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I
dalidades mais subtis da creação �en-I B'

-

alão Colosso golpes dos seus inimigos, podendo as-

tal. i"'
y � sim concluir o seu mandato.

Vibravam' as cordas retesadas do in-. Esse movimento é motivado, G quan-

strumento, ao. perpassar do arco e o A Papelaria Brasil fará subir no dia to nos parece, pela falta de orientação
meu cérebro vibrava, ao perpassar da 2 de Fevereiro ás 7 horas' da noite, do actual superintendente municipal do
harmonia ... Assaltou.me, accordado b 1- anizad 1 di ti t Paraty, que com a sua impericia ad-

mesmo, a doce miragem do sonho e
um a ao organiza o pe o 1S me o " ,

d 'd
.LU

ministrativa vem entravan o o esen-

nesse estado acompanhei, durante lon- pessóal da mesma nesta cidade, volvimento dessa importante parte do

go tempo, as evoluções de um enorme Estado.

biplano que pairava a alguns metros
-----.---

-----�-----.-.
. __

.-:-.- Estamos certos' de que o espírito
acima do sólo, Vi depois a machina dor da sua gloria real de artista con-! j usticeiro do exmo, sr. dr, Hercilio

desc�r lentamente' e, antes de aterrar, I summado, d� inter1?rete legitimo dos I Luz: eSforçqd? zovernador 'd� S. Ca

o aviador mover de leve uma alavan-] grandes gemos musicaes, o meu pre-I tharina, saberá resolver convenientemen

siaN:'!l1 sempre, porém, uma eoineiden-
.

ca produzindo desse modo a paralysa- i zado Adolpho, substituindo por um

I
te () caso do Paraty, collocando na

eis feliz me proporciona o ensejo de ção da hélice. Comtudo eu observava, I momento, rara minha tortura, o víoli- sua direcção, urna vez que se verifique

ouvil-o em .publico, quando visito a agora que � biplano permanecia im-. no por uma ?hicara de saboroso café.

I
a. vaga de seu superin�en?ente, um ho

formosa capital catharínense.
móvel no solo, que o seu apparelho I Oh I a realidade l . . . mern 'tJue pelos seus merítos possa dar

Desta vez não se verificou a coinei- propulsor ?ontinu�va � funccionar
.:

. ! Arnaldo S. Thiago �
nova phase,?� progresso a esse {u-

dencia, mas o grande utrtuose nos re-
- Admira-se disto, Indagou o avia-t

-
.

I
turoso mumcipio.

cebeu, a mim e a um amigo, na in- dor, notando a minha perplexidade. �__.

d d 11' b lo l Pois este apparelho é o que se chama .

.

. \

-�-

tímí a e, com aque e sorriso enevo o
motu-circut.to e sem elle não teria a 't d E' t d d S C th

' I
e franco que é bem R exteríorisação navegação aérea e bem assim a torres- A recel a o s a o e . a arma ,f s bebidas alcooticae MO.
d� sua alma formosa e encantadora.

..L1!f1 !fi IfI G

Uma sala modesta, sobriamente mo-
tre ou marítima, attíngído a perfeição O M
de hoje

"Monitor ercantil.. do Rio, pu-
biliada. Aqui um porte-bzbelots, cheio Ad' 11 l' blica a seguinte nota relativa á receita

de brinquedos mtgnons, no meio dos
-

C m:r�ve b exc�aI?el'l t Ih do' l1')SSO Estcdo no exercício de 1919: Os Estados 'Unidos estão agora cosa-

quaes um pequeno e fino vaso de erys-
-

O�tU 10, tem OSImp ets, a a °tU « Pelo balanço do exercicio de 1919 pletamente "seccos", em face da exe-

1 t Ih t d
' o meu In er ocu oro mo U-CU'CUz· o,

'

,':
' '.

-
, ,

ta. osten ava um rama e e e Jas:, como vê (e fez-me examinar de perto qUI: esta sendo organizado pelo Thesou- cuça? da ernt;nda constitucional qu�
mms que exhalavam perfume suave, Ih )

- d 1 I ro verifica-se que a arrecadação das prohibe a fabricação e venda de bebi

ao
.

outro lado, a estante e sobre o so- tO appadre o, compoet-se fe umdvo an- re�das no �anno 'findo foi superior a das alcoolicas, A entrada em yjgor
fI.

'

lí
,

li e, um ynamo e um rans orma or que
" : d d I' 17 d

l:\ o VIO mo - esse mesmo VIO mo que
ao mesmo tem o funcciona de modo f 7.000:000$000,

accusando assim um ex- essa emen, a, gue se rea izou a o

tem enlevado li tanta gente e que e
t
P,

t
' cesso de, 2870$ sobre a previsão ar) ar-I corrente, f01 assignalada em todo o ter-

,
" a augmen ar exceS81vamen e a energia

.�., '. ."
.. ".

" , ,

para Adolpho um amigo inseparavel. I tri ind d d I
csrnento nu seja um excesso de 69 % ntono norte-americano c,om immensas

V II t di e ee rica provm a o ynamo. '" "'�'
, , I f O, hibici fi

-, ou ,cerrar aque a por�, isse o
Nisso é ue consiste o segredo do I

de arrecadação sobre a renda orçamen., �stas, ;:-:, pro ,I lClon,1s!as zeram rea-

artíeta, apos 110S ter offerecido ama-t .

t
q.

