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2�'. Uso de meios pelo governo para I S � ',!Il ! nada em ü!ntzs que são grande. ees-

Jl Ipl,éi .;). r 'l � a aceeleraçã» da ccnstruccão da linha! � �'1iI • ranC1SCO � tos de taquara.
. CafaJélcfa do )guassú da li. F. de S. Francisco ao Iguassú.. I ! Comprimida, deixa a mandíõea es-

3°. Concessões preferenciaes á Bra- ! coar-se para os taes côxos, esvasiadoe
O dr. J, C. Gomes Rib:-ifo acaba �& sil R3j�W8y para :\! construcção do Par- O lutUI·O eeenomfeo da Ilha .." -l já, um liquido esbraaquiçado e eepes-

'public�r no [ornal, do R1O" um: 5�ne i que Nacional � para o aproV'�it:lnílen.to! Terr,ils lertels �,agriculto-: soo Assim!.. torna-se a massa enxuta tl

de artigos �obre a momentosa questão I da f�rça el�çtncf-l da C�itrli'�ctC-:i, sern dis- I res rotinei�os. - O bra�o: passa então ao forno onde. armada
do aproveltamell�l) da cataracta. do i pendio para o Tl1f�S(1U fi ; I extraugeiro. de pás apropriadas, se desdobra em

Iguass�, na ff�nt�lra com a Argenü�l�, I 4°. No caso de recl���' da BrasilRp-il-I. movimentação característica, a mu-

em cuias proximidades os nossos VlSl-1 w_ay, ab�rturiil, d--xd e J�, d�� Gc>n.Gorr�l1·1 O desenvolvimento soonerníeo dos lher encarre.gada de. Iornear a farinha,
nhcs pre,tendem estabelecer um "Par-I ela publica, na Europa �, América ?O! pOVOIil a�8enta, na sua capacidade de que � o �ltllino s�rvl(rO da tarefa.
qu� Naeional".

" , . ,- Norte, para aquelles servrcos, sem dJs·1 produeção.., . . ..

DOlS dias depois, ao fundo dos cõ-
Encarando a possibilidade de atírictos pendio para o Tb esr.uro. i Toda a nossa riqueza se.ra f�ctlCla" xos de madeira, deposita a mandzqué-

ou c�iver&!encií1� en!re os governos do H0je,: que t@!lJO,S á f[(t'�lte, do govern'o I �mquanto as terr8:B eultlVayelEl da : �a uma camada muito alva de farinha
Brasil e da Argentma, ou seus prepos- um espinto ,de alto l:e�S?Ortn�n, na pas-I Ilh� permanecerem lu:productlvas pela. i impalpável -- a.�omma _. outro pro
tos,. na, exploração ?a eataracta ou do ta d.o �xtenor '�rn jurista intenso ,ao i.

rotina dos, !:\leus possuidores ,actuaes e
j du�to de,. mandioca, que serve para

terntorlO eircu.nvisinho, o dr. Gomes partidarismo e :-:;0 attento aos nCJSSO$ 111-. emquanto a gramma das pastagens es- ; varros mistéres. .

Ribeiro chama a attenção do governo teresses interuacionaes, e, na pasta da! tiver occulta sob Q expessa alcatifa do � Mas, emquanto as mulheres traba
federal para aquelle .ponto do !lasso Viação, um profissional de zelo e com-:matapaste.,. .

\ lham, os homens se encarregam da
t�rritorio, que não poderá ficar assim ao petencis provada, nestes assumptos, é Em regra o agricultor da Ilha não: parte recreativa da tarefa. E' o dssa

aban?o?o, excitando a cnbiça dos pai- nossa intitT�a convicção q':.� o ,,?eside- i t?m sahido �o processo antigo de cul-j �io á viola! é o sapateadq, a 9ue vem,

zes limitrophes. ratum", acima exposto, nao sera tuna tivo do 8ó10. a roçada. ; Juntar-se Iindas moças easadeíras.. é O
,

Nada justificará a nossa incúria a es- utopia gratuita, e que, eln breve, como Empunhando o machado, vae á or-; Inca-,páo que géra alegria e produz es

se respeito e nem mesmo as nossas' dizia o grande Cavour, tIIS� fará éllgulilila la da floresta e abat€} as arvores, nu-: pirita" é em fim a tarefa. Ah I a tarefa!
precárias condições Bnanceira.s 'poderão coisi'l",. em bem do paiz, neste rnom�n-I ma exte�5!ão de alguns metros, quadra"l Comprelter:del.a s.ó é dado. a quem j�
prevalecer, como dlZ o ex·mtnl$tro da to de ltlcertezas e de esperanças».. ,dos e deIxa-as amontoadas. E o que; passou nOltes a flO, no mela d@sse rlU'
fazenda, para impedir as provideneias ' " 'se chama a derrubaq,a.

.

i do de trabalho e de festa e dessa boa
momentosas, no caso.

� I � ----;- ,

Passados alguns dia"s, ao calor do! gente que saerifica tudo, que tud9 es.

Encontrando a solução do proh�ema Grupo Escolnr Felippe Schmidt" sol, os 9'alho� novos tem seccado e aquece - amarguras da vida,' privações,
na terminação da linha. S,. FranClS?O-·

J n " .. camponlO delta fogo á roça. E'. a se- molestias, para compartilhar com 08

Iguassú, o dr., Gomes Rlbelro terr�Jlna' Alumnos elogiados. - Assigna- ! gunda ph�se do. trabalho: a queImada. convidados a unica felicidade que pós-
o ultimo ar�igo da sede qu: publtcou· tura no 'livro de honra. ",'O�de h.avIa o emaranhado .dos bosquefll,: sue: a alegria alviçareira da tarefa ...
sobre essa lil1pOl tante questao, faze�ndo. R ha a.gora um terreno. calcmado, caber· ) Porém (e quanto, me custa, ao faI.
as seguintes reterencias á nossa hnha Pelo sr, Honorio Gomes de Miranda, i to de troncos. carbol1lsados qU,e o f.o- � lar de tão boa gente, expÔr á nú a sua

de estrada de ferro:
."

director, deste estabelecimento, foram' go não poude cornpletament,� de.�tru:r. : miserabilidade I), após a tarefa, o p;ro ..

