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U· b d d t' l'aS alvt'f\.aret'ras I obras da' eonstrucção e conser- Saudade .

esquecer-voe; mas deixar-vos, nunca,m pnn a o e no te v .

i servação de nossos portos convem que - - Eu vos acompanho e vos guio; eu vos
F

.

f d rn fe! tenham organísação systematiea, que segredo os meus conselhos e eontínüoornos ln orma 0R que o gove li ,-
I t

'

.

I tIA mel'l querido Po,e aqui a minha missão terrena de pae
d 1, .

licit ã d. R blic: do I orne possrve execu a -os, sempre que �"O IL IIera, por so ;Cl a,C? 'l. epu l�a, I necesaarío com rapidez e economia, e _ e amigo, Sêde bons e sêde unidos.Para\gllay� está provlden�ran.d(l no sen.! utilizar desde logo na abertura e eon- «Oh! EUe �iV'e palpitante e eterno 'Que não saia da vossa casa o mendi-tido �hl' lIg'ação do" terrrtoi lO daquelle!" nessas ondas que falam docemente.I _.
.

. 1 ã

1 ' ("," _ , \ servação dos canaes de accesso dos Nessas florestas, no gorgeio terno i go
com as ma�s vastas; que o orp 1 opaiz _am1go com o _do Br�s11, rf°r Gne10 I pequenos portos, considerável quanti- EUe vive cantando eternamente! encontre em vos um amparo e que

da v1�a fer�ea ?a S�() Pau o -

.,10., ,r(;ln., dada de material que 'representa valío- Marcilio S. Thiago obedeçai� se?lpre aos dietames da VOB�de. Essa ligação visa proporcionar ao
so .eapítal improduetivo contribuindo-

. sa oonseisneia ... »Paraguay um �sc0adnuro para os seus IS8 :com' esses trabalhos "

para o incre.
.

Memuz to, homo, quz'fl pulvzs es et E des�e entã� elle sempre volta pa-.pr.oducto� nnturaes, se.n�o o porto de. mente de regiões importantes ora pre- ''bn pu/verem reoerterts .. , re�embram ra o meio de nos! a. c?nfab�lar com.S. Francisco .0 e�c�l�!do para esse fim.
judicadas pelas' difficuldades da na.' plangsndo funéreamente os SInos, na; nosco , em doee intimidade, como Ia-Vamos, �Ol�, �SSl�H dentro �e P,ou- veg.aq�o,. . suave litania das suas modulações tris-] zia outr'ora, quando o ac�rrentava aoco. te�lpo a reall:'i�ç.a� dos nossos 'pro-, -

Por isso', tendo em consideração o tissimas !
.

.
.i m�ndo um carcer� �e. carne. E elleguoshcos que C(\n""lst�ram �empn: em

I quê! expendestes no vosso relatorío apre. Nesses ínstantes em que 'as lagrimas I agora, no espaço infinito, espera por
affirmar que S. Fra�c1sco nao sena um

I serreado eril'1918 sobre ClCO rio S. Fran- defluem dos nossos olhos.. ec-mo gottas nós - como o liberto espera o irmãoentreposto comrnercial apenas para ,a I cisco" algtíns pequenos portos maríti- de orvalho abençoado, amenísando tor- j captivo, ao terminar o seu captiveiro ..
zona que:serve. �ct�alment�: e sllil!l:des-! mos do norte do Brasil», e, bem assim, turas int�m-as e atrózes, véla em toro! para a doçura da liberda?-e, para 08f'mpenh�na tnulh��lmo mais

.
vasto pa·1 no capitulo «Exeeução dos serviços de no de nO,B o archanjo da Saudade .e, labores do eterno progredir Ipel no l,ntercambto commercla) do sul, dragagem e protecção das. costas», do compungido, desdobra' ante nossas VIS" * * �

do Brasil, carreando �n�rt aqui a, pro- relatório dessa Inspectoria correspon- tas ensombradas de pranto, o quadro Mas, plangem os SU10S e eu escutoduccão ?OS prtIZ:"-S. v!smh.(.)�; como a
dente ao referido anno, re�olvo recom- longinquo do passado I .. ,' , gemidos de dõr e de' deB�spero. Córtap.r0gresststa. República: a que nos. refe-
mendar-vcs que. para inioio da sobre- Ah! o passado I

,

o espaço uma ave ag0':lreIra e .na cur ..rUD09;·-
dita organisação, segundo atol bases ali Eu era creança!- bem, me' lembro: vs ohumbrada do horísonte, lnEWrev.e-!-

de Ferro indicadas, detlligneis um engenheiro dã aquelle que ,se fOl, tomava-me ,nos b�a. o anjo da Morte, ao crepu8culo, o Sl�C�fI1.b se �a b�, a Es�rada , mesma lnspeetoris; I

para fazer um in .. ,coe e acalentava o meu somno de �n- í gno fatal: Memento. homo, quza pulvzs, TIJerf'z� ChrHttna que srrye as b�clas ventario completo do material de drá- nocente, can�a�to umas �ançOe8 SI�·I
es et t12 pulvere1'1z rer:erterzs., ,ca'rbomfera� do s�l d� Estadn, estaya agem pertencente ao governo, com gelas e dulClssurias, qUflt, eu I recordo Homem, oh I meu Irmão, até quan.a.rrendada a BrazH: Rallw::;):, �end�, u.�- fodas as suas e8pe0íttca,ões';�' deVe-rrdo nota p�r nota, palavra, por palavra, I
do blasphemarás contra o. teu Creador?t"ltam.�te tran�fenda para " CNmp�nhta: em seguida, ser constituidas as duoas nestes Imitantes de recolhImento e da

j'
Ene te deu a luz e tu VIves ;nas. tre-<?arbont,fera que exp]oFa aquelles depo. estações centraes ou nueleoi .do proie-.I evocayão. vas

.. Deu-te esperança e persIstas' na.
_s1tos mlnerae�.