Iueí d 1<'-\-'1:1 A
a rrecadação de ]919 f"'pre"en.111zar ceremomas religiosas, cantando

I
, " lnven o que revo UClonou o mun o. I"·'···�

, �'. v- .,! " _
.

qelmente uma cadeira, por ter verífi-
P t I t 't'

,

I
til rrI(lj" ctn triplo de 1914 que àttingio I louvores a aboltçao permanente do com-

d
'

d '1' 'd' d' os o o vo ao e em n10Vlmen o, InI-
,

'b'"
ca o que um ralO e 80 Inm la 1-

'1 tIl
.., -r<"lS ? 342'000$000 Exr"'cede --le • i merclO de be Idas alcoohcas. Reahza•

. Cla men e por um propu sor qua quer
rl \..�.. • >C. � � \l , ., ,.

l ' ,

rectamente sobre o logar em que nos '

h' t"
') 000'000$ ;1

. ·frcarl.v.'ão d<:" 1918 que: ram-se festas do vmho nos hotels oreS·

h O '1 d t (nas oequenas mac Inas es e pnmell'O
....,

. . v
.

'i. «"

ac �vamos.« so eve �er um e erno impuiso e dado mesmo á mão) as suas fui de réis 5.000:000$000, Verifica,se, as-I taurantes e "enterros pllhencos dos res-

queIXOSO, accrescentou: SI nos procura, t"
_

t 'tt'd
' sirn um �lllg'f'f'nto de 2000'000$000 em I tos de ,,,John, Barleycornt.l. O Governo

aehamol-o incommodo j' quando se oc- �o a9.0es, SRO '

r�nsml
1 aS'd por

melO ·191<r.- S( bre ]'9J8 OU s�jall� 400/0 para Federal communicou ql!le tenciona Qbri ..
.

culta, suspiramos por vel-o de novo .. ,» eb correIas, �o yna�o, °!lle, fO�� ,se tal 8�10'qH"nto, Pa;a as rendas do E�tado! gar a mais estticta observancia da emen.

Conversamos. Primeiro dé religião j
sa e, lse pro uZd o po tenClaf

e ecda rIc.o� não ·c�nr.orreu nf'nhum acavame de no- da constitucional. Sómente a petição da

d· t I tIO qua, passan o ao rans orma or, e
.

-' .

'. t:l
•

.

,- '. d '�d
epols o assump o.resva ou na ura men-

ahi muito auO'mentado por um pr0-
vos lmpu�to�, P()lS. contranamentf', !O] .r�alOna I o po.�o em d01:s terç?s os

te para a arte cUJo notavel represen- t d
b,

1 'lt d abolirio em 1919 o addicional de 20o/Q E8tados da Dnlao Federal' podera obter

t t "t
c 80 o o espeCla, resu an o um ex-

,- J

t" ã
'

.

an e VISI avamos.
, cesso permanente de força electrica ac- no jmposto de exportação, bem como a, r�conslde.raç o da emenda de prohl.

Adolpho entrou em det�lhes: I qUIZ cumulada, o que engendra o movi- reduzidas 8'" taxas sobre os principaes blçao. O dJa ?a v.espera da .exe�ução
nos demonstrar como obtInha certos

t
.

t' d 11
' prnductns da' producção do Estado de I da emenda fOI asslgnalado pela vIagem

sone harmonicos que causam admira- meln °t con ólnuQI o apptarell( lO, pOIS °a (lc�Ôrd() _'�O��l o programma do- ac:tuall de muitos' diplomatas estrangeiros, de
J: h '1' Só

' voane, ap sagumasroaçues, começo
J_

"
.' W· B'

«(aO e empun ou o VIO lno. aSSIm 'd 1
.

d' Give'110 que Vlsa hberar gradattvqmen- ashmgton a alhrnore, Maryland, pa.
pudemos comprehender o prodígio de d ser acclOn� o pe a lhnergla pro UZ1-

te a �roducção substituindo os imp;�� ta comprarem whiskty�, vinhos e lico-

techniea que é necessario para tornar a nOOPl OPtrIO apPt�re o.

t Ih
. tos' de exportaç'ão e ontros pelo impo�- res nos armélzens daquella cidade, apre-

.

t' t t d
- mo u - con muo, a a e1.'

- ,

'O
' .

esse lnstrumen o o ln erpre e as emo-
S' h . H to territorial, cuja arrecadação se fez pe- ços redüZldns, s dIplomatas estrangel.

«(ões e dos, sen�iment08.. \ .

- 1m, c an:a-se motu-czrc'ltzto. 0-
b primeira vez no Estado, no anno que ros �st,ã? isentos do regu,lamento da 171

Em ll!egUlda tIvemos gentIlmente uma Je todos os vehICulos de terra e .!par; findou. . prOhlbl'tlvâ, Antes da ruela noite do dia

audição das melhores composições que
bem como os aéreos, são prOpUlSlO?a;, .

16 do corrente, todos os vinhos e lico.

constituem o vasto repertorio do nos- dos por este sys_tema,de mO,tor �lln.. � � 1 es que não eram de propriedade par.

sO pr�ado conterranoo. C'uvimos, as- pIes e, bar�t?, Nao n1al� formldavels e tlcular, devem ter sido exportados dos

sim, a «Rapsodia Hungara», de Lbtz, co�nphcadlsslma� machmas, com cal-
O caso do Paraty

Estados Unidos. Assim determina a

�Ave Maria» e �Seffmata» de Schubert, delras e carvoeIras, tOI?ando, espaços emenda,

uma arrebatadora «Melodia» de Rubin- enormes e acarretando dlspendlOs colos- \

stein e muitas outras composições ma- saes. �upponhamos um grande trans- Com o proposito de pedirem ao su-

gist:çaes. Entre estas uma «Canção» e atlantIco, No que, concerne ao motor, perintendente e conselheiros rnunicipa.
um «Nocturno» da autorià do proprio este se acha l?cahsado nu�a pequ�na es que renunciassem os seus mandatos,

Adolpho Mello, o que nos proporcio- c�mara, .bem, a ré do �avIO, em lIga- estiveram ante�hontem, em attitude pa

nou grande satisfação. çao com o eIXO ?a hehce. cHica, na vísinha viJIa do Paraty, 200

