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N. 69

uma acção verdadeirarnente constructora O b O fi C am inho trir o espirita de intelligencia. Assim,
são finalmente, as forças mais aprecia- é o homem attrahido, gradativamente,

Continuamo'S hoje a fiz. r 'fi publica- veis que se oppõern ao desvario dos --- para o seio de Deus.
cão dos nomes das pessoas que têm demolidores e dos maledicentes contu-

.

«Luete, lucta .que da vida.' ",' 'Contrariamente, quem mergulha o

Contribuído com quantias e.n favór dos mazcs, cuja acção nefasta deve ,ser
A missão engrandecida coração nas paixões vergonhosas, quemE' ser bom, fazendo o berm. f h

-

b d'noSSOS patricios do Norte, victirnas da energicamente cornb.itida por uma bem ee a o espirito ás vi rações a ínte-
secca: I orientada politica nacionalista. Tudo no Universo é 'regido por lligencia, afasta-se do Creador.
Importancia já publicada 448$500 A homenagem que prestamos, em leis sabias e inflexiveis: assim na ar- Assim, é o homem gradativamente
E. Fontes 10$000 nosso quinz-nario, ,o pr-claro estadis- dem moral, corno na ordem physica. insulado no seu egoísmo, vegetando na

------ ta, é, apezar de modesta, significativa do Phenómenos análogos, embora de sua mesquinhez.
458$500 alto conceito em que o ternos pelas suas natureza diversa, operam-se e repro-] Se�hor I Que a luz do. teu olh�r:nos

noraveis qualidades de politico clarivi- duzem-se nos dois planos, subordina- illumine as Bend�s t.ortu�sas da vida I

I' dente, ,administra,d.or (Jpe.r;)�o c. honesto, dos todos á causa grandiósa da per- Deus I Tem r.r�IserlCordIa dos que se

I e. patriota, qualidades ja a"sl�n�);l�as feição espiritual: finalidade magnfica a i afastam do c�mInho, ampara os que

_Um estadIlsta eml1nente I vlgor0::;�n)fr:te d.f�sde o.s primórdios que são chamados todos os sêres que l procuram �uIar�sB pela senda que o

_ t
da sua glorIosa vida publtca. participam da divina esseucia. I teu amor illumína I

.. I . . .
*
*
*

· Que força mantém, suspensos no in-, '

'" � *
.«A Sulina», bem felt� revista, de Cu- Ao (Ir. Hercilio Luz os !lassas_, para-, finito, 08 planetas, onde se elabora a

.

«Eu sou o caminho, aííírmava ha
ritiba, estampou o «cliché» do no��o bens pe-las eloquentes manife-tações de evolução organica e, concomitante- vinte seculos o Nazareno; nmguem vae
eminente amigo exmo, sr. dr. Hercilio I -yu.pathia- de estima e de solidarieda- mente a evolução espiritual? Não é ao Pae sinão por mim». ,

Luz, .Governador d� Estado,' rcircurn� I de, �u� tem S Ex. Te�ebido e que por a�aso, a attracção exercida sobr�· Eis, port�nto, a senda illuminada
,�ando.o com o seguinte e bnlhante ar-I cont�tu�m o melhor ��t�rnulo. p�r� a elles pelo Ióco central, de onde rece-I pelo amor d Aq�elle de quem tu�o de ..

bgo: _' I continuidade do seu bnlh inte tirocrmo.» bem, com a luz e o calor, todos 08 pende: estão .alh, nos evangelhos-esse
«Raros sao os chefes de Estado que elementos de vida? manual da VIrtude-os marcos que nos

compre.h.endem a magnitude �e �U(lS r��s-I . _��_ 1 Imaginemos a Terra, impellida para, d?,:em gui�r á perfeição. Plantou-os o

pon:abIhdade? e tem a noçao precisa f6ra da sua orbita, vagueando, errante, I divino Jesüs, atravéz 33 longos annos
da importancia dos seu� e_ncaJ gos, rnan- ii"

no espaço infinito. I de peregrinação do�or6sa por este muno
tendo-se na elevada posiçao que alcan- Semana Santa Desde esse momento se transforma ..