«A via-fffrea S, Paulo-RIO Grande, elo;:iados a 7 do corrento perante aR �ntre e88e� destroços, vegetaes. que nao
: prietario da roça distribua o producto

�omo �e sélbe, sob o "con.trole" da po- secções, 80 alumnos. ,Sessenta e sete,': sao rem?'ndos, perden�o.He desse m_?- i da farinhaâa: «20 alqueires para o do
derosa Bro�il RôLwoy, ,1(:rulldave,l "trust" apresetl.taran1 05 88US boletins com no· ; do um. Impor�tante capItal com O nao; no do engenho, 2 alqueires para' 8. co.
de capitaes norte-amencanos, I'nglezes, tas optlmas de comportamonto e ap-: aproveltameouo da lenha, l�nça o cul.; madre Roza, 3 alqueires para o cOm..

cáriadenses e francezes, já demanda a plicação durante 3 mezes consecutivos, 1 tn�ador atr�zado a sementeIra (Ahl fos- � padre· Chico que me emprestou o an

foz do Igua'ssú, p�lo seu. ramal São com faltas, retiradas e marcas tardes. I se sementenl'a!) ou antes!, planta uI?; no p�ssado, 1 alqueire para 'l12há Ma
Francisco Llne, o qual, parbndo do por- Doze' apresentaram 06 seus ,boletips I poueo de rama de man jloca e depoIs � ria ... » ,e restam·lhe dez ou doze alquei.
to de S. Francisco, em Santa Cathar�� com notas optimas de comportamento 1 volt� p.ara o raneho de palha, cantan- � re8 que traz ao m(i}rcado e vende pa..

na, cruza a l�nh';-l-troE1,co, em Porto Um; e applicação durant� 3 meZ�B canse-I do �. vlOla para esquecer os pezares! ra compr.ar uns ?letros de riscado com

. ão da Victona e daht �egue ao P,aralltil' cutlvos, sem faltas, marcas tardes e l da 'lq,a.
. .

'. I que cobrIr a nudez d.os filhos.
para li,gar-se � Trans.Par��uaya Ratlway. retir�das. Quatro apresen�aram os seus I Ao eahlr da nOlte vem, de re.mo e I Ei.s o fructo de dois �nnos d� exis.

.

A lmha ate Po�·to Unla.o deve estar, b�l�tlns com notas. optlmas durante_l samburá 8.0 hombro! fazendo kllome-: tenCla .para o nosso agrIcultor, vIctima
a esta hO.i:a, qU�Sl COI,lCl1i.1�a, e os est�� 381R mezes conse�ut1Vos. .. " I troa. de. estrada, pedIr, R0 mar fecundo da rotIna., devendo-se notar que após
dos proseguem, em dtrecçao do Iguas- Dentre estes 80 teve dIreIto a lns-lo alImento para.a prole. Regre.ssa ao a plantação por alguns ann08 no tra

I sú. (Vide decreto� n. 7.928, de 31 de I cripc;ão d.o sou nome no Livr0 de Hon. �
lar

qUlilR.
do o, dUl vae alto; levando

I
to de terra onde· se fez a primeira ro·

março, e, ,no 8.270, de 6 de outubro de ra o alumno Rogerio Vieira, do 4° an-I com que nutrIr-se e aos seus po�· es· ça, torna-se o s610 esteril e o lavrador
1910). .' n?, que obt�ve essas notas sem· uma! paço

de uma !Semana: O resto do tem- abandona�o ,ao capoeiral, para eonti ..
O prazo de 9 annos decorndos pare- 80 falta, retirada e marca tarde. i po dorm�, oan.ta á vlOla ou palestra 1 Nuar em outro trecho de floresta o

ce ser sufticiente para a conclusão de Anna 'l'.oledo de AraU.jo do, 40 an�o I sentado a sol�lra da choup�nliL ; mesmo processo d� derrub�da8, quei
metade, ao menos. dos 534,646 k�l:;;, conta uma falta noa 6 mezes. RosalIa I :remquanto I�SO a rama cresce e cres- ! madas, etc., _. unlCa mantnra que co.

da União ao IguLlssú, e as concessoes da Costa Pereira do' 4° annoj conta ce, o �amambaIal. D� .tempos � tempos 1 nhece .

ele cultivar a terra.

respectivas, prevendo o�, casos de in- duas faltas em 6 mezes e Onirotivo '\tal, ajudado pelos vIsln�o8, lImpar a I E nós ternos Ull1 ministerio da Agri.
fracção do prazo dns contracto?, e�bora Doin, do 4° anDO, conta uma retira- roça, at�. que chega o dIa de. arrancar i cultural qU? dispe�ld.e verbas fabulosas
C�Di a (\ttenuante da sUp€rVeIllencIa da da DOIi 6 meZ9B. a �and}oca. Isto, um ou dOIS annos I com o enSIno agncola ambulante aos

gt1.erra eurOf)éi-l, d t:vem ser compri�as. áp,;s � plantação.· .
n'ossos agricultores!

0" capitaes norte·americanos anCelélllM
;..... , , ..... ,,- Entao é.a tar�fa. Sobraçando balaIOs, E' preciso. clamar contra esse aban.

febrilmente hoj�, eorno se sa.be, por ap� Brazil Railw·ay
toda a populaçao, da redondeza - h�- d�n.o �m qu�) têr�1 fica?o os nossos pa-

plicações vantajosas. .'