Pelo que tenho observado, ha pes- ,Quando o navIO está ancorado, des- homens vindos do interior dessê muni·

Boãs para as quaes a musica é um en- VIa-se, 'por um .sysiema de alav_ancas, cípio. Fomos informados de que os con·

levo: eu a tenho como fonte de ener- este eIXO do campo de rotaçao do selheiro!-�, em sessão, resolveram dejxar

gia mental creadora. 1'lzotu:cz'rc'ltzto que continua a funceio- os seus cargos, tendo o superintenden-
Em meu espirito as vibrações melo- nar hyremente, fo:neceI2c1� a força r!e- te que havia sido convidado para as

diosas actuam por forma a dar-lhe cessana para movlm��taçao dos gUln, sistir a essa reunião deixado de com

uma receptividade tal, que .a minha das�es e luz magnIfICa para todo o parecer, abandonando a villa�

imaginação, ordinariamente limitada a navIO. Tudo () que vimos obs�rvando de

um circulo demasiadamente restricto, - Na realidade, começava eu, que· anormal naquelle municipio, é o resul

vae a extremos inauditos e incoerci- rendo manifestar 9 enthusiasmo de que tado de urna politica mal intencionada

veis. estava possuido, quando ch�ga um do .. que foi ali implantada nestes ultimos

Assim foi que, emquanto o meu sêr mestico trazendo�nos café e int�rrom- tempos pelo elemento que. prestigiou o

immergia na meia luz suave do exta- pe o violinista em meio de Uma pagi- seu actual administrador, elemento es�

sis, escutando as harmonias def:feridas na portentosa de Beethovel'.L, . . ,se que bastante trabalhou para estabe

por aquelle violino ineOlnpétravel, ao t;omo o fumo, se desfez o meu avia-, lecer a an..;rchia na administração do

mesmo tempo E;l6 elaborava em. minha dor com o seu �1;lottt·c'trcuzto, fICando-' do sr. João Pc'rejra Lima, que soube

ulma 'a phantaaia, e.'.ovada ás mo.. me alli, bem vivo, elll todo Q esplen.· com � "'�a fc "ça de acção ,ªvitar os

A harmonia creadora
Phantasia e realidade

Adolpho Mello

Estar em Florianopolis e não ver A

dolpho Mello, é para mim como si fosse

a Roma não conseguindo vêr o papa.
E não só vêr ó grande violinista,

mae ouvil-o na execução magistral dos
seus «noctumoa» e das suas «phanta-

Estados. lJnidoB

O resultado da inspecção effectuada
nesta ddade pela missão Rockefeller,
foi o seguinte:

Pessoas examinadas
Com ankylostomos
» asea rides
» tricogephalos
» strongiloides
» cestoides

Exômes de hemoglobina
Media da hemoglobina
Pessoas tratadas
Não p<1rasitaclos
Poreellti.gem dt� opilados

555
483
524
114
45
1

505
59%
118

1
82%

"
-,-

I
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·r���:t1i{*n****���� A-n-t-on-l-·o-M-i-c-h-e-l�-n-po�s-t-aes-de-,p-ha-nt-a-Sl-'as-'--'-
� 6RAn [) E HOTEL rcorn e�:elle.nte�� Encarrega-se de �onstruccoes, P®Ji!i@� ®�!ru\\��S());� 1 a qualidade
#� II., comodos a dtsPQSI. �_�� r�formas e reparaçoes de pre-

.
,

� Proprietários � ção das Ex.mal. Fa .. �� dIOS. '

. .
Papel de cores

I'

S'
�

Mattana & Block
"

� n.ilias e srs, VIajantes �Sit ...

Fornece d�erreno para edIJic�"'1 rapeI de felhagem,

I
.... 11,*

coes, em iversos e aprasiveis
Caixa Postal n. 4 - Telephone n, 46 Dl:poe de pess�a1 ': � pontos desta cida�e.. Papel carbono

a·
< habil para o serviço. :}d: Os trabalhos sao feItos por

,

.

Endereço telegraphico : MAR

I BANHOS. � $, preço� razoáveis e condições FmpeJl PII,m mU1si,omRua Raphael Pardín�ho, 'quentes e frios ,�vnntajosas. .. , r ' , , '.

� São Franclsco do Sul iÉ Carro na Estação, If * '

Os
,

contr�ct?S sao executados recommenda esta typographll
.J,'5!ê

E t d d S t C th
" l. '

•. 1: :pr ,A �4 com a maxnno rapidez.
� s a o e an a a narma '�ffi!llW!@�lIIiI:Jlffi' ��

.u._"

�ri(,*0�)�"�*�*��*��*d Postaes ae vistas

...___,..'-

Matu'tI-na"
I
cisco.' faço publico pa�a c?nhecimento
dos interesados que ate o dia 31 do cor-

rente rnez procede-se nesta Mesa de
Rendas a arrecadação do imposto de

patente de bebidas e fumo, relativo ao

1 o semestre do corrente exercício.
Os collectados que deixarem de satis-

A Directora. fazer o pagamento de suas prestações
até o referido dia 31, poderão satisfazel-o
no primeiro rnez que seguir, com a multa
de 10% e no segundo com mais 2'/0
ou sejam 12% A respectiva cobrança
executiva será iniciado em lOdo mez

de Março, de' accorda com o art. 1 (I da
lei n, 1050, de 17 de Setembro de 1915,

Mesa de Rendas Estaduaes de São

Francisco, 2 de Janeiro de 1920.

--------_._--,-._�-,�---
_':-

nesta typographia

Collegio ,,8te11a

"Mi�non" "Media," e Commerci�l��� ",

As aulas deste Collagio reabrir-se-ão
a 2 de Fevereiro.
A matricula estará aberta desde o dia

25 do corrente.