, ctado serviço com o seu pessoal e ma-! Alquebrado pelo trabalho 'rude, en·f duvIda!A e�ta:'�?m'r:1nhla deu? governo fe�
terial compet�ntes, um' ao norte e ou- canecido pela velhice austéra, el1� -, ,A morte .é o lin:iar da vi�a po�itiva.deral o prflZO oe 3 annos que corne-
tro ao sul da Republica tendo as suas esse pae amoroso a r bom - ,fazIa-se t 80 a materla perde a sua IdentIdade,çou ti correr d,p Julho do anno �o�ren- sédes respectivas na Par'ahyba do Nor- creanç� pa�a eo:upartilhar commigo não porque mor��.1 mas porque satt, p�ra um� ]tnha �errea que. p�:tlI,:d? te e Florianopo:is. '

. dos brI�COB InfantIs.
. . tr�nsf?rma.. O espIrlto, a. alma, a �on.

de VIIla Nova, pa�se !)or, Ma:�1amhu,\, Cum 're, outrosim, proponhaes as me- E fOi,. sempre sorrIndo, sempre I?eJ" :':Cle�Cla ......... como se deslgn� a entlda.prolongango-�e a.té a vllla proxHna do didas.! providencias que, a respeito, go e carInhoso, que ene apontou-me de ImpereClvel - essa persIste atravézParaty, onde fara entroncamento com
forem dependentes do poder legislaU. a estrada do' futuro -- a curva sinuó- a eternidade e a cada tombar de no-a linha S. Franci5co-Iguas�ú,

. sa dos caminhos distantes e pedre'go. vo corpo que revestiu sobre a Terra,Fi'cará,' as�im, o. nc):;!-;o p(').rt�, estreIta·' vo,»
sos que eu tinha de percorrer; - «Fi .. eis que surge, mais puro e mais per-mentI!' ligado á lmpúrtantlss1rna zona

_�_ lho, seja o tQU guia saguro -, o dever feito o égo immortal.prnouctoTn' dos valles do A:a'fan�uá inflexiv�lj seja a tua dkectriz -- a hon· Os nossos mortos vivem. Tenhamose Tuo irão, servindo tAlvez proXl�amen-, :n "lI· :,.... bIt, ::t f' , 1, ra. Que os teus labios nunca se des- para elIes um pensamento de amor -ete de esc?adouro para o �arvao que 11 ] ummaçae pU lca e par lCU ar. cerrem sinâo para a verdade; que o I uma lagrima de saudade ..ni-.lquella parte do Estado é lntensamen- '

- __ .. teu. cora�ã0 só offer�ça abrigo á vir. I 2 _ 11 _ 919.te pxplnra'do.
,

.. .
,

" Foi Rcceita pela superintendencia tude e que tenhas por,'e�tirh?-lo do' teu I
.

Arnaldo S. ThiagoOs est'udo� e construcçao dessa hnha
municipal a proposta' para fornecimel1- proceder - a tua COllSClenCla.:. �est�o sob a direcção do' competente en;

I f' 'd d Quan.do elle se foi, eu li noa ,seuel --� e _. \h
' ,.

d A gu�to 'de Sa to de luz e orça· a esta CI a e, apre- lh·t ·t 1· 'd .
'

g�n eno
.

patnclO r, u, �

'. _, . .. o 08 mUI o azues e mUI o Impl O'S a O presidente da Republl,cA. Franc�zaMIR'ndes. '

sentada pelo sr;' Jayme dé OlIveIra, exhortação derradeira. Depois G sepul.. offereceu nos ultirno5 dias do mez
...:.., :-'. . que preteride dentro em breye dar ini- chro occultou aos, meU3 olhos aqueUe p, p. uma pa'rtida de caça ao rei de\orr?borand(� a f1ffhmatlva ,fetta em

cio á installação . da respectiva usina. que �ra o �ha::ól da. minha vida e eu Hespanha, Affonso XIII, ,que deveria�rt1go .m�erto 'no, antecede�te r�lllero No proximo numero daremos noti- tre�I, � vaClllOl, ao perlustrar de n?vo ter voltado para Madrid sqtisfeitissimod:st� jornal, relativamente ai c(�,nstr�G-, . .

t' d r sito 08 lnVlos camI;nhos do meu �e8tlno, das eloqué'ntes provas de deferencia re-çao' do porto, tran'icreVem�� ° seguin· Cla maIS Clrcune anCla a a p o?o. Bem aquelle gUia seguro e coraJoso ... cebidas em terras de França.te telegrafl1ma qu,e �neontt�,m�s �m o da proposta do sr. Jayme de 01�veIra, . N;o l'econdito' da minha consciencia,. Ate as cuças que povoam as flores�asrl�n:1'eJ90 da «Repubhca-», de 1 do cor·
que, aliás" offerece as melhores vanta· alguma cousa, ent:etanto, segredava de Rambouillet parece se accordaratnrenfe :
gens.

'

um co.n�elho e C0I>:tIELUaVa, a aponta:- em não fu,gir ás pontariag certeiras . do«Rio, '31. - O dr, Adolpho l{Clnder, me, a rota verdad�lra: ella, o bom amI· soberano hespanho1.Secretario da Frtz{'nd�, Obras Publicas �� D' go, fizéra desabrochar em minh'alma Forarn abatidas na caçada quirhentase Agricultura, dp.sse Estado, tl":ve uma uma ?rença salvadora qu� é com,o a e trinta peças, Sendo 212 faisões, 5 ca.lo?g,a ,\��o'�fti!rencia �.om_ o dr. PIres de;> Telegrapho Nacio,naI pr?prla' Esper�nça condUZIndo-nos pela brit�s mo�teze$, 3 lebres e 310 cqel?os.,Rt:o;"'Mtnlstro da 'Jtaçao. '

mao. E u� d�a, (Senhor I Qu�nto., ,me So o reI matou 230 peças: 2 cabntos,
.

-A conferencia versou sobre as obras reconheço IndIgno de tanta mIsencor- 105 coelhos e 123 faisõe�.do :melhoramento do porto de S. Fran· Assumiu a direcção da repartição des- dia!) quebrando a lousa do seu tumu� Vtva la gracza /: ..ci�co. ta cidade o sr.' Miguel Ignacio Faraco, lo, o meu bom pae,' aquelle velhinho "O mini:;tro da Viação ouvio as cOU·
telegraphista de' 1 a classe, no dia 27 do alquebrado'e coberto de cans, ergueu _II"-'O�''''.siderações do auxilir-1f. do governo des- de novo a vóz e chamou·me das tre.se Estado prornettendo providenciar.>t pássado.

vas deste mundo para a lu.?; que re- Criminosos de' occasião-:,-
d e Bel.. fulge no infinito. A sua palavra alDj..

..

�, ,
b

'*"d' Foi removido para a estação
ga era a mesma, o seu conselho o nle8- O criminoso oocasional não tem porlo Horizonte o sr. Affonso Chapot de Ca- mOi o mesmo o seu amor e funda, a natureza tendencia, para o delictoi ellemargo J r� sua saudade: - «Ahl, alie nos disse, é levado a praticaI-o' por circumstan·.........:-- pudesse eu ainda estar entre vós, pa· cias exteriores, por fraqueza de reais-der- O Telegrapho Nacional daqui trans- tente aos vossos olhos, como estaes vi· teD.cia ás tentações e por factos r�ul.mittiu no mez 'de Outubro findo 1217 siveis para mim' Entretanto, aqui eu tantes das condições e do meio em
vivo immerso em harmonias intradu· que, vive. '

ziv�is. Luz intensa vibra em. torno' de Ferri é de opinião que taes erirnino·
mim e eu adejo, como leve' phalena, 80S são predispostos hereditariamente,no espaço insondavel, estudanqo, apren· embora não tenham tendencia acti.
dendo,' nesse, eterno evoh'er para a

I
ya par� o c.rime. Diz alIe: «E' um

perfe�tibilidadG, Quanto sou feliz I Mas· YQrdadelro eatuuulo que faz germina.:r

o serviço de dragagem e

roeamento de ..oehas.
,

.