'

'. .

mens mulheres e creanças - apph-l tnclO8. Dar-lhes. IncentIvoS ao trabalho

Po,�.. ,qu� não usar o gove�:tlo dos mel- e�:se ao tra?alho de arrancar a mal�-l a,gricola, é t�rnal.os collaboradores da
os ao, sed al,cance, para achva� a cons· Em trem especial, chegaram a esta dIoca. DepOls_ é o transporte das ral.' rIqueza publIca a fautores do seu bem
trucção dessa linha de S. FranCISco, ac�- cidade no dia 13 do corrente ás 191/2 zes para o local �a �arInhada. _

estar.
.

nando em' ultimo caso, á eompanht:l horas, os srs. drs. Eroudy, director ge· C�mo o pr:opneta_no da i'oça n.ao Não croio, porém, se verifiquem re.
, coneessionaria com as; vantagens extra- ral da Brazil Railway em Paris; Wi- tem engenho, a fannha_t.ia se �eahsa sultados praticos com o ensino ambu
ordi'lnarias de conces�ões espe,ciaes, pa� brate, presidente da Bra2:il Railway no . no eugenho do. compadre, que. fICa a lante, o qual, diga-se de passagem, a

ora o aproveitamento da energia hy�ro- Brasil; 19nacio Martins, inspector geral· uma hora. de VIagem. Para la segue nossa ilha desconhece.
electrica da cataracta @ a construcçao e da Rede Paraná Santa - Uatharina; em romana toda. aquella bo� gente

@xploração do Parque Nacional, sem Madeira, engel:}heiro residente da que 4, alegre e anlmad� na- ISlngeleza �����"I.!�<_._- "_.. . .. _Ei

dispendio'J maior para o Thesouro e cqm Linha S. Francisco; Piloto, chefe do dos seus costumes rustIeos,
.

. .. .' L' h F h E-
.... �

& Ciaclausulas de reven,ã01 trafegc;> da mesma Linha" e Bishop, di· No engenho, o trabalho é dlvIdIdo. ln a une, ...láye
Erl3 uma palavra a questão da cata· re�tor da Southern Brazil Lumbel' & Formam-se grupos, cada um com- o·

racta' do I \lassú, a' nosso ver, para ser CoI. Co. seu encargo ,especial, sendo em regra
.

O vapor "lrancls" sahido da NOTa

soluciona'd: definitiva e v�nt"josamente Essa visita teve por objectivo prin. a� mulheres que se encarregam d� �Pvr- Y,ork aos 4 de Outubro dev0 chegar
• < B "'1'1 <ft:oopende dos segaintcts cipal estudar oe meios de facilitar as VIÇO: ha a8 que raspam a mandIOca; J n este porto aos 3 de Novembro.,
para o ra�, ... .

- d b
. .

I I
.

'd 'd d l O ll'1 h d.,. t otíiciae" prévios: operaçoes e eln arque mantlmo pe o outras evam a raIZ, espI. a a casca, f vapor ",-,ut bert" eve sahir d.
ac l�� Nome�ção de uma commissão port� �e S. Francisco, .tendo 08. illus· á. bolandejra:

.. . 1 Nova York 'aos 14 de Outubro.

mixta de 'teehnicos para o estudo e ex· tr.es Itlner�ntes percorndo a bah�a em
\ Ralada, cahe a I?andlOcP, convertI-I. Informações c0!ll o Consignatario

1 ão dos saltos com faculdade de dIversas dIrecções, orn companll1a doe da em. massa glutlnosa, em grandes
�e����té1r este5>, co�furme convier aos are. 'dr. Luiz G1ualberto, Fed�o Ivo Gual� côxos feitos de, u� ,só tronco de a.r�o.

R. O'N. Addi�oD
interesses commu.nSj be.rto, Alex, Gral1t e Leouldas Branco. ro, pasiando d ahl. a, prensa, aCQndlclo .. 1. . São FrancilCO do Sul
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dnOIlBOS lavradores é o do exemplo. I flIDlnosos a lena os
Tenho verificado que o nacional,

posto em contacto com o agricultor Por criminosos
. ali��ados, devemos

extrangeíro que aprendeu, á euata de c.ompreh?ndof os ll�dlVIduos qu� pra-
séculos de vida martyrizada, a aprovei- tícam enmes e dal�ct08 sob a impul-
tar racionalmente 0 sólo assimila co- sãe de uma molestia mental.
nheeímentos uteís ao seu labor e tor- ! Alguns dos criminosos pertencentes
na-MO activo o laborioso. I a este grupo são, pela escola italiana,
Pois bem, é assim que devemos d,,-! confun�idos c�m 08 eh�majos erími

Bejar ver resolvido o problema, para I.nosos.,.n�,tos, sao �� f9�ml loucos .\Lom
o: que' melhor opportunidade se n.ãOjl b�Qso.l�<L Uomo delinquente». Ferri: «80,
pode offsrecer do que actualmente Clologla. cr.tll;nab».
com o eneaminhamentc para o Brasil I Os Cf1�lI�OIi!OS loucos obedecem co

de uma boa parta da eorrente emigra-I �() ?B. cnmmosos natos a uma fo!ça
to:cla que parte do. velho mundo para I Irresistivel, mas esta força que os im

a Ameriea. ! pulsiona, não é mais do que uma re-

, Possue a ilha enormes extensões da 1 sultants de sua propria molestia.
terras Ierteis e apropriadas ao -cultivo i

. Has�and�-s� .

no que .assistiu 110 ma

do arroz da mandióca. da canna de i meormo criminal de Montelupo (Tos.
assuear, 'das batatas, etc. Essas terras.] cana), -diz- Ferri: h� �ma enorme dií
em geral, estão sob o domínio de pro- ! f rença entre o criminoso louco e o

prietaríos deacuidosos e jazem ínapro- I louco co�mum.
. . ._

veítadas. ,I Contrariando, porém,' a opmiao do
Intentem. as autoridades cornpsten-] notável criminalista, díverses p�ychla

tIS um processo de desapropriação por ] t�al3 externaram-se contra �ssa differsn
utilidade, publica, de parte dessas gran- ma9ão, merecendo €lspeClal menção
des propriedades territoriaes inaprovei- Bejenow, que r:o s�g�lndo Con.gresFio i

tadas, de modo que os, aetuaes possui. de Anthi ,opoJogU\ d�$se: «o alienado
dores não fiquem inteiramente despro-] que pratica um. cnme aS8em@lha�8e
vides de terras, podsndo-se-Ihes deixar i em. todos os pontos aos outros alie-
o sufficiente para applicação da sua! nados».