I do que não eonettíue o «seu reino»,
cara� e mantendo, tambereinflexivel, a

, '", ria em vasta necrópole, obscura e es.1 m,as é. assim como um país de .féraa
SU� !mha de conducta no �u.mu�ltu�� �lns . �onfu�r.me .

com�lun�caçaD d� :ev. sr.
\ téríl, desfazendo-se aos poucos por Ial-] e cannibaes para aquelle que ê Justo,

p�lxoes, no e�trechocaI dos.lUteress�s e, II vlgano da parochia, e o ,segulfl.e pro-
I
ta de cohesão molecular, até desappa-] para aquelle q�e. é bom,

.

afi��l, no meio !evolto da intensa �lda �r;:jrnTJla que se observara na Semana

I tecer completamente, por effeito das Quem preferira, entretant�, �o «rei-

pO�ltt?a das naçoes mocas, ,sob (). libe- I Santa: ,. lei� fataes que governam o Universo. no de Jesus», � g050 trans�tOl'l� das-
ra�ls�lmo r�gl�nen democrático rnats �d. Dia 27 de Março: I Isso, no plano pb.ysico. Phenomeno I te mundo,. quasI se�pre �btIdo � cus-

ttutttdo, pnnclpalmente no �ov() munoo , .'
-de ordem bem diver�a, análogo em su- ta de lagrIm�s .alheIas, ilnão dIrecta,

N{' nurner� de taes estadIstas, das .fi- Trasladação da Imagem dos Prlc:sn�,
as linhas geraes, se observa no plano pelo menos IndIrectamente?

.

gura� de escol do no�so lllUnd(�, poltu- para o Hospital. esPiritual., Que homem bastante desasslsado ha.
co, vamos enconear a personahdade e- Dia 28 de Març(�: Deus é o foco central de onde se verá que, tendo a certeza dG8 seus

minen.te do gnvernad0. r do pru�pero E".- a'. S' 7 h d h- M· H· 1 irradia a vida e a intelligencia de to .. grand.es destinos, p.ermane9a. aferrado
t d d S C h 1· .). man a, lSS,i n< 1

. ,)SpltJ ,

1 da o c antd at artnél, que tem re;:}!�

P:1f(\ oe:; enfermos.. do O homem. ao CIrcu o as COIsas contIngentes e

sa�o admiraveis �urtós-de progres�n, sob -á.., 91/1 h., distribuição de Ramos e Gravitamos, obscuros e amorphos, transitorias,. para não aIsar-se a um
o tmpulso gum 110, ,0 e 'flOlâV. elJTlf'n, te be-

p
. - em torno da luz fecunda que proma:- plano superIOr. onde graVItam as almas

fi d I f d I h Célnlo ela 31xa0.
d M dne co 0bl. vu to' lOCOn,l1n Ivde I

(ÍO:: 0-

I -ás 5h. da tarde, Procis:-ão de Encon- ·na do seio do Pae e que desdobra dOs. estresl' lspo�tohs semPlre a. con·
ruem pu lCO, que superlllten e os ser· ,

em nossas almas clar�dades maravilho- UZl·nos pe o camln o que eva a per-
viços publicos da futuH.sa pa-rcella da troo

sas I
- feição?

União.
..

.

,

Dias 29, 30, 31: Rosannas ao Creador I Eu me pros- Não tem limites a minha magua
Santa Cath,Hwa, ,tncontest�v:elmente, e á.:; 7 h. da tarde, Via Sacra. com (1 terno, humilde, aos péS' d'Aquelle que quando observo attentamente o q�e se

um dos E.;tac!ns. bt'ID ad�.llllstr�dos e can�c: «Oh! quanto é grande!» illumina a minh'ahna com a luz da passa entre os homens: uns dIzem
prosperas, P?ssumdv_magmfi.cas nq�ezas Dia 1 de Abril: intelligencia e que entