont(·�n·

'Ido os documentos ou provas que o pro-

po?-ente .

puder apre,sentar. de sua ido-!' , ... ,.. . �) •

netdade, de estar qUIte de 1mposto:; etc. N esta casa de dlversoes montada a caprlcl)o, encontra�.
III

,

se sempre finas bebidas, taes tomo licores da reputada marca
d· d A idoneidade dos I=roponentes sera

Cumprimento's de despe 1 a examinada e julgada previamente,' ,;n. Antarctica, finíssimos vinlJos de diferentes qualidades, creme de
Regressando a? Rio de�ois da a�ra- j tes da ab�rtura das prc�post�s. As p.roh OVOS, cerveja, vermoutl), cQops da Bral)ma e gazoza.

dave! permanenCla eru Sao Francls�o postas cUJos autores nao bverem SIdo
durante dous snnos, eu e minha esposa I julgados idoneos não serão abertas e fi: R B bOt n 8 T 1 h J.iiradlcemos q eavalhedsmo e carinho carão á disposição dos interessados, .que na

.

a Ioga ll. e ep one n.

O secretario

Afa.mada torrefacção de ca.fé
DE

As propostas não poderão conter se

não uma. formula de completa submis
são a todas as condições do pré-ente
edital, o preço pelo qual o proponente
fornecerá luz para í:l illuminacão pu
blica e luz e força ou somente luz para
particulares, por vela ou kuo-waítho
ra; o menor prazo em que se propõe
acceitar ii concessão, e qual a força dos
seus motores.

,

Annibal M cédo
VII

Na falta de agua aproveito vel como

força motriz, dentro da ilha, �Ó será
acceita a proposta que offerecer luz, ou
luz e energia, fornecidas por dynamos
accionados por motores a va pôr.

VIII

O') proponentes deverão fazer constar

A' venda na casa de

Koepc:ke, Jrmão. & eia.
.--...,.... -

Nesta, Prafta.

-_._.------------------------�--------.--------�--------�-

Não administrar álcool ainda quando
seja em fórma medicinal, aos doentes

que precisam do oleo de figado de ba
calhau. Dae-lhes 13 lt Emulsão de Scott"
mas a legitima de Scott & Bowne. "Eu
abaixo assignado, doutor em medicina
pela Faculdade do Rio de Janeiro. At
testo que tenho empregado com grande
vantagem, em vários CâiOS do enfraque
cimento produzido por diversas moles
tias, assim como em casos de lympha
tismo o preparado "Enl'ulsão ds.Scott,"
O referido é verdade, e o que 'affirLBo
sob a fé do meu grau.

.

. Dr. Catta Preta."
;,Taubaté, S. Paulo."

manifestados para cornnosco pelos dig
nissimos habitante" desta cidade r. apre
sentamos nossos cumnrirnentos de des-

.
.

pedida e votos de Ielicidade.
S. Francisco.P de Setembro de .1919

Dr. Augusto Tavares da Souza Vaz
] ti"> Tenente Medico

Esta papelaria acaba de receber um variado
sortimento de objectos para
escriptorío, com-o sejam:

Lapís-tínta, pennas Mallat· 10, ], etc, grampos
para papel .Bendover", papel almasso,

enveloppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brochu
/

ras, livros de nota, indices, protocollos, .

IJIV.R.OS DE AürJ\\S, de 50, 100 e 200 fls

Papel· para. cartas
SupeI�intendencia Municipal
Edital de coneurrencia para

o fornecimento, por meio de
concessão, de luz, ou luz e for
ça, para a. cidade de S. Fran
cisco, Estado de Santa Catha
rina.

A .

Boa Viagem 't ."Ior de Amor
Armada � Combate
Diplomata i, Bohemio

� e/inteiaes
r tarjado I

f�' lapis de pedra, louzas americanas, lapis de cores, '\

�� . canetas, tinta para escrever, etc.

. tI Despachos de exportação. notas promíssorías,
�� letras de cambio, guias para imposto de

.

��I consumo, notas de credito, blocks

�'i de notas ('/4 de fl.) etc.

��I�---------------------------
�*�� tL��'(����f�'������e/ �� 6��U/l;/ ���Ir}\�e..",d!i.� !.,)�\f< "�''II'.''"'"CI�, 1iI��I.f;"'"","'� 'I' qi"i\iiliI:'," '\:"'�
_ir e"5* •

.

-.-

o dia nVi1'Cac10 para o recebimento
de propostas para fon��lcitIlento de. luz,
conforme edital de oonc.urrencia ri;} su

períntendencia municipa I desta cidade,
é 29 de Outubro ta não 29 de Setsm
bro, como sahiu em nossa ultima edi
ção.

. De ordem do Sr. Dr. Superintenden
te Municipal, faço publico que no dia
29 de Outubro, das 12 ás 15 horas,
nesta Superintendencia, serão recebidas

propostas para o fornecimento, por meio
de concessão, de luz, ou luz e força
para esta cidade, devendo ser observa
das as seguintes condições:

I

Secção Livre
---------.

pr��� Ribei�6 -�e é:�alhG�
. (advogado)

Aceita' causas no cível
e commercíal

Rua General Osorio n. 7

-�B

._c4"••e 01iyei*,a " I�.io

A-- propostas devem ser (ipr.l';�si.�nt:Jd(!�
em duas vias, sendo a ·primeir.l con

venientemente sellada, ambas sem r a

zuras nem emendas ou o que duvida
faça. (\i

B il h a rOaféII
.... ,.U 'Ull e
...... ".·· • · ,11 ......

2J-e. cfI-ta,maia §Offl�d
,

• (ADVOGADO)
Rceita causas no civel, com'"
mercisl e trata de inventarios

b\_��_Gene�al �o�o. n., 7�
.-:- ..
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