. .. telegrammas' com 15009, recebeu:., •O dr. Pires do �10, m1I?-Istro .

da 1048 corn '155'38 e re'ndeu:Viação,. dirigi'u '0 s:eg,umte, aV1SO ao Ine··
3:744$335peetor federal do Pqrto, RIOS e Canaes:

Despeza 1'468$493«Os serviços d�· dragagem, derroca- .

,mento' de rochas submarinas' e oütras Saldo, 2:375$�42

A conservação dos portos
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o marquez do Lavradio, o sr, d.
Luiz de Almeida Portugal, vice-rei des
te Estado do Brasil, em 17 ... , mandou
algumas pessoas, homens e mulheres,
para a Ilha de Santa Catharina, pela
má conducta que praticavam nesta cí- para todas as edades, é

Idada (Rio de Janeiro). a Emulsão de Scott:
O governador daquella Ilha em 17&0 Muit� pessoas devem o

era o sr, Francisco de Barros Moraes
Teixeira Ornem, nomeado por patente I

melhor da vida -a saude

regia de 5 de Novembro de 1778 e, e vigor- ao bom costume

tomou posse em 5 da Julho de 1779, de tomar este famoso
com a respeitabilíssima idade de 60 preparado de puro oleo Do Rio de Janeiro e escalas, com 3

annos, pouco mais ou menos. d f d d b alhâ d f dias' de viagem, o vapor naco "Servulo
e iza o e ac ao a O 51 r:: dSuccedendo ao marquez do Lavra-... ! ourado" de D tonela as, carga, va-

dio, Luiz de Vasconcellos e Souza, re- Noruega. Os medicos e rins g;�nt!'ro-s, consrgnado do Lloyd Bra-

solveu aquelle governador fazer uma I demais homens scientifi- sileira.

representação ao vice-rei para que pa- cos O recommendam co- I Dê Irajahy, com 2 dias de viagem, o
rasse aquelle abuso, devendo cada ter- mo um valioso Reconstí- hiate nac. "Positivo" de 12 toneladas,
ra aguentar com os seus malandros,' tuinte de verdadeira ne-

carg,l, f.rrinh« de mandioca, ,consignado
cada corpo militar com 08 seus eaval- a Antonio da C. Pereira.

los, e não ser adoptada ai. praxe de se
.

cessidade para pessoas De Tijucas. com 2 dias de viagem" o

mandar para a Ilha de Santa Cathari- I de organismo débil ou hiate naco "Gdvião" de 10 toneladas,
na, o verdadeiro «presente de gregos». 'I depauperado. carga, varies géneros, consignado a An-

E esta representação teve effeito com
tonio da C. Pereira.

Mil
O officio de 26 de Agosto de 1780: Tomae a legi- Dia 24:

UllIClpal «�ada Coronel, se .hé bom.Coronel; tima Emulsão De. Santos, com 2 dias de viagem, o

I deseja ter o seu Regimento limpo de vapor argentino .Paranaguá" de 578

maganage; .e se não hé '. . ,

�
,1.. I.,.,;.

de Scott toneladas, cargél; lastro, consignado a

AdministraçãO do Dr. Eugenio r«üIler ca�tiga esses 8ujeit�s com pezar no in- "i:ilJ� �75
.I I R. O'N. Addison.

tenor do seu eoraçso: e se cansa de .iliiuE.m�__._" De Itajahy, com 2 dias de viagem,
repetir castigos, quando vê por expe-

�._-._.- Jd
.. = .: .' S!i-L___ .. o hiate naco "São [osé " de 7 toneladas,'

ríeneia que não aproveitão para a da ,.Emulsão de Scott;" actulmente es-
carga, vários generos, consignado a An

emenda: por estes motivos considero teu-a dando a meus' filhos, e tenho re-
tonio da C. Pereira ..

eu, q. elles suplicarão frequentemente ceitado largamente aos meus clientes
De Tijucas, com 2 dias, de viagem,

a V Ex e lho apurarão o animo com o hiate nac. "Novo Pernambuco" de 10
• • 'ii. que teern obtido óptimos resultados, es----

inetaneias para que lhes tire dos seus pecialmente nos casos de' Iymphatismo toneladas, carga, varios generos, con-

Eomediente Corpos, e lhes mande para este: como 1
. signado a Antonio da C. Pereira.

'..6:'
R

. em gera •

.

D L'
.

d
Mez de Outubro

se o egimento desta Ilha fosse huma "Dr. Vincenzo Pellicano. � e aguna e e,scalas'Lcom 2 ddias300ecloaca, em que se desaguaeem .ae S C 1 S P I viagem, o vapor n1C. " aguna" e

DIA 18
.

d d
". ar os, .' au o.·

I
.

.

': ' lmun icias esses Regimentos e dessa _:_,
tone adas, carga, vanos generos, con ..

Petição de Augusto Affonso dos San. cida��». Dr. AlvBl'o Bheriag signado ao Lloyd Brasileiro. '

tos, pedindo 'licença para modificar a
DIzIa· mais adiante o governador: Esteve nesta cidade, no dia 4 do cor-

De Pelotas e escalas, com 4 dias de

'ã' G 1 O
. «que os maos augeítos são huna pesos viagem, o vaoor naco "ltaipavalll ..t.idt 613

'

casa que possue rua, enera
.

sono, .� rente, e\$eg_uiu no expresso da tarde pa-
r'

n. 10, mudando as portas em [anellas nas terras e nos Regimentos e q. cada ra Porto União, em serviço de' seU C;llr ..
toneladas, carga, varios· 'generos, .con..

com vidraças. Despacho: «Como requer,
terra e cada Regimento deve carregar go, o competente engenheiro dr. Alva- signado a José A. de Oliveira-.

•a fórma da lei:». com o seu onus, e não suprindo a 'ou..