-:.-

Vende-se' parauma casa situada na Praça da Matriz

desta cidade, com bõas accommoda

ções e grande quintal todo plantado.
Para tratar com Felippe Serrão.

o escrivão-interino

Alvaro S. Thiago
O Dr. Eugenio Augusto Müller, Pre

sidente da Junta de alistamento militaar

Editai'com prazo de 30 diás do Districto de S. Francisco da 61. Cir
cumscripção de recrutamento.

N. 22 Faz saber aos cidadãos con c-tantes da

De ordem do Sr. Inspector, convido relação abaixo, sorteados, em 1918,1 pa
aos Srs. negociantes estabalecidos nesta ra o serviço do exercito no coeren.e an

Circunscripção á virem, dentro do pra- n� e que se tornaram insubmissos por
zo de trinta dias, pagar nesta Alf'ande- nao s.e terem apresentado, n? pra�') legal,
ga a differença de taxas relativas as I

a ulll?ade a que se dpstlllav�'m qtH�,
mercadorias' existentes l'ITI seus e' tàbe- por Decreto de 15 de Novembro ulti

lecimentos, ::1S quaes foram augi'l,entéldas 1'T10 publicado no Diario Official de J9,

pela lei orçamentaria de, CI1t'1 ente -xer- [oram in lul�(jdl)S d.i� p">n;dlr'l(-lde� a qUI:'

cicio, sob n. 3979, de 3 t ele Dvzem- e.:-itdY.;l!1) "11JeJtP:;, !'iI �;e apresentarem
bro de 1919. dentro du praso de 90 dias a contar

Para esse fim os srs. negociantes re- dr! data da publicidade (:0 referido D�
quererão o fornecimento da estampilhas c�eto, conforme commuí�lcoU em offi?lO
precisas com os seus respectivos valo- CIrcular o Sr. Coronel l�hefe do serviço

res, juntando urna relação discriminada de recr�tamento. neste .Estad�).
da mercadoria que incidem nesse aug- Relação dos lDsubrnIs50s. indultados:
mente. Ar.hur de Jesus, Antonio Tavares,
Relativamente á taxação dos novos Domingos Moreira e Honorato' Oiivei

. artigos com? moveis, joias, armas, .lam- r�, tod�)s. destinados ao 1 �o Batalhão do

padas electncas e outros ficam 8guRr· 5 RegImento de Infanteria,
.

dando a respectiva regulamentação. E,. para que chegue ao c:onhecl,n'l'ento
Alfandega de São Francisco '22 de dos interessados, eu, Marcial Fanas' da

Janeiro de 1920.
"

Veiga, � O TeIle�te em disponibilidade,
O 2' Escripturario �ecr�tano, lavrei, d� ordem do ?r. Dr.

.Manoel B;}rlejo Presi .ente ,este �dltal que assign. .e
vae por elle rubricado, para ser publi
cado no jornal «A Razão».

(Assig.) Marcial Faria da Veiga

Alfandega de São Francisco

�af' m@i�o. Is,ecial
Sem �ival

Afamada torrefacção ae café
DE

Mesa de Rendas Estaduaes

Annibal MacedoDe ordem do Sr. Administrador da Visto

Mesa de Rendas Estaduaes de São Fran- (assig.) Eugenio Müller.

Oafé Bilhare
� �:E:

.C$c4�o c4e 01'�ei:ra • *�.io A' venda na casa de

Koepeke, Jrmão & eia.N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra

se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada marca

Antarctic3; fíníssimos vinbos de diferentes qualidades, creme de

ovos, cerveja) verrnoutb, cbops da Brabma e qazoza.

Rua Babítonga n. 8 Telephone n. 3
_______•__---...,.__..t.. -

-----------------------------------------

ADVOGADO
JOINlTILLE

•

/

Drt Julio Renaux

Desta Cidade
nesta T9pogr�pl)ia' Receita causas nesta 'OomarcaI'a:pel dourad.o 'vende-se na typographia

..
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•. de "'Carta

•

I�àSl a�COltXfeu: to-- ,

me o remedío ideal
'para' todas 8S ·doen·
çaa do utero. tome

, A Saude daMulher
e ficará- curada de

�
Seu8 tnccmmodos.",

DAUDT • DUVllRA - Rio

-:-
A legitima "Emulsão de Scott" é a
ma mais racional de administrar o
o de figado de bacalhau ás creanças
pessôas delicadas. "Ai'esto que tenho
pregado �empre com melhor resultp·

{

/

, . de eonvoeação de eonserfptos eome abaixo se declara!
; O Dr. Eugenio Augusto Müll�r, Presidente da Junta do alistamento militar do

Distrieto de São Francisco da 9a Circumscripção de Recrutamente.

I Faz saber aos que o [-'resente =dital virem ou delle tiverem conhe

I cim.ento que, de ac��rdo com a� disposjç�f)S em vigor, f?r3m convocados e

; designados para SerVH'f':lTI nas diversas unidades eh Exercito, neste Estado, os
conscri ptos Rbaixo mencionados, aI istados na. C!a8S�' d« 1898, os quaes deve-I
rão vir á sua pre:<onça até o dia 31 do corrente ,Jfjm de receberem o ccrti .. 1
fReado de a�n"esentação quo lhes dará direito ao "bc)))o de 2$000 dia .. l
I'i,)s iI. c.mtar do diH ,lt� RIJa (jprHs,mtação a osta Juntn �Ité H.l Hill qUI-) J:;(� }l-;
rnlH�11 l.,HI·(llll á 9:1. Bateria Isolada, estacionada no Forte Marechal Luz nesta]
cidade, ponto de concentração dos n�ferÍdos eonseriptos. A apresentação!
ao Forte deverá ser feita até o mez de Fevereiro proximo eu- I

troante. 'I'erão direito, tambe:n, a pi3.�sagern por estrada de ferro e por via:
rnartt imu 011 fluvial. Do an('ônio com o artigo 101 das modificações qUB b()�;
xnnllll {�(Hn o D{�('ret() n? ] 2.790 d(� 2 d(� Janeiro de 1918, todo o t!ort(�ado:

: convocado qlH� <e não apl"I1Sp.tltar até o ultimo dia. do JrH:Z dA Fevereiro, s-rá
declarado insubmisso 8, corr;o tal, pr ieessado ciDjmãnalmente. E) (�U

Marcial FIaria da Vf.Líg-r., 10 Tim,\ntH Hii1 d ispon ibi [idade, s-cretario da J L1 nta, .

de ordem do Snr. Dr. President-. lavrei o prf-l:;\·mte edital para ser publicado
pela imprensa e HffixAdo nOR logaros de maior concurrencia deste Municípto.:

.Iunta di' alistamento militar do Dietricto de São Francisco.. da 9a
Circumscripção de Recrutamento, 11 de Janeiro de 1920.'