.
. .

actividade. j Sendo dos que ach�m que o enrm-

As terras, assim, revertidas ao patrí- 1 noso louco não é mais do que um lou
monio muníeipai, estadoal ou fddera I, I co C \Jmmuna I não podendo �er respon -

"4G!!!!!!!!!lie!!!-!!!!!l:!!!!!!!!P-!!!�.I!!!!�!!!!'!!!!_LL&&!!!!!!!I!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!IIIlI;!!I!!!!3!!l-!!!!I!R!!!!!!Ià

conforma' seja o poder que se incum-] savsl pelos actos que pratica, penso
ba da desapropriação, seriam divididas I que nao se lhe de:re da� o. mesmo cas- S. s. se demorará naquella cidade al

,8;a lotes e vendidas a emigrantes e8-1 �lgO que' aos d(i)ma�8 crlmlno�o8; mas guns dias, devendo regressar no come

trangeíroa, dispostos a se dedicarem á internal-o 'em hospital .apropriado on- ço do próximo mez,

lavoura :- e seguros poderíamos estar I de, .como doente q';Ie é, deve ser con- -:-

do nosso futuro económico, porque não I venientemente m6.1dlCado e tratado. O dr. Edmundo da Luz Pinto
.6 (> recem-chegado produziria, como II .

R. de C.
visita o Hospital de Caridade,

tambem o, seu exemplo seria fatalmen.l deixando honrosas referenchts
te ,seguido p910� nossos lavradores .e, II

---��..x�-' no. livro de visitas.

8lsim, por processos llacionaes de cul- I . I

W
O distincto catharinense, sr. dr.

.tura do BóIo, a ilha se tornaria um Coronel Septlffilo erner Edr.nundo Luz, deputado estadoal, de
centro importante de producção agrico- passagem por esta cidade no dia 27 do
la.

.

,Da «Gazeta do' Povo» de Santos mez find(\ íft, em companhia do snr.

São idéas essas impraticaveis? Quer ----.- Arnaldo S. Thiago, nn�so collega de
nos parecer que não, porque: 1°. si ha No ultimo dQspacho aolledivo do sr. imprensa, uma demor,ida excursão aos

desapropriação por utilidade publi�a., Presidente da Republica foi tran:;f,:-rido pontos; mais int�ress:mtes da cidade, vi
a .de que tratamos. é a q�e ?l.ais p8r- para o exercito, no posto de coronel, o 5iit�ndo alguns estabelecimentos, entre

f8Ita�ente caracterIsa e Justlfl?a essa. sr. Septimio .Augusto Werner, um dos os quaes o ho.spital de caridade, sob a

medIda salutar do poder publIco; 2°. mais illustres otliciaes da guarda nacio- dire.cção do esforçado sr. Joaqáil'D José
�i O estado actual das z�na8 ruraes da na!, sendo classificado no qlladro sup- da Silveir:l Junior e demais membros
ilha pode levar á ob]ecçao de que as

I' pletY!\entar da arma da infanLuia nu se- da Mesa éldministr(tti\r� e do qual é de·
t9rras (.l3,ão improprias á cultura, respon· aunda linha. dicado, medico o �r. dr. Eugenio Augus.
diremos affirmal1do que á rotina dos I �

Por itsse mot!vo o sr. ce!. Worner to Müll�r, hurnanitario clinico e Saper.
seus possuidl)res e nâo ás t�rra8, se tem recebido nluitos curnDrimento� não intendente Municipal desta cidade. Des
deve· attribuir a carencia de producção, �Ó de grande numero d� amig'1s�' que sa excursão leva o dr . .Edmundo Luz a

para o que bas�ará remontarm.oB ao conta neste Estado, r.omo tambem no� mai" grata recordação, como teve ense·

passado eeonomICo, de S. Franc.lseo. .1 d� . Santa Catharina, Minas, Rio e Ca- jo ele declarar áquelle nosso companhei-
No tempo do bra<;,o ne�ro, a ll�a fOI! pItal Federal. ro e da sua impre�1'ão quanto ao nos-

l',grande productora de farInha, cUJa eX-I Ofticial disciplinado, competente e pitàl de c@ridade, é Ufl) eloquente attes

por�aç�o annual orçava por 210.000 al- 'activo, já tendo prestado .á guard;1 na.· tado ° termo de visita que abaixo pu
queIreSj de aBSUCal' e caahaça, sendo a ClonaI relevantes �e'rviços, �ntre os qua- blicamos:

p�oducção desta compu�ada em 600 es o de organi:z;ar e instruir o 125, ba- "Guardarei commigo, .como um attes

pIpas; de arroz, que é. mnda a p:odue- talhão do �eu commando que, com o· tado dos progressos que vae tendo a

ção que tem alguma Imp.ortanCla; de! n. 5 tomou parte na' grande parada de terra d� São Franci$co, a lembrança cio
batatas, etc: etc

.. Quer dIz_8r, que. dOI�15 de Nov�mbr� de 19iQ, na Capitãl conforto, do zelo administrativo e ,da
ponto de VIsta da producçao agncola Federal, ve aS5lt11 premiado os sem: limpeza que eneo.ntrei no seu bem ins ..

l!Ioffremos ';Im retrocesso l�mentavel, o bons s�rviços pnr, um acto justo ema.. tallf\do hospital de caridade. Que pos
que exc.lusIvamente é .devIdo ao d.es. nado dos altos poderes da nação. samos ter muitos iguaes a este no nos�

appareclluento do'�raflco . nAgr? unl.co Ao que nos consta, é o primeiro of- 50 Estado! são os votos que formu.lo
faotor com gue a lmpreVldenCla nacw-1 ficia. 1 da antiga rnilida civica que.. é depois c1m admirar as excellencias des

nal,. por mUlto temp� C�?tou para o transferido no meSftl0 posto par;'l o ta instituição. S. Franflisco 27 de Se�

,

cultIvo dai camp�8. Slgmfwan:: tambem! exercito nacional em despacho collecti� tembro de 1919. (Assi.) Edmund(/) da
eSI!I6S da�os que lnfuD_dad�s sao quaes-I vo, p�is os demais o .tem sido em bo- Luz Pintei.
quer Ob]EWÇÕOS que se artIculem con-Iletin'l do commandante, do .@xercito '. de
tra a fertilidado destas iniiulanas ter-! segunda �inha. . .raso

, .. . I Co�o Justo prelto de horo®nagem ao
AhI fIca. o alVItre. No prOXIIDO nu· I muito qt1e fez p$lo engran4ecimento.da

mero con!,Inuaremos a ,abor�ar o as-I extincta gua�da nacional e ainda COJ.!l1l0

sumpto,. ?ernonst.rando, medIante d�-I demonstração de alto apreç9 em que
dos pOSItivos, a Justeza destes concfn·l é tidt), comlta que os S€11S antigos com

tos. �

mandados, eonfraternisandQ com todos
Arnaldo S. Thiago

, os seus collegas de classt!, promoveul-lhe
uma. significativa manifestação de . a,IDre�
ço.,

1\ R1\Z1\O

TUBERCULOSE
é diffícil de curar..se.