10 Rolemberg Bhering, Inspector Fede- Dia 25:
,.

Alvará de licença concedido a Au- tra terra, e a outros regimentos que não ral das Estradas neste Estado. De Itajqfhy, com 2 dias de viagem,
gusto Affonso dos' Santos para modífi- tem cE>metido culpa para serem infe- _!_ o hiate naco "D. Izabel" de 9 tonela·

C.:)F a casa que po"ssue á rua G. Osorio n.
cionados com taes individuos, e se es- O sr. nla_jor Gustavo Silveira, dig�o '�as, carga, farill�� de mandio�a, con-

10. mudando as [ortas em janel1as com
'Jés taes coroneis achão' que os seus· director do Thesouro do Estado, assu- slgnado a Antomo da C. Peretra.

vidraças, obrigando-se, porém, a obser- Requerimentos são justos, suplico a mil! interinamente, na ausenéia do sr. Dia 27:
,

var as leis e posturas municipaes res.
V. Ex. a punição, de que eu de cá; dr. Ad'olpho Konder, o cargo de S�cre. Do' Rio 'de JaneirD e éscala$, com

psctivas. 08 faça mimozear com presentes de tario de Fazltnda do Governo do ,Esta- 21/� dias de viagem; o vapor naco "An:,
semilhanto qualidade; pois nesta Ilha do. na II çle 247 tonelada:�, carga, varios ge-
não faItão soldados desses belos predi- _:__ neros, consignado a Hoepcke, Irmão &
cados, com q. os possa regalar». .o sr. major Elpidio Frag9so está exer- Cia.

cendo interinamente' o cargo de Secre- Dia 28:
tado do Interior, e Justiça,' em virtude De Buenos Ayres, com 6 dias ,de vi·
da licença concedida ao sr. dr. José agem, o vapor chileno .,Inca- de 268
Boiteux, para tratamento de saude. toneladas, carga, farinha de trigo, con-

...... :...... signado a R. O'N. Addi.son.
Dr. BOllorlo Cunha. ,- De pag- De Florianopolis. e

.

escala, com 3 dias
sagem para Campo Alegre, esteve nes· ,de viagem, o vapor nar.:. "Richard Paul-,
ta cid.ade, domingo p. p., o desembar- de 37 toneladas, carga, var�os generos,
g�dor dr. Ho.nono Cunha, Chefe de Po- consignado a Vinhas & Olivet.
licia do Estado. De Mossoró e escalas com 17 dias

_.:- de viagem, o vapor naco "Itatil'1ga III de

11IXIR DE. nOGUEIRA 927 toneladas, carga, varios generos,
consignado a Jo�é A. de Olivejra.

do Phco. Chco. -João da Silva Silveira
Cura ECZEMA-ORCHITE

Conforme Circular de 14 de Outu
bro 'findo, do Sr Mfnistro da Guerra,
foi revogada a circular do mesmo [Dinis
tro, de 12 de Maio de 1917, que pro-

DIA 22: I hibia o despacho de munições, mesmo

Oftício pela secretaria ao sr. Bulhões de caça, sem prévia p@rmissão c:laquel
de Carvalho, D. D. Director Geral de le ministerio.

de Estatistica, enviando as informações Póctem portanto, taes muniçÕes, in

seguintes, de accordo com o formula- clusive balas de revolver de calibre in-

,rio recebido: Receita municipal' orçada tarior ,ao regulamentar do exercito 'e
..

d 1918 R bem assim aúnas Winchester e' con·
para o exerClCl0 e ,s. . . . . . .

38:400$000; arreeadada. Rs. 46:807$277 generes,' se por sua pote�cia e seu aI

-De�peza idem para o I'nesmo exerci- cance, não torem considerados de ,guer-
C• R 38$400$000 R ra, taes �omo os de calibre 44 (armas10,. �. ; paga s .

43:022$539. e munições, \Vinchestar), ser despacha-
. Divida activa do ml1nicipio a:é 31 das nas Alfandegas, independente de li

de D�zembr() de 1918, Rs. 1:824$41Q; cença da autoridade militar.

divida, passiva, r.on,tituida dte contas a As armas e munições, de' guerra só

pagar, até 31 de Dt'zernbro de 1918, poderãó ser despachadas mediante per-
Rs. 9:290$790. mis,são do minishuio da guerra.
•

n'um terreno sem duvida favorarel,
germenn eriminosoe em espeetatira •.
Lombroso, para. classificar & fraque

za do eríminoso de oecasião os 'divi
diu em 2 grupos: 'criminosos de occa

lião propriamente ditos, que eommet
tem delietos de direito commum e 08

pseudos-crirainosos, homens' normaes

que eommettem delietos puramente mo

rass, involuatarios, delietos de ereação
puramente positivo que não interessam
de nenhum modo a moral 6 não cau

sam nenhum prejuizo.
A inclinação para o crime que exis

te nos criminosos por indole e que se

forma n08 habituaes, apparece momen

taneamente nos criminosos de occasião,
euja força de resísteneía é apenas Ii
mítada e incapaz, diante da solicita
�ão doe motivos occorrentes.

O povo sabia disso ba seeulos, quan
do transferiu em proverbio esta obser
'fação: «a oceaaião é que faz o ladrão •.

R. de V.

Snperintendencia

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

DIA 21:
f'

Ofticio pela secretaria ao Sr. José
MonteirQ Sá Freire, D. D. Director do
Censo Econornico no Estado, scientifi
cando, €<71 resposta. ao seú telegramrna,
de 14 do corrente, que ésta ,Superin
tendencia póde organisar o cadastro das
fabri�a)i e efticinas aqui existentes e

bem assim uma relação ·dos terrenos do

Patrjmónio Municipal, com exclusão dos

que só pagam imposto do Estado, s�m
a descrimínaçâo dos terrenos ruraes dos
do perimetro urbano, porqu� ainda não
foram determinados oS limites desses
terrenos, de accordo com a lei munt·

-cipal respectiva. .

DIA 23:

Petição de Guilherme Sanaer, pedia·
do titulo em 8eu nome. de um terreno

do P. 11. que comprou fi .F!raneisco p�
reira de 'SOUZi.l. Despacho: «Deferido
na fórrna da lei».

'

Contra os maus'?

.

(*) ApontameJ ttõ manuscripto encon·
trado dentro de um livro da Bibliotheca Na·
ciona.l, no Riu de Janeiro. E' de suppor, pela
lettra, que o mesmo fO':lse feito pelo sr.

Ca.pistràho de Abreu, grande historiador pa
tricio. '

NOTICIARIO'

.

-.-

Os senhores medi'cos que" teem os

seu� filhinhos fracos dão-lh.!s "Emulsão
de Scott 1

para os robustecer, "Eu abai
Xl) assignado medi90 laureado pela Uni
versidade de Napoles e pela Academia
de Medecina do Rio de Janeiro, attes
to qua durante a minha longa pratiea
tenho sempre usado, em minha familia

':, ""1',�" -- .-

I� O Tonico Mais IPoderoso que
se ConheceI

.

-.-

o governo federal, aUendendo ao q�e
lhe foi requerido pelos armadores ai
lemãe�, resolveu conceder livre transito
ao;, navios dessa nacionalidade, nas

aguas e portos brasileiros.
.

-.-

O Sr. Ministro da Fazenda, por des
pacho de 16 de Setembro ultimo, ne

gou provi,mento ao recurso ex-ofH'Cio
interpost9 pelo Sr. Delegado Fiscal, no

Estado, do seu acto dando prqvimento
ao rt;c.ur�o interposto por Oliveira Car
valho & IrrT!ão' da decisão da Inspecto
ria 'de�ta Alfandega que os muHóu em

300$000 por infracção do regulamento
do imposto de consumo .

.

-.-

Os tuberculosos encontrarão um ,po
deroso remedio no VINHO CREOSO·
TADO do' Pharmaceutico Chimico Sil·
.veUil.

_.
.

Tendo sido julgados pelfl In;;pect,)ria
da Si'il:lrie do Porto como deteriorados

150.897 kilos de trigo em grão,. resto
de cargl trazida pelo veleiro argentino
«Indomable» e consignado ao Moinho
«Boa Vista», conforme fôra verifieado
'pela Cornmissão de Vistorias; da Al\a�-

,

I dega desta eidade, �oi a iaesraa quan
tidade de tngo arrojada ao mar, de ac ..

côrd» cora o despacho do Sr. Inspector,
proferido no respectivo processo ..

-7-:-

]lIovi�en·to do Porto
o

, )

ENTRADAS
Dia 23:·

..'.' • I
�

,: "

III

, Dr. Octsvio Soaros
Residencia: Parahyba do Norté

"
Attesta que tem ompregado

em sua clinh�a o Elixi;- de .'10-
gueir.a d,o Phco. Cheo..João da
Silva SiJveira, com OptilllOS re
liultndos .

.
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te:
. «Art. 22-Nenhum estabelecimento de

ensino, primário ou secundário, poderá
ser jnstallado no Estado �em prévia au

torisação da Dir�'ctoria da Instrucção
Publica que sómente poderá concedeI-a
mediante requerimento a que seja junto
atte"tado ,ou titulo de capacidede dos De ordem do Snr. Inspector faço pa·
professores. blico, para conhecimento dos interessa-

Dia 3: § l'-Os attestados poderão ser fir- dos, que, de accordo com o tel@gram-
Para Montivideo e escala�, com va· m�dos por autqridades escolares, por ma-circular do Exmo. Snr. Ministro da

rios ger.ero.�j o vapor naco «Floriano- pes�t;Oas diplom8d2s em cursos superio- Fa'zenda, expedido a esta Alfandega em

polis,,,. res ou secundarias brasileiros ou, qu.an· lO ,do corrente mez, a Junta Adminis·
Para Rio de J('lOeiro e escala, com do se tratar de estabelecimentos religio- tnativa da Caixa de Amortisação resol·

varios generos, o vapor naco «Anna». 50S, por autoridades ou ministros das veu, em sessão de 6 do corrente. tor·
Para Rio de Janaif('I, com varios ge- respectivas confissões. .

nar eft�ctiva, a partir de primeiro de
neros, o vapor naco "Santa Catharina». § 2'-As escolas particulaes ficam Jan@iro de 1920, a pratica dos descon ..

Para ltaJ8hy, em lastro, o hiate nae. obrigaçjas a incluir em seus program- tos marcados . no 3Itigo 13 da lei n.

«Repu.bliça». mas o e'nsino de h!�toria do Brasil, de- 3313, de 16 de Outubro de 1886, a

Dia 4: vendo haver semanalmente ao menos que se refere o artigo 205 do regula-
Para Aracajú e escala !li, com carga duas aulas de cada urna dessas disci- mento dessa caixa, para as seguintes

ttm transito o vapor naco «ltaperuna». plinas. notas, CUJO recolhimento, sem desconto

Para Imbituba e escal�l, com carga Art. 23.-Todas as escolas particula- terminnrá a 31 de. Dazembro p. futuro:
em transito o vapor naco «ltacolomy». res ficam obrjgadas' a enviar aos lns- de accordo com C telegramma de 10

Para Buenos Ayfes, com 12.l60 pe- pectores Escolares dos respeetivos dis- do corrente mez, expedido a esta Re

ças de madeira, o v41por chiltmo «Inca». trictos, até ,0 dia 15 de cada mez, o partição pelo Snr. Presidenre da ref\lri·
Para Buenos Ayres, com 49.165 pe- mappa da matricula e frequencia do da Caixa de Amortisação e constantes

ças de madeiras, a bàrcà noraegueza mez anterior, sob pena de multa de dez do edital n. 8, de 6 de Junho tambem

«Bauneu». a vinte mil réis e suspensão .no caso, do corrente' anno, desta Alfaadega, a

Para Florianopolü:, com varios gene- de não o fazerem durante seis· mezes. saber: .

'

ros, o hiate naco «Rocambole:.
-

Art. 24.·-As escolas primarias extran- Notas de 10$000, estampas 8, 9, 10

.

� .. SAHIDAS
.

Para Porto Alpgre e e!'calas, com va. geira� continuam sUjeitas ás disposições e 13; d� 20$000, fabricadas na 1ng1a-
Dia22:, nos generos, o vapor nac.· «Itaberá». da leI n. 1187, de 5 de Ou.tubro de terra, estampas 10 e 11; de 50$000 fa ..

Para Lagt1.na, em lastro os hiates naco ' 1917 e do decreto n. 1063, de 8 de bricadaq na Inglaterra, estampas 9 e' 10;
'.Flora- e "Tres de Agosto., Novembro do mesmo anno. de 100$000, fabricadas na Inglat@rra,
Pia 23:' . Sec9ã.o Livre § l'-Por e�l:olas extangeiras enten- estampa 10; d(� 200$0<")0, fabricadals na

Para I�guna, elIl lastro, .0 hiate naco det;n-,se aguellFls em que uma ou mais Inghüerra, estampas 10 e 11; de . , , ,

"Silveira,"; ." ". materias sâ'o ensinadas em lingua ex- 500$000, fabricadas na Inglaterra, es·

Para M,ontevideu e eseala�, com va. APRENDIZES trangeira ainda o professor sp.ja nacio- tampa 8. '

rios �eneros, o vapor naco "Servulo nal.· '.
'

Para as' demais notas, de que trata o

Dourado...·
- Precisa-58 de 2 aprendizes nas of- . § 2·-05 professores das escolas ex- mesmo edital, abaixo enumeradas, fica

Pâra Rio de Janeiro e escalas, com fieinas desta typographia, re. trangeiras devem ser examinados por prorogado o prasa para o recolhimen ..

varios generos, o vapor' naco .Praden- e.bendo ordenado d,8sde já. Inspector Escolar nas materias qu� obri- to, sem desconto, até 30 da Juaho de

t. de Moraes., _ . _.. ga,toriament� têm de leGcionar, sendo de 1920, a saber:

Dia 24: A
condiçio indispensavel para approvação Notas de 10$000, estampas 11 e 12;

Para Làguna, e escala, com varios gradecimentos o iallar e escrever portugue:z; corrente- de 20$000, estampa 12j de 50$000,' 5S·

O'eneros o ht'ate Clã J éu
mente». tampas 11 e 12j de 100$000, estampas

1ID " naco ,,'" o . os . Devéraa sen,ll·bl·11·sad08 ante a nl'm'l'a J 1 12 $
P r A

. ,

1
As �pessoas que já mantêm escolas . e ; de 200 000, estampa 12: d.

a a racaJu e esca as, (;!om carga "'entileza d'aquellas pessoas que a 07
. 5 $ 9

em tran�ito, o v"por naG. "ltaipava". d f
• partIculares, para satisfazer ao citado ar- 00 000, estampa .

Para Rio de Janeiro e escalas, com
o mel p. p, nos elicitaram, 8 aff1ui· tigo 23 e para não incidir nas multas A indicação-fabricadas na Inglater·

"
.

L
raro á nOlsa residencia para comparti .. nelle estabelecidas devem com a maxi- ra-se refere ás notas que não têm im ..

8flQS generos, o vapor nac." aguna·. lharem das alegrial que s"'mpre. a'c·om-
. .

I

D" 25
\li ma brevidadG pedir a esta Dicrectoria pressa a lndIt:ação numerica da respec-

la : !)anham a. ,datas annl·verllarl·a"., tloxtar· b
.

P I· h
g v .. os 01etins para registro das infúnna- bVà estampa. '

ara tala y, em lastro, o h.iate naco ntllmOB aqui 08 nosso" .Il·neeros agrade-.
-

] t' á
.

1 f G b' t dI' d A f
�l J

Q g - çoes re alvas JDatncu a e requencia. a me e a nspectona � I andt!-
.� o oão·,

'J' cimentos, palas grandas domonstral'.ões N d'd d f
' d S- F

.

11 d Ow v u y esse pe 1 0, que eve ser 'elto por ga e ,ao ranClSCO, e utubro
Dia 27: Ide apreço de que fomos alvos. escf.Ípto, é necessario mencionar o mu- de 1919 .

.

Para Florianopolis e escala, com va- Agradeeimento especial, porém, de· 'nicipio � a localidade onde funcciona a

nos generos, o vapor naco liAnna" . vemos fazer ao Grupo Dramatico «Per- escola, bem como o numero de alum-
Para Montevideo e B. Ayres, com "Terança» que, deixando transparecer nos matriculados a l' de Setembro.

Do Pará e escalas, com �5 dias de

viagem, vapor nac . .,Mac» pá" de 1.569

taneladas, CMgll, varies O'pnf'Tn.; con-
, h'

signapo ao Lluyd Brasileiro.

Dia 29:
Da Laguna, com 2 dias de viagem, o

hiate naco , Rncam bole" de 24 tonela

das, carga, vários géneros. consignado
'a Antonio da C. Pereira.
Da Laguna, com 2 dias de viagem,

o lliate naco "Lulú· de 8 toneladas, car

ga, varies gene.Tos, consignado a Anto

nio da C. PereIra.
Da Laguna, com 2 dias de Vl;;'gPf('l,

o hiate naco IIPerst'verante" de '27 til

neladas, calg�, v.irios gf."nero�, cou-igna
do a Antonio da C. Pereira.
Da Laguna, com 2 dias . de viagem,

o hiate naco .,Pharalba
'" de 26 toriela

das, carga, varies geaeros, consigado a

Antonio C. Pereira.
Da Laguna, com 2 dias de viagem,

o. hiat€ naco lOVerginia" de 27 ton-ladas,
carga, varies generos, consignado a An
tonio da C. Pereiro.
Do Rio de Janeiro e escalas, coro 3

de viagem, o vapor naco ,.Florianopo
lis" de 918 toneladas, carga, vario" ge·
neros, con .. ignado ao Ll. yd Brasileiro.
De Florianapolis ej escala, com 1 dia

de viagem, ° vapor naco .Anna· de
247 tonelada!', carg:i, varios gentros,
consignado a Hoepc ke. Irmão & Cia.
De Nova York e escalas, com 50

dias de viagem, o vapor norte-arnerica
no IIMilwanh�e Bridge" de 2.256 tone

ladas, carga varies generos. con .-igando
a R. O'N Addison.

Dia 3:
Do Rio de Janeiro, com 2 dias de

yiagem, o vapor argentino "Tt!rcero"
.

de 587 tonelada!', carga, lastre, consigna
do á R. O'N Addisoa,
DoRio de Janeiro e escalas, com 5

dias d. vh'gem, o vapor, naco "ltacolo
.y. de 46? toneladas, ,carga, yarios ge�
neros, �onslgnaço (1 Jose A. de Oliveira.
De Pelotas e escala com 7 dias de

Yiagem, o vapor naco IIltaperuna" de
613 tonelada!=l, carga, varias generos,
consignado. a José A. de Oliveira.
D" Rio Grande, com 5 dias de via

gem, o rebocador naco �Gaivota» de
101 toneladas, carga, ];:Istro, cOllsignado
a Hoepake, Irmão & Cla.
Do Rio Grande, com 5 dia� de via

gem, o pontão naco «S. Francisco» de
, 176 toneladas, e�rgB, lastro, con�ignado
a Hoepcke, lrO!lão & <:::ia.
Do .Rio Grande, com 5 dia de via

gem, o pontão naco «Rosal» de 100 to

nelada!", carga, la�trot consignado a

Hoepeke, Irmão & Cia.
De Florianopolis e escal<l, com 2 dias

de vj:;!gem, o vapor naco »Richard Paul»
de 37 tonelada!>, carga, varias generos,
consignado í\ Vinhas & Olivet.
De Macau B es.ealas, com 14 dias de

• .

1 ..

v1agem, o vapor naco (<1taberá» de 926
toneladas, carga, yario� generos, con

signado à José A. de Olivttira.

[V
�-

.

VJ II a amabilidade' e polidez que o enalte-

f �r "'b' d (':'J ,,1 Ih � cem e caraeterisam, nos proporcionou
"J,/ • �\l ene e �ar v a G I uma agradavel surpreza que ficará in"

(advogado) delevelmenta gravada em DOSSO! cera-

Aceita causas no cível ções..
A todos, hypothseamoa 08 nosaos

protestos de gratidão. .

Licurgo SGlntz'
Hermz'nta O. de Caruelho

e commercial
Rua General Osório n. 7,

in: 4M'4'

ELIXir{ ·DE NOGUEiRA
Cura:

�r.""'<:::;�:����, Late.i.amento das a",

iF:·�;r�1 terias do peeeoço.

'�?7"�<�II�� Inflammaçllea do .t..
-

::;f roo

, Corrimento doa ont
dos ..

Rheumatlsmo em p
ralo
h\anehas da �

le.

AffecçlSes d.

flgado.
Dores .no pei

to.
Tumores BOI

ossos.
Cancros "r'"

nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculcs,
Fistula!,
Espinhas.
Rachitlsmo •

flores bran
cas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophulu.
Darthros.
Boubas.
Boubons.

e, finalmente.
todas as mo
lestias pro ..
venlentes d.
sangue.

7" .. ,�,��. ;.
"""' :� •. .,� p

.. � •
J'.... ':!' ••

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

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

-:-

Pedro Galdino de Oliveira e familia

agr��ecem a todas as pessoas que 8:8
auxiliaram durante a. enfermidade de
sua pranteada sogra, mãi e avó

D. Thereza' Trippia
assim como as que enviaram pezamee,
grinaldas e acompanharam até o ce

miterío os restos. da extineta.
S. Francisco, 3 de Novembro de 1919.

ruDE DEPURATIVO DO �Aft60E
_ z �._id.. t 22tLt4_GE2&.__ ti " _

- Ia

2)",. cflr:.alnaia §Ol1te",
(ADVOGADO)

1\ceita causas no cível, com ..

mercial e trata de ínventaríos

�_Ru� General Os:rio n. 7 _�
*'1111!1_ .. LGM._.Laub&CdEtii32E&l_ llJ5 �'-. .. L.&

Dessa obrigação não é dispensado
nenhum professor particular, por muito
diminuto que seja o numero de seus

alaranos, sejam suas aulas diurnas 'ou
nocturnas. para menores ou para adul-
tos. .'

Directoria da Instrucção Publica, FIo
rianopolis, l: de Outubro de 1919.

; HenrttJue da StlVIJ Fontes
Director
--:-

Editai D. 12

.

5.384 vols. de h erva matte e 14596 de
madeira, o vapor ;11 geru ;ni) M" E f" aC(I. .

spoaR, ilha e netos, penhorados,
Dia 28: I agradecem a todas as pessoas que en-

. P(�ra Itaj.ihy. �orn" varies geoero:-, o I via�am corõae e acompanhara�.á su�
hlrltc naco "Postt,vo., . I ul�lma morada, e aos que assístíram a

,

Para Laguna, com varros generos, o I rntssa de 70 dia, do seu saudoso QS-

hiaie n.1C. "Sllrdmbaa.' I poso, pae e avô ,

,

Para Porto Alegre e escala- ,com va-I· Manoel José Dias
nos generos o V<-lpor nac. "Ilatmga".!

.

Dia 29: t�������������M
PtiPl TiJucé\!.'<, com varies ueueros 01

hiate uac. «N(IVÓ Pernrl1T\buc�». ·1
Para Tijucas, em la-tro, o hiate naco ·�w� --.....�.-, -- •••----•• ,-�,.-- ••- ... ". ,'_ .... �... _,...,--_ ••

«Gavião».
Dia 30:
Para' Buenos Ayre�', com 16.344 pe

C�S de madeiras, o vapor argentino
eParanaguá» ..

.

Para Buenos Ayres e escalas, com

varies géneros, o vapor naco «Macapá».
Para Itaiahy, com varias géneros, o

hiate nac. «D. Izabel •.
Para Florianopolis e escala, com va

rios genero:::, o vapor naco «Richard
PdU1».
Dia 31:

Para Rio de Janeiro, com 7.138 pe ..

ças de madeii'a, o vapor naco »Porto
Velho».

Directoria da· InstrucçãO Publica
Ensino Pal'tlcular

Chamo a attenção dos srs, professo
res particulares para as seguintes dispo
sições da lei n. 1283, de 15 do correu-

o Secretario
Arnaldo Claro d<� S. Thia�o

. .
-

,
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Mesa de Rendas Estaduaes

..

'''rt'l di ·t'· ,t'" "'r \'e'(j,_f 'n r Frcguezi» '1'1
- W.__W,' �iW�; ..ea-

"

gu.. (O l':',nc O co ..� ,\.';" " ( ... .F�'(�
I v� .��"'�:I;�,JiI� �"�'���:'��I�II��:"",(I\�.'����I'� '�. ��� �.lt�\.�do Itanocú desta COO'·larC1 achando-se r '-.(.� '!It��./,�I"�;'�::!Q. ��o";�'�lf'�""V.��"'��"if""�I('\�À(fi'''''�(�'..t.��).'��,r�.....�I ,
! '\....',� � �,"::, � -",h4I!?t�� "'���"'::""'\�ê1t ...�.;:1.�� ..

:\.: �1 �/,providas interinatnente', relo! que. u.i nr" 7
....

" i_ol",_-1t'n'r' ,••." 7;.,"', ,_ " r#"I' ': t_1t,,__..

__",,!,"�_"""'_.
conformidade da lei n: 617 de 23 de

.

Agosto de 1904 e Dec. U' 229 de '21:

JPA'E&I'IIA' "!lA,mll@\.�Dezembro dd mesttrõatmo, declaro ase r- �� � Il\' � )
I

!:I

�\ �7 I,� cp II�
ta pelo presente '�'co'Tn" 'o prazo de' trino'

=
l[f

I

� í? ,_ .lr_1. ar.;
__

I .'(� ,10/ � � _., _)Estado. sanccionou a lei seguinte: .,:., " I, •

C
•

.

•
!!J',

_ �' ':J' ':J -.
'Ç./

I O" ta dias, a contar d esta 'data .� lnsc�lp·(��I n. 1251, de 1 de Setembro. de
cão para o concurso que "

sera publico1919. 'e feito de accordo com o art. 5° da lei,
Relevando das multas OiS rh.. 986' de 4 'de' Setembro "ds 1913, vercontribuintes em atrazo que sa-

sandó sobre assumptos e obrigações do
tisfizerem o pagarnnto de suas

escrivão de lpa'z 'e '(1ft,icia'1� de registro ci.
dividas até 31 de' Dezembro

viJ, aliém de -exame .de portuguez (ana-deste anno.
)

.

• ,

""V • .' • • • Iyse g�ammaÜca1. e .logice e arithrneti-
O ,Enger:hetro CIVIl Hercilio Pe.d�o ca (inclusive fracções' decimaes) e es-

da ��z� ,Vlce-GovernadoF, no rxerc;lclb 'peciahnenter-> 1) attribuições que lhe
do "cargç> de Governador. do Estado de competem pelo' art.: 15 n: 1 a '4 do eo
Santa Catharina.