.

;
(Assig.) Marcial Faria da Veiga I

10 T'enente, secretario
.

conscriptos convocados

João de M. Bezerra
Fernando da S. Torrens

Amelía Roza de Jesus
Maria J. Pereira

Marcello AIves Maia
Antonio Fi Corrêa

Mãe

Maria da Graça Elisia

Clara Dias Machado
Maria T. da Silveira

Maria A. da Graçã
Maria Avelina da Luz
Balbina M. da Graça
Quintina M. da Graça
Bemvinda Machado
Barbara V" Brandão

Pae
,

João Bezerra
Avelino Torrens
João de Jesus
Dario de 01iveira
Antonio Corrêa
Pedro Cardozo
Boanel de Mirando
Antonio 'I'h. de Araujo
Francisco G. da Cunha
José Gonçalves
An�onio Pedro Pereira
Manoel S. D. Bello
João Brandão
João Raymundo
Bento F. de Oliveira
Antonio de Mira
Odon da Luz

Felippe da Graça
José Ferreira
Francisco Machado
Eugenio Oliveira
Sergio da M. Moreira
Romão das Neves
Arthur S ..Rocha
Gentil E. da Costa
Luiz de Freitas
João da Rocha
Alfredo r. dos Santos
Augusto Pedrozo
João P. do Valle
Marcos de O. Prado
Antonio Maia
Feliciano A. Corrêa
Antonio de Jesus
Pedro A. Paixão
Bento M. de Mira
Eduardo L. Lopes
José Gonçalves

Olympio C. de Oliveira
Laurentino A. Corrêa
Idelfonso Cardozo
João G. de Miranda
Manoel T. de Araujo
José da C. Rezende
João D. Gonçalves
Manoel P. de Miranda
Antonio Dias Bello
Bento A. Brandão
Elizeu A. de Miranda

André Poncio de Mira

José Maria Ferreira
Estevão Machado
Germano A. de Oliveira
Francisco da M. Moreira

.
José E. da Rocha
Polycarpo da Costa
LUIZ L. ele Freitas
Vergilio José da Rocha
Durval P. dos Santos
José Lopes Pedrozo
Luiz P. cLJ Valle

Henrique Roza .

Manoel do Nascimento
Leandro B. Lopes
JOFé G. de Oliveira

Marcial Faria da Veiga,

Clemencia M. das Neves

Felicia r. de Oliveira

Genelieia M. Graça

Faustina M. da. Silva
Anna Maria de Jel:1us
Izabel Anna do Rozario
Josephilla M. de Mira

----

romil ,

/

10 Tenente, secretario

do na minha clinic1 a "Emulsão dei é\nnos. Estando por�anto de inteira r:os�
Scott".. se da meSillJ propnedade; como aCima

I.Dr. Francisco Laraya. U alludo, faço a presente declaração pro-
ifS. Paulo·. testando contra quaesquer allegações

sobre o mesmo, o qual com provas do
cumentaes de direito me pertenlie.
Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 1920.

3.2 Luiz Fernandes Pinto
Secção Livre

haverá convites.

Visto

(A8Sjg.) Edgeuio Milller

I Relação dos
,--�----------------------------------------�--,----------------

.......�-------------!11 o.�
'O � Nomes dos sorteadosig
---------------------.--�------------------�--------------------

aíra, o professor Prudente So(e�.1 �
êa, recentemente diplomado pela Es(;(:.! 3
Normal do E,tadn. ! 4
Ao sr. Soter Corrêa, apresentamos fe- 5
citações por essa distinguida prova de i 6
nsideração que vem de receber do 7
overno do exmo. sr, dr. Hercilio Luz. 8

-:-- 9
Estão sendo demolidos o edifício on- 10

e esteve por muito tempo estabelecido f 11
Hospital de Caridade, e as rUlnJ"l,1,12istentes no morro do Hospicío. . 13

-':- '114A firma Hoepcke, Irmão & C. rnan- .·15
u iniciar a contrucção de um caes 11nlongo da rua Joinvill-, em cuj () 10- 17
1 essa firma mandará levantar um i 18
rnazern. 19

-:- 20
Foram encerrados huntem, os traba- ',21I os da prirn eira s ess ão ordinai ia do

i
22

bnselho Municipal desta cidade, rela- í 23
a ao anuo Cl)rrt:nt� 124

__ ,25

O Vu,zho Creosotado' d<) Pha i I.naceo-I' ��o Chitnico Silveira é conhecido ha
uitos annos como POdt'I uso medica .. j ��entoo

__
,
_.. ! 30'. 131De accord? com o edital da Alfa�-132

ga desta cHbde, que estarf'OS pubh� '33
n?o em �upplernel1t(), as c�sa5 de ne- 34
CIO em grosso pagarã\J de Imposto de 35
�surno. 36Em urna �Ó espeCle (cutigo) 300.000 37
» 2 450.000 38
» 3 500.000
». 4 520.000
» 5 540.000
» 6 560.000
» 7 580.000
� 8 600.000
» 8 620.000
» 1 O 640.000

Pelas restantes, cada um mais 10.000
Para �s casas de negocio a vareJo:

u�a só e�pecíe (artigo) 60.000
» 2 100.000

"_._.,.�� ...._._�_. �,.........,._........._ ...... ...._ '..,._ .......,..,.A,.Ct> .... · ...�......._....._�

» 3 120.000
) 4

_( 125.000
» 5 . 130.000
» 6 135.000
» 7 140,000

. \

» 8 145.000
» 9 ,. 150.000
» 10 155.000

las restantes, cada uroa mais 2.000 IS.