O prudente é evital..a
tomando-se áos pri
meiros indicios de
Fraqueza Pulmonar
a afamada

Emulsão deScott
Indiscutivelmente o

melhor preparado de
Oleo de Figado de
Bacalháo. Suavisa
os bronchios e os

pulmões e augmenta ,

poderosamente (

a nutrição de
que se necessita
para combater
a molestia.

Sem A1cooL �l::ue::.�
480

,--:-

E_ UJb

Para dar brça aos debeis e sangue
aos meninos a "Emulsão de Scott" é o

reG1edio f(�vorito dos Snrs.' Medicos, e

com Ll1uita razão. Eu abaixo assignado
Doutor em medicina pela Faculdade uo
Rio de Janeiro, Attesto que ha �uitos
annos tenho emprega?o na minha cli
nica, quer hospitalar,

.

quer particular, a

vEmulsão de Scott" e que além de ser

pedido pelos doentes, tem produzido
os melhores rrzultados nas rnolestias err'l

que se manifesta éi\ depauperação das
forças.

.
Dr. Gastão de Sá .

.. S. Carlos do Pinhal, S.' Paulo. fi

A S. Paulo-Rio Grande· vae estàbele
cer um serviço de trens mixtos entre a

Hélnsa e S. Francisco.
Esses trens chegarão aqui ás 11 horas

da manhã e partirão ás '2 da tarde.

11=
III
* O sr. dr. Eugenio Mülller, di·

gno superintendente municipal desta
cidade, recebeu do sr. dr. José Boiteux
o seguinte telegramma: .

.

.Fpolis" 6. --- lnaugurando herma fun
dador impren$a catharÍllense Dezem
bro corrente, tenho hon.ra convidar-vos
assistir' cerimonia' fazendo-vos represen
tar impossibilidado vossa honr�sa pre
sença.

Saudações.

NOTICIARIO
.

-.-

Deputado;-De9doro.•" C...."a..

lho. Seguiu para (Santos� aCOmpanhado
de sua exma.· familia, o sr. d€p�u.tado
Manoel Deodoro de Cqrvalho, director

I deste periodico.Joeé Boiteux»

,...

o vapor inglez ",Maple Branch , car

regou neste porto para o Chile . .

1.335.326 kilos de herva matte, sendo
1.105.703 ks. de Santa Catharina e ...

229.623 ks. procedente do Est, do Pa
rana; e 218.520 ks. de café, sendo
21.480 ks. de S. Catharina e 197.040 do
Estado do Rio.

Um dos filhinhos do nosso prezado
collega Arnaldo. S. Thiago foi, na �t
gunda·feira, a tarde, atropelado por urna
carroça recebendo alguns ferimentos e.
diversas partes do corpo.
Sirva' esse incidente, que poderia ter

mais graves consequencias, de adverten
cia (.lOS carroceiros descuidados e que
não olham 'para quem vae na frente.

Acha-se neste porte carregando her
va matte para o Chile, o vapôr iaglez
"Cheny Branch", da Gulf-Line,

O veleiro argentino .. Indornable", ao

transpôr, sexta-feira passada, a barra
deste porto, foi de encontro ao pontal
do Norte, impellido pelo sueste que -sn
tão soprava violentamente.

O navio partiu o leme, dando entra
da neste porto no dia seguinte, a rebo
que do «Max», achando-s€J actualmente
descarregando trigo para o moinho
«Boa Vist�».

Fallecimento. Após alguns dias
de soffrimento, falleceu hontem pela
manhã, em sua residencia, á rua dos
Carijós, o sr. José Fernandes Pinto.

. A', sua familia enviamos sinceros pe
zarnes.

-:-

-:--

-�:-

-:-

-:-

Sabemos que os srs. Hoepcke, Itltlão
& C. iniciarão brev-emente a construc
ção de um caes e armazens em terre
nos de marinha junto ao seu estabele
cimento nesta cidade.

i.....:-

Chamamos a attençâo dos interessa
dos. para o edital nlaHvo a recolhimen
to de notas, publicado pela alfandega
desta cidade, 8m' outra secção deste
period.ico.

Partirá daqui no proximo �orningo
um trem de recreio com destino ao

Jaraguá, onde deverá raalis.ar-se, o lan
çamento da pedra fundamental da nova

igreja daquella prosp@ra povoação.
.

-.-

,Durante o 3° trimestre do C0rrente
anno, registraram·se no districto do Sahy
8 casamentos, 18 naseim(l}Utos e 10 obi·
tos; no districto do Paraty, 5 casamf!n·

tos, 33 .nascimentos, e 18 obitos; no

distdcto do Itapocú, 13 nascimentos e

3 obitos, e no districto da Barra-Velha,
6 casamentos, 42 nascimentos e 6 obi·
tos.

.

-.--

Se.rá foqalisada hoje, no Ciaema' Pro·
gresso, a continuação das aventuras d.
«RAVENGAR».

GW&32LE&&B _EZ

Dr. Outavio Soares
" Residenda: Pu.rabyba do Norle

Attcsta que tem emprega.do
em sua clinica o ,Elixir ele No
gueira do Phco. Chco. Joilo da
snva Silveira, com optimos re-
ImItados. \

7

o •

..
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Foi .prorogado até o dia 30 de No�

V �
I

vf�mbro do corrente anno o prazo para' m" e
.

l

apre�enta(ã() de declaracõ-s para o lan- �r. �\ibeirG de · ar17alhG Dia lo

çamento do imposto territorial. (advogado) Para () Rin de jxnciro, o vapor nacio-
nal "Porto Velho" com 11.522 peças de

Aceita causas. no civel madeira.

De· Macau e escal��, corn 14 oias de

·vi:.:agerm, o 'Vapor· nacional "Itapuhy" de

"'L.IXIR n'" NOGUEIRA 926 tonf'lada�, canZ!l \'�l1'i()�, gl_"nef(l�,
.J;;ll � consignado a José A, de Oliyeira.

do Phco. Chco. João da Silva Silveira ,Dia 8
\

Cura - GONORRHEAS

·

'-.-

• O sr. Inspector da Alfandega rece

beu telegramma do sr, dr. Ministro da I

Fa�enda autorizando o �esernbara�o _de ltodas e • quaesquer armas e mumçoes

que não sejam de guerra. '

·

, -...0:;--.-

{
.

Da Capital da'� Republicá, orde fôra
em goso de férias, regre�so� no dia 27
do. mez findo, acompanhado de seu fi
lho Dacilio, o snr. Arthur Batalha Ri

beiro, digno Inspector da Alfundega
deEta sídade.

-:-

'.As· forças perdidas com os excessos

de trabalho, restauram-se com o uso do
VINHO CREOSOTf\DO do Pharma

ceutico Chimico João da S" Silveira.
-;-

,A .Cspitania do Porto desta cidade,
tsndo .tido denuncia de que estavam

.

sendo illegaleaente occupadas e explo-
1'8das diversa" ilhas situadas na bshia

Babitonga, ofíiciou a respeito á Alfan

dega que por sua vez tornou as provi
dencias devidas no sentido de salva

guardar os interesses da União. Alguns
dos occupantes dessas ilhas, que as ob
tiveram por compra a antigos preten
sos -possuidores, já se apresentaram
áquelia Repartição para prestar explica
.ções. a respeito, sendo de esperar que
. 0 assarspto fique definitivamente resol

!vimo,. afim de terminar um estado de
�ebusas que vem de longa data e do

·gual"certarF.lente decorrem prejuisos pa
"ra a\Nação. Applaudimos a attitude das

,(:\ignas autoridades que, assim. proeu
�ram"lelar pelo interesse publico.

-:-

O", sr, Inspector da Alfandega reso} ..

�..vet1,.l' por acto de 2 do corrente Julgar
i1tnpr.ocedente o auto de infracção do

?,.·.imp:osto rle con�umo ]a\·rado contra
venrIos Jansen & Cia., de ]oinville, á
" vista 'das allegações e provas apresenta·
r, das pelos autoados.

.

---:-

Esta' folha"pubJica em seu numero. :de
hoje um edital da Alfandega convidando
os'dev�dores á P'''tenda Nacional de im ..

posto� �r:;,bre j\1fOS de hypothecas e an ..

ticht:ese, a satisfazerem o respectivg pa�
g.amento, sem multa, até o fim do cor-

',; rente mlz.

Para esse edital chamamos .3 atten

ção das interessados.
·

-.-

-:-

a·Dr. Julio Renaux
ADVOGADO

,TOINlTILLE
.Receita causas nesta ('omarca

E i!llfU

Movimento do porto
ENTRADAS

Dia l°
.�

.

.

. Da Laguna e e�calas, com '}1/2 dia
. de :viagem, o vapor nacional �Laguna"
. de �300 toneladas, carga. vat�os genero!',
;' consignado do Lloyd Brasile'iro;

�

Dia 2

Do Pará a escalas, com. 18 dias dti

·"vi.�ge11'), o Y�por n�cional "Rio de Ja
.

··n.eJ.ro· de 1.487 tonelada5, carga varios
.

geq.eros, consignado ao Lloyd Brasileiro.

Dia 3

po Rio de Janeiro, e escalas, com 3
pias de viagem, o vapor nacional" Flo
rianopolis" de 918 tonelada�,' carga va

rins genet:Q�, cop.signado ao Lloyd Bra
sileiro,

De Montevideo e escalas, com 5 di- Para Lagl1n;a, com varias. generos, o

hiate naco "Lulú".
as de viag�m, o vnpor nacionàl "Ser-
vulo Dourado" de 515 t()neIada�, carga
varias g�nero!;, consignado ao Lloyd
Brasileiro.

"
.

e commercial
Rua General Osorio n. 7

SAHIDAS

Edital D. 12

..........................................

.........................................

fJ)z. cflzamaia §')11te� .

(ADVOGADO)
.Aceita causas no cível, COl11r

rnercial e trata de ínventarios

EA_��a General_ Osorio n. 7 _AS
Dia' 4
Da Laguna, com 3 dias de viagem,

o hiate nacional .Perseverante= de 27
toneladas; carg>, milho, consignado a

Antonio da C. Pereira.
.

De Pelotas � escalas, com 6 dias de
viagem, o vapor nacional "Itapacy" de
51 O toneladas, Céirgt\ vários gti'nercw, con

signado a José A. de Oliveira.

Dia 5

Da Laguna, com 3' dias da viagem.
I) hiate nacional "Victoria" de 18 to

neladas; carga, milho, consignado a An
tonio da C. Pereira.

Di� 6
"

De ordem do Snr. Inspector faço pa
bIico, para conhecimento dos interessa-

Para o Rio de Janeiro e escalas, o va- dos, que, de accordo com o te18fCram-
ma-circular do Exmo. Sar, Ministro .da

por nac, "Laguna" com varias generoso Fazenda, expedido a esta Alfandsga em
1 O do corrente raes, a Junta Adminis
trativa da Caixa de Amortisação resol
veu, era sessão de 6 do corrente. tor
nar efrectiva, a partir de primeiro de
Janeiro de 1920, a pratica d0S descon
tos marcados no artigo 13 da lei n.