, . digo do processo "criminal: 2) as consi
,

��?'0' �aber a todos os hábitantes des- . gnadás no capitule 10: e especialmente
te Estado. que o Congresso Representa- nos arts. 256 a 261 e paragraphos da
tivo decretou e .eu sanccinno à, seguia- lei n: 219 de 22 de Setembro' de ' 1911,
te Lei:

, . .

de -áccordo'<corn 'Ü altigo"'29 do" Regu-
Art. 1. FIcam; relevados " das multas lamento baixado com" o Det.· n: 229

os centribuintes "em, atrazo; I q�e':: satisfi:;:' acima' citador 3) as do artigo 13, eapi ..
zerem o. pagamento de suas dividas ate tujo 2(')'da lei n: 856 de 19 de Outubro
31 de Dezembro do corrente' anno. de 1910.0" concurreatés ao dito 'cargo

§ '}lniéíb;' As dividas ajulza'dcf!,',f(, serão deverão , ..iurniaêao§, S(!US�,·· réqueriroentos
recQlh�?as mediante guia d6� .es�rivães QS seguintes..dC?�ume�tos, devidamentedos feitos -da �azenda, deP?lS de pagas I sellados 1) Certidão de idade' ou doeu
as co�tas:1ven:cldas até .0 dia de -entrar mente que o supra; 2) attestado medico

#

em vlgor a presente lei. de haverem sido .vaecinados ou revac-
Art: 2J�'. Révogam-se àSlF disposições cinados e de não softnrern de molesti-

em contrario: as contagiosas; 3) folha corirda; 4) pro-
.0 Secr�tano da Fazenda e Obras Pu- curaç'ãó es{.')'eel'al se requerem, por. pro.

bhcas a.sslm a faça executar., . curador, e mais documentos para a pro-
Pal�clo do Governo em F10nanopolIs, va de 6éf�aeida:dê' prIDnssfO'IJ.'al, podendo

1 de Setembro de 1919. ser nomeado independente desse con-
He1'ctlto Pedro da_' 'Luz' curso- o escrivão de Paz que"; se· achar

Adolpho' Kónde��� nas' condições do art. 20 da' lei n' .1070
, Me�a ,de R�ndas _Estaduaes, de " Sa'O' de 27 de Setembro de 1915. E para

FranCISco, 15. de ·Sét-embro· 'de 1 ?\19. que ch�gue ao conhecimento dos inté.
° escr. lnt. Alvaro S. Thlag� ressados m�d�i laviar o preserlte que �����������������������������\ _.!- .

será affixad6 na porta do Forum, mitres
O Dr. AntoniQ'. Selistre . de Campos; nos disfric'tbs do 'Sahy; Parat'y 8 ltapo.

Juiz de Direito da Comarca de São cú e ássirn como pfflà j'imprensa; Dado
Francisco, .na· fórma. trl&,:lei, etc.' e passado nesta cidade' de Sãó Francis-
Faço saber aos que o presente edital co, aos 14 de Outubro de 1919. Eu.

virem. ou del.le noticia tiverem que se Florc.foa'ldo T. Nobrega, escrevente ju
acham vagos os cargos de escrivão de rament�do que escrevi. E, eu José 'Au

paz de segundo districto. desta cidade, gusto Nbbrega, escrivão que subscrevi.
Com ged'e na Freguezia da Gloria do (a) Antonio Selistre de Camp?s.

.

Sahy, i e do primeiro rlistrieto da Villa Está conforme O Escnvão
do· Paraty, com) séde na VilIa, e dó se-" José' Augusto �óhrega

De ordem do Sr. administrador inte
rfno desta Mesa de Rendas faço publi
co, para conhecimento dos interessados,
que o Congresso Representativo decre
tou "e o Exmo, Sr. Dr. Governador do

Rua Yp;iranga, 20

Esta 'papelaria acabá de receber um variado
sortimento de objectos para

.

escriptorío, como sejam:

Lapis ...tinta, pennas Mallat 10, ], etc, grampos
para .papel .Bendover", papel almasso,

envelcppes, blocks \ .Wílson:', lapiseiras, brocbu
ras, livros de nota,' índices, protocollos,

)

I�IVROS DE AC'llAS, de. 50, 100 e 200 [ls.

�apel. pal·a, carta.s·,
ê

Boa Viagem , 't"lor de Amo..
'Armada t Combate
Diplomata * Behemto
e/inieiaes t tarjado

.lapís de pedra, louzas americanas, .lapís de cores,
canetas, tinta para escrever,' etc."

I'

DespacQ,os de exportação, notas pr.omissorias,'
letras de cambio, guias para imP9sto de'

>
.-

',Ifé mQi�Q Ispttdal
.

Sem 3tival

.
(i))

--��-·�------�----------�--�.�--�------------------I

· '0 a:f.é e B,i lh a·'r'

Afamad.a, tor_refa,cç,ão
DE

de· c�a,fé

---- »'B
L

.

•e\4l�(o (a(� (Ol��vcell'a 6· *"aio
.. N"esta casác de diversões montada! a capricl)o, .. encontra-

o

• �

se sempre finas bebidas.) taes corno licores d� �eputad.a ,marca
.

A 11tnl'ttJen,' finissimos vipl)os' de diferentes quaHdades, :ucr,ettie de

ovo's,
,

ceiveJa, ,VerlTIOutlj:' c1)ops ,da Bral)ma e gazoza.

..

A' venda na casa

Koepeke, Jrmão
Nesta. Praç3,

de

&, eia.

[�ua', , B'.abitonga'· .11::': 8
--....:J........�, � ';11�"íllr),.,..tliJ:,;."�......• ......'....w...t).....iIl'"""'-... àw:.'�+...'�..........__.....--......,;.-�._��---------:-r-

An to Il. ió M i ch e 1,0n I Postaes de phantasias
Encarrega ...se de construccões, .

'

:. r�fo�m�s': e" rep'-a't'âÇ_Õ�s dê \

p�e- p��®� ��mtlllSS@'!) 1 a quaUdáde
, dIOS '.,.

'P' d.' �t' Fb,r'l1ece", ter.reno, para. �di.fica ... ,r· a'pel ' e cores,
.

�����:�����e;i��de�' aprasiveis rapeI·. de, folhaiem
.

:

"

!

I

. �jS' 'tt-é.\bà100s·'. SãDi f�i�ôg:.' por Pa'pel ca'rbon'o:.

p�eçós ra;zO�.yelS e cortdlç.ões .'
, vanhij.ósas.

. rapeJE t�eJ ml�SLel
1 ( Os" :C0ntl actos\ são executados,

,

(l"llnaX i fl1J'O ( ,ra'P�rl ez,.1, , I

"

fel'ommenda' esta typographia
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