Constando ao abaixo assignado, que
alguem, na cidade de S. Francisco do
Sul, registrou o terreno, por engano,
situadb á rua dos Carijós e que o mes

mo está pegado á casá de minha pro·
priedade na citada rua ..

Declaro que esse terreno eu terlho

por ligitima .posse e dominio á vista de
ser elle deixado por morte de meu pae
José Fernandes Pinto o qual obteve por
compra effectuada á D. Maria Genove-tva da Silva e isto já ha cerca de 55

-;-

;\V\SO
De ordem da directoria do Club

XXIV de Janeiro, comIDuni�o aos Senho

res socios que só dará ingresso ao S

tres bailes do carnaval o talão de

mensalidade do mez de Janeiro. Não

o 10 Secretario

Pedro Ivo Gualbelto

�ura;Tosse
•

Laborat<..rio - Daudt & Oliveira

.\ _P.�' N,! , ali:4?tE_

. Collegio "Stella Matutina"
As aulas deste Collegio reabrir-se-ão

a 2 de Fevereiro.
A matricula estará aberta desde o dia

25 do corrente ..
A Directora,

'd 'illib'Hil' ... , ,.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura.

Lateiamento da. ar
terias do pescoço.

InflammaçOes do ut..
roo

Corrimento dOi o.....
dos.

Rbeumatismo em ...
ralo
Manchas da pe"

le.

AHecçOes do
flgado.

Dores no peI
to. e

Tumores DOI
OSSOI.

Cancrol YC- •

nereOI.

Oonorrh6as.
Carbunculol.
PIJltulas.
Espinhas.

.

RachltlsMO.
Piorei braDo

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
erystas.
Escrophulal. •

Darthrol.
Boubas•.
Boubonl.
e, finalmente,
todas as mo ..

lestlas pro.
venientes do
sangue,

._�......_ ........'_ ...".��"'""_ ......_._-------

Alfandega de São rranoisco
,

Edital com prazo de 30 dias

N.22
De ordem do Sr. Inspector, convido

aos Srs. negociantes estabalecidos nesta
Circunscripção á virem, dentro do- pra ..

zo de trinta dias, pagar nesta Alfande
ga a d ifferença de taxas relativas as

rnercado.rias existentes pm seus estabe ..

leeirnel1ltos, as quaes fortam augmentadas
pela lei orçamentaria do corrente exer ..

cicio, sob n. 3979, de 31 de Dezem.,
bro de 1919.
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Cluo "XX�V da Janeíro"
, '

, ,

Foi empossada solemnemente no dia
24 do fluente, data anniversaria dessa
distincta sociedade, a sua nova direc
toria que tem de servir no período
social de 1920 a 1921.
A essa festa, que correu com muito

brilhantismo, compareceram innurneros
associados, exmas. familias e a banda
musical .Manoel Nunes".
Depois de ter o sr. João Caneio da

Silva, presidente da directoria que COR

cluia o seu mandato, apresentado um

bem elaborado relatorio, teve lugar o

acto da posse dos novos dirigentes do
club .XXIV de janeiro", tendo em se

guida usado da palavra ('} sr, Deodoro
de Carvalho, seu orador official.
Terminada que foi essa cerimónia,

iniciaram-se as danças que correram

com desusada animação até alta 'ma

drugada.

A secca do Ceará
Percorre os Estados do sul do paiz,

o revmo, sr. d. Manoel ria Silva Gomes,
arcebispo metropolitano' de Fortaleza,
na piedosa missão de angariar donati
vos para as victimas da grande secca do
Ceará.
As noticias telegraphicas trans::nitti

das do sertão adusto, são desoladoras
e confrangem o coração dos menos sen

siveis. Congreguemo-nos todos, n6s po
pulações do sul, prestando o nosso

conccrso ao revmo. srs. arcebispo de

Fortaleza, que, confiando nos' nossos

sentiPlentos de caridade, sol!cita o nos

so obulo para os flagellados da secca.

,

Publicamos em seguida as ultimas
noticias enviadas do nordeste:
PARAHIBA, (A.)-Crescem os eftei

tos terriveis da nova grande secca que
se annuncia por continuarmos, privados
de chuvas. Hoje apenas chuviscou. Dia
riamente transitam por esta cidade e

municipios centraes, levas de flagellados
e de famílias maltrapilhas, demandan
do as margens do,Parnahiba. A cari
dade dos particulares é impotente, es

tando quasi exhausta e tambem appre
hensiva.
Que o governo federal providencie

com promptos e conveniêntes soccorro�,
ou o Ceará ficará despovoado, suc�\um
bindo uns de inanição e outros emi

grando.
O P9vo, cearense morro de fome! U r

gc 5a1\'a1·0.