3.313, de 16 de Outubro de 1886, a

géneros, o que se refere o artigo 205 do regula
mento dessa caixa, para as' seguintes
notas, cujo recolhimento, sem desconto,

gene- terminará a 31 de Dezersbro p. 'futuro,
de accerdo com o telegramma de 10
do corrente mez, expedido a esta' Re

Para Aracajú e escalas, com vanos partição pelo Snr, Presidente da referi-

generos, o vapor nac. "Itapacy". da Caixa de Amortisação e coastaates
do edital c. 8, de 6 de Junho tambem
do eorrente anuo, :desta Alfaadega, a

sabor:
Notas de 10$000, estampas 8, 9,' 10

e 13; de 20$000, fabricadas na Iagla
terra, estampas 10 e 11; de 50$ooo,,'fa
brieadas na Inglaterra, estampas 9 elO;
de 100$000, fabricadas na Inglaterra,
estampa 10; de 200$000, fabricadas-na
Inglaterra, estampas 10 e 11;llde .• '

.' •

500$000, fabricadas na Inglaterra, ·es ..

tampa 8 .

Para as demais notas, de que "trata 'o
mesmo edital, abaixo eaumeradas, fica
prorogado o praso para o recolhimen
to, sem desconto, até 30 da junho de

va- de 1920, a saber:
Notas de 10$000, estampas 11 e 12;

de 20$000, estampa 12; de 50$ooo,'es.
tampas 11' e 12; fie 100$000, estampas
11 e 12; de �oo$ooo, estampa 12: de
500$000, �starnpa 9.
A ind.icação-fabricauas na Inglater..

Para Itajahy. com varies generós, o ra---se' refere ás notas que não têm iro.
hiate naG. IIAdh�mar". preS$a a indioação numeriGa da respec

tiva estampa.
Gabinete da Inspectoria da Alfánd.

ga de São Fralacisco, 11 ,de Outubro
de 1919.

Dia 2

Dia 3
Para Montevidéo e escalas, o vapor

naco "Florianopolis" com varies 'generoso. .

Para Buenos Ayret;" o vapor chileno
.Inca ' com 7.923 peças de madeira.

Dia 4

Da Laguna, com 2 dias de viagem,
.o hiate naciona 1 "Virgina" de 27 tone

ladas, carg:1 vários generos, consignado
a Antonio da C. Pereira.

De Tijucas, com 2 dias de viagem,
o hi:-\te n3c1onal "Rio Tijucas· d� 18
tonelada!', carga varios generos, cop.�5g
nado a Antonio da C. Pereira.

Dia 7
De Itaiahy, com 2 dias de viagem,

o hiate nacional "Lusiti!llO" de 10 to

neladaSI carga varios generos, consig
nado a Antonio da' C. Pereira.

D,l Lagunil, com 2 dias 'de viagem;
o hiate nacional "Lúlú" de 8 toneladas,
cargn, mi1ho, consignad0 a Antonio fda
C. Pereira.

.
.

De Florümopolis e e\\cala, com 2 dias
de vi:wem, o va�or n,':le.innal �Riehard
Paul" de 37 tcneJad.a::;, carga varios.ge
nt:?ro�, con�ign�do a Vinhas & Olivet.

De FlorÜthn.polis et escala, eoro ] difl
de vlr\gew, o vapor nnci(lnal "Max" de
116 toneladas, carga varias generos con

signado a Hoepcke, Irmão & Cia.

Dia 11

De Antonina e esca);), Com 1 dia de

vi(�gem, o vapor nacional'"Max" de
116 toneladas, carga varios generol eon
signado a Hoepcke, I·rmão & Cia .

De Buenos Ayres, com 16 dias de

viagem, o palhabote argentino . "Indo
�lable(4 de 959 toneladas, carga trigo
em grão, consignado a 4rthur Costa & C..

Dia 14

De Lonóres" com 23 dias de viagem,
o vapor inglez "Cherry- Branch" de
3.051 tonelé\das, carga em transito, con�

sig.nado a A. Baptista & Cia.

De Mossoró e escalas,' com 14 dias
"

de viagem, o vapor nacional "ltaquera"
de 926 toneladas, carga varios generos,
consignado a José A. de

.

Oliveira.

Para Tijuea�, com varias
hiate naco "Gavião".
Para Florianopolis, €om varies

ros, o hiate naco "Tharcila".
Dia 5

Para Buenos Ayres e escalas, com

12,991 volumes de herva-raatte o va

por nac, "Rio d e Janeiro".
Dia 7

Para Rio de Jansiro e escalas, corn

varies generos, o vapor naco "Servulo
Dourado" .

Pera Porto Alegre e escalas, com va

rios generos, o vapor nac, "Itapuhy".
Dia 9
Para Antonina e escalas, com carga

em. transito, o vapor naco "Max".
Di::! 11
Para Florianópolis e escala, com

rios generos, o vapor naco "Max".
Dia 12

Para Florianopolis e escala, co·m variof'
generos, ó vapor naco »Richard Paul".
Dia 13

Para Laguna, com varias generosj os
hiates nac.' "Victoria" e "Perseverante".
Dia 13

o Secretario
Arnaldo Claro de S. ·'Fhiago

Para Tijucas,
hiatt! naco "Rio
Dia 14

com vanos generos, o

TijucasCl•
-:-

Edital com o prazo de· trinta dias
IMPOSTO dQ 5% sobre jutol '-do

emprsstimoB garantidos por �hypo.
thecas.
De ordem do sr. Inspector de(lta Alfândega,

convido aos Bnrs.. abaixo para' no pra.zo de
trinta dias virem saldar seus débitos' r�1.ti:to8
aos juros de 5'/. sobre emprestimos'garantidol
por Hypothecas e correspondentes áo.s annos

.

de 1917, 1918 e 1919, a saber:
D. Guilhermina Bennsck, residente em

. Joinville, relativo 'aos annos de 1918· e 1919,
com multa de 10 e 20'1.;
D. Min'na :M:arquadt, residente em ·J.oinvil1l,

relativo aos annos de 1917, 1918 e' ltn9, com
multa::;; de 10 e 20'/.;

.

Sergio Mathias do Amaral, residente no ;Pa..
raty, ·rela.tivo ao anno de 1919, com multa' de
10'/.; .

Rabe & Irmãos, residentes em Blumena.u,
relativo aos annos de 1918 e 1919,. C0m muI·
tas de 10 e 20'/..
Alfandega de S. Francisco, 2 de Outúbro

de 1919.

Para L;)gunJ, com vados g'enelos, o

o hiate n:)('. "Virginia".
Pua Porto Alegre e f'�calas, com va�

rios géneros, o vapor naco "Itaquera".
l 1__ bUi&!E& n .•1.....UL!!i!!§ •. _ ..

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura:

.

-.-

i

J,.ateiamento. das ar

terias do pescoço.
Inflammações do ute

ro,

Corrimento das ouvi
dos.

Rheumátismo em ge
ral.
Manchas da l'el

te.

AffecçOes do

figado.
Dores no pei

to.
T:.mores noa

ossos.

Cancros ve-

nereos.

Gonorrhéas .

Carbunculos.
Phtulas.
Espinhas.
Rachitismo.
Flores bran-

cas.

Ulceras ..
Tumores.
Sarnas.
Crystl1!,
Escro phullls.
Darthros.
Soubas.
Boubons,

e, finalmente.
todas as mo

lesHas pro
venientt�s do

sangue.

o 2' EscriptuJ.'àrio
Manoel B�dejo

O Dr. Antonio Selistre de IC-ampos,
Ju.iz de Direito da Comarca de· São
Franeisco, .

na forma da lei, elc�

Faço saber aos que '0 pr�sente' 'edi-
.

tal virem ou o seu, conhecimento ,ill�e·
ressar que no dia 20 do corrente mez,
as 11 horas, no @dificio do Forum ri oi
ticial de Justiça d&!ste Juizo, venderá
em ,praça a quem mais der e maior
lançp offenC8r sobre a avaliação de
700$000 rei$, um terreno com 228 me

tros de frente,�sito no lugar denominaqo
Morro do Jacú do ID14nicipio de Join
ville, confrontando ao Noroeste, com
terras da villva de João Gonçalves da

, Maia, e de ·.Augus;to Borges, e ao Sul
com a estrada de Santa Catharina, e nos
de .ais la40s com o

.

rio PiI:àhy. Ewnut DfPURATIVO no H�HfiUE
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quem AO mesmo immovel se interessar gusto Nobrega, €lscnvao que escrevi. vá-se o direito de annullar a concur- nicipal de S. Francisco, 29 de Agosto
co.pareça no dia, hora e lugar acima (a.) Antonio, Selistre de Campos. rencia, caso assim convenha aos seus de 1919.
indicado. E para que chegue ao conhe- Está. conforme. interesses, sem direito a qualquer recla-
cimento dos Interessados lavrou-s€t o O Escrivão mação dos inter essa dos.
presente que será afiixado no lugar do José Augusto Nóbrega Secretaria da Superintendencia Mu ..

costume e publicado pela imprensa. S. __

Francisco. 9 de Outubro de 1919. Eu S
·

t d
· - ..

1 .,

Jo�é Augusto Nóbrega. escrivão que es- UperlD en enOJa "IUDIClpa
crivi, (a) Antonio Selistre de Carnpns.1 De ordem 'do sr. dr Superintendente,
Sobre dt1a� estampil�;:)s estadoaes no I Munl?ipal aviso' aos 'proprif-�t�lrios �je �,3- 'IIvalor de seiseentos reis.

'

sas situadas no perrmetro da cidacl»,']
Está conforme cujas calçadas não tenhfm] sido ainda

construídas ou estejam estragadas, ít

O Escrivão mandarem construil-as ou eoncertal.as

José Augusto Nóbrega de accordo com a lei, no praso impro-
_._ rogavel de 60 dias contados da data

O dr. Antonio Selistre de Campos" deste, e as que não forem con-truidas l

Juiz de Direito da Comarca de S. Fran- dentro desse praso, serão feitas pnr con

cisco, na Iórma da Lei, etc. ta da Superintendencia Municipal, fican-

Faço saber aos que o presente edi- do os pi oprietarios sujeitos á indemni

tal, com o prazo de 10 dias virem que
sacão da trnportancia gasta.

O official. de Justiça desse Juizo, leva- S. Francisco, óde Setembro de 1919.

rá 8. hasta publica de arrendamento a O fiscal Reinaldo Lucio d'Oliveira
quem mais der e maior lanço offere- - -

cer no dia 25 do corrente mez, ás 11 Edital -de concurrencia para
horas, no edificio onde Iuncciona o Fo- l o fornecimento, por, meio de
rum, a requerimento do sr. José Baú-I concessão, de luz, ou luz e for
lio Correa, tutor dos crphãos filhos do I ea, pai-a a cidade de S. Fran
Iallecído Gentil 'I'rippia, o predio situa-] cisco, Estado de Santa Catba
do � rua marechal Floriano. n. 23, des-I rina.
ta cidade, E quem no referidoo arre.n- De ordem do Sr. Dr. Superintenden
damento, preten�er c.ompareça no dia, te Municipal, faço publico que até o dia
hora 9 lugar acima In?lCado. E p�ra. 29 de Outubro, das 12 ás 15 hora!',
que chegue ao eonheeimento dos _In-! nesta Superintendencia, serão recebidas
tereesados, l�vrou-se o presente e�ltal! propostas para o fornecimento, por meio
que será �ffIxado n� lugar do costu- de concessão, de luz, ou luz e força
�e e publicado pela Imprensa. S. Fran-

para esta cidade, devendo ser observa
Clf�CO, 15 de Outubro de 1919

..
Eu das as seguintes condições:'Flordoaldo Nóbrega, escrevente Jura-

'

I
.

mentado que escrevi. E eu, José Au
gusto Nobrega, eserivão, que o subs
crevi. (a.) Antonio Selistre de Campos.
(Sobre duas estampilhas estadoaes no

valor de seíscentos réis).
Está conforme.

O Escrivão
José Augusto Nóbrega

_. - .

.

As propostas devem ser apresentadas
em duas vias, sendo a primeira con

venientemente sellada, ambas sem ra

zuras nem emendas ou o que duvida
faça.

II

O secretario

Olympio Gõrr�seD)
•
\

m. ) n\ ::. di A,ti!l' tI
t 'I \i

." -' . "),� ,�, I :_)

m ivcl
de caféAfanlada
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Annibal cedo
I I

A' devenda' na casa

JrmãoKoepeke, & eia.

Nesta Praça,

--'---------- -,_,_, ----------
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