VIÇOSA (Ceará). (A.) - Continu
a o exodo da população cearense. Uma
'pessoa informou-nos que passaram hon

tem. sómente pela estrada da Tranquei
ra, cento e quinte emigrantes, confor
me contára, em viagem para o Parna
hiba, onde tambem, está com os seus, e

sem meios para a salvação dos pume
tos flagellados qUd vão para lá. E cres

cido o numero dos que emigram por
outras estradas deste municipio. Convi
ria que o goyerno providenciasse, fa
tendo maiores supprimentos á estrada
de rodagem de Granja a Viçosa, de mo

do a ser admittido maior numero de

jornaleiros.
O povo cearense está entre Scilla e

Charibdes: ou morre de fome ou expa
tria-sef Urgem medidas salvadoras.
CRATO. - (A.) - A população 'de

todo o valle do Cariry mostra�se aca·

brunhada, na perspectiva de nOVa sec

ca. Ha 18 mezes que não chove neste

municipio, continuando a' reinar um ca- -

lor abrazador. attingindo o therrnome
tro diariamente a 36° á sombra.
Perambulam por' esta cidade, presen

temente, mais 30.000 famintos c doen
tes implorando a caridade publica já
esgotada, apez3r das noticias esperan
çosas correntes de que o governo fe
deral pretende socorrer (JS flagelIados,
aproveitando-os nos trabalhos de obras
contra as seccas.

i

•

A situação .do sertão é absolutamente
dolorosa, aggravada sobre tudo pelafaltn
de tranportes, não havendo forragem
para os animaes, Desde novembro a

zona do Cariry não recebe correio, por
que as malas postaes não podem ser

transportada em anirnaes, tendo o di
rector da repartição dos Correios, aqui,
resolvido fechar as agencia!'.
No interior a carestia da vida é hOI-

I ,.

rivel, tendo os generos de primeira
necessidade assumido preços íanta- ticos

O arroz está sendo vendido a 2$000
o kilo; o feijão a 1$900 o litt o; a CéU

ne verde a 4$500 o klo: o as-near ri

3$000 o kilo; leite a 1 $500 t.J litro; ;1

rapadura de 50$ a 70$000 rt CrU g;1 de

100 rapaduras: o milho, ti ]$000 o li·

tro; () toucinho a 6$000 o kilo. DIA 14:

É excusad o accre- cr-ntar ruais Petição de Jorge jacob N, Z'·Ir. Pe-
Todos esses generos são da ppor qUd-, (Jindo Iieenca para a hrir u.n arm azern

lidade: os que existcn: não [>(Jilerll cir de SfCCOS e molhados, H ru.t Lauro
cular livremente, porque �ã() -ulicitad.» Müller. Despacho: ,)CI)f[lO reqtH'í, 11,1.

de todos os lados pelos famintos, im- forma da lei, t,
plotando esmolas.

O quad ro que se presencia é pun
gente, mesmo ré1ra os COlações mais

duros.

ACél ba de ser pu licado o decrefo
(ADVOGADO) n. 4057, de 14 do corrente, regulamen-

1\ceita causas no civel, com... tanclo a lei que extinguiu a classe 'de

mercial e trata de inventarios i despachantes geraes, ajudantes e caixei·
ros de despachantes e creou a classe

Rua General Osorio 11. 7 A<! unic� de despachante� aduaneiros.
� .....� " �_ '-iW Os novos despacham.tes deverão pres-

f·�iI_"""'5mI II'lI,*n...IIG.:i"'��_'�Zl . ..x. ,.

l
.;

Faça-se economia
•

no que se queIra
Menos na Saúde

Comprae sempre I
Emulsã�. clt. Sc�UJ

ô verdadeiro preparado
de puro oleo de figado
de bacalháo da Noruega.
Unico medicamento em

sua classe em qualidade,
pureza e propriedades

curativas.

Comprae Unica.
mente Emulsão
de Scott.

tar urna fiança, que será arbitrada pelo
sr. ministro da Fazenda, em dinheiro
ap(!]ices ou bens de raiz.

'

De accôrdo com art. 3° do referido
decreto, nOS actuaes despachantes ou
caixeiros que quizerern, poderão ser

nomeados despachantes aduaneiros, de
preferencia a quaesquer outros cidadãos
uu a vez que sejam brasileiros, maiores

DIA 9: de 24 annos, livres de penas e culpas
P ti

-

d Mario (�"l r> P'
e pr��,tem � fiança na conformidade da

e tr:ao e lV. ln '..... ( .sta .

el'�1r ' .
.

d
li t bai d' i I

' lui d emro do praz» determina O pelo.
p.ec 1il� o a�xFl o li.npo-'t() (I'� PJi'('la- mi'llisle(J(J" e di.' e')u{')fmidade com o
r ia, vi-to nao T1I g·lcl;.;r com cs- e ;.(, 1ig'n, �'. . I '/ I t,'g 30• ' '. � ) �l .. ri I.f,.:i' 11 O U n1 i:() I n (:] �;� (O a J" o
Despacho: De·se b.rix.i v.sto (; rt'll1 '.'

,.., t
_' " ,'-'

t· I I
,"

-

..

,

i· ( ) " qUI' 11 a i) fi ze r r' rn r e q lien rn en to c1 e n-
[PTl '-! a egu que na') nf'O' ;('('],1 CI/()"1 p; -

"

J 60 .1'· d
t, .' ." ') 'f ,t>, ': ,,' t:-() d,) prazo c e uiH::;, a contar a
pelaria, sujeitandc-sr, por em, a J:i"�,,ll" 1· I t lei . ão disr . asados ;(

_
II

(ata i. l�' d l'l, sei (. lSpel � I�.
sacao.

Petição de João Severiano do Nasci·
mento, pedindo baixa do lançamento
de SU"j casa de pasto, sito á rua Fer ..
nando Machdo. Despacho: "Conceda-se
a baix;·.1 referida, de accordo com a lei ....

Dr. Ulysses Costa. - Acompaahado de
DIA 19 sua eÀma. :-enhora, esteve nesta cidade,

Petição de Corrêa & Cia" pedindo de pass3gem para Florianopolis, o sr.

licença para abrirem u;:na papelaria á dr. UJy:':iSeS Costa, advogado do Estado
rua Dr, Lauro Müller. D�:;:pacho: "De- na capital federal.
ferido, de accordo cum a lei,"
Idem dos me�rnos, pedindo licença

para abrir um letreiro nas frentes do
predio sito á rua Marechal Floriano,
esquina da rua Dr. L<luro Müller, onde
pretendelJ.'l abrir uma papelaria. Despa
cho: "Deferido, na íórma d a lei."
Petição de Salvador Pio dos S,:\nto

pedindo titulo em st'u nome, de U

terreno do P. M., que comprou ao Dr'
Arthur Ferreira d� Costa. Despacho;
"Como requer, na forma da lei.«
Petição de Alfredo Nobrfga de Oli

veira pedindo licença para construir
urna rasa nos terrenos que possue no

C:Hnpo do Manejo, de accordo Com a

planta 4ue j unta. Despacho: "Como re

quer, na tórma da lei,«
Dia 23

Snperintendencia Municipal

! ,

Alegria &. Enhart.
:Esta t�oupe acha-se trabalhando no

Cinema Radiurnj tendo feito hontem a

sua brilhante estrêa.
O program.ma de hoje, constará. do

«fHm) em 5 partes intitulado "Por
traz dos bastidores", e dos seguintes
numerOB desempenhados pela troupe:
Jogo musical, um, acto serio·comico
pelos artistas Alegria e Enhart, nume·

ros de danças pela bailarina OLGA, e

estrêa de Uarlos Chaplim.

_.}-�R�-

V-;::Ri�;6;:e'��al;'�
(advogado)

Aceita causas no civel
e ,commercial '

Rua Gene;ral Osorio 11. 7
...........................................
. .

AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller
Expediente
Mez de Janeiro

&Wt&kM5,,'IlI'..." iSLW1l11llartL • ••
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o "Guanabara"
Vindo directamente do Rio de Janei

ro, f'ID 2 di« de viagem, chegou aqui
1)0 dia 27 dn corrent:-, o vapor "GU!l
n.:b: r.i ".

O explenIi.lo cargueiro nacional, que
entra pela primeira vez neste porto,
tem de rf'gi�tr() 766 toneladas e perten
ce ao Lloyd Nacional. São consignata
rios do "Gufln:lbara " aqui, os snrs, A.
Baptista & Cia.

O "GUr1l13bara" está acabando de re

ceber um grande carregamento de her
va matte e madeira para o Rio da
Prata.

Dia 15
Alvará de licença concedio a J()J'ge

Jacob Nazar para abrir U�1i armaz.ern

de seecos e molhado- á rua Lauro Mül
ler, obrigando-se, porem, a ohservar as

leis e posturas rnunicipaes respectivas.
Petição de Olyrnpio Faria da Veiga,

pedindo licença para abrir um g',binete
dentário c bem assim collocar a resoe-

J.

tiva placa. Despacho: "Como requer, na
forma da lei,"

'

Petição de Jayrne Ernesto de Oliveí
veira, pedindo para ser dada bflixa no

Innçamento de seu gabinete dentario no

presente exercicio" visto não continuar
na mesma profissão. Despacho: "Como
péde."

Dia 16

Petição de Jo�e Gonçalves de Mo [;-1 "

es e Antonio Ferreira Ramos Filho,
reclamando contra os lançamentos fei
tos dos engenhos de sua propriedade,
na irnport�·mcia de Rs. 44$000 cada
um, incluzive 10.% addicionaes. Des
pacho: "Indeferido.

O lançamento foi feito de accordo
com a lei.

'

Engenho de pilar arroz, ,mevido á
agua.
Engenho central; isto é. a vapor, pa·

ga o dobro. Cf

-;-

A carga do "Fresia"
O vapor argentIno "Fresia" sahido

para Buenos Aires á 28 do corrente
levou 1.432 vIs. de herva matte pesan
do 88,039 kilos e 69.902 peça') de pi
nho, pesrlOdo 1.276.000 kilos, n'um to
tal de 71.334 vIs. oesando bruto ..••
1.364.039 kilQ;j.

•

-;-

! i BIVI eillse de despme�alttS
mdW81I1l�iFO'S

-
.

João Canúo da Szll/fl..- Seguiu para
Fl()danopo1i�, a Qordo do paquete" An
na" o sr. Joãi) Cancio da Sil va, inspec�
tor de colJecturias do ex-contestado.

_ .. :--

- ."-

!1IXIR DE NOaURIRA
do Phco. Chco. João da Silva Silveira
Cura-OZENA (corrimento nazal)

--: --

Da gerencia elos aj'iY1f-�zens d 1 com ..

oanhia Standard Oil, dt: .... ta cidade. re"

cebemos urna elegante folhinha para o

anno de 1920.
Agradecemos.

/

.

-.-

Acaba de ser nomeado para o cargo
de director das escolas reunidas de

�...... "WlI!InFldlJil li ........ & 2 ti·3·

GOllQrrhéa e
\
cancro sypbiliticoI

\

Re�idia na cidade de Alagoas, anno

de 1905, sendo ohefe da Estação da Ci ..
dade.
Ahi conirahi cancro syphilitico, gõ ..

norrhéa acomp8nhacla de reumathis.mo
o qual muito me aperreava, d€pois qe ..

sE;nvolveu-se forte erupção nas pernas
resultando apparecer pI; cas na� mes ..

'.. mas e uma em c�ma da esquerda. Co ..

nhecendo as virtudes curativas d o E ..

LEXIR DE NOGUy,IRA, do pharma ..

ceutico chirnico João da Silva Silveira,
resolvi usaI-o; quando havia tomado
1)2 frascos", e experimetei regulares
melhores. Animando-me com esse resul·
tado, continuei a usal�o e ao completar
o 6° frasco me achei completamente
restabelecido, nãG apparecendo até ho

je consequencias daquellas infeções.
,

C�mpin;;ls Grande, 10 ,de Julho de
1911.

José Pei:x.oto da Silva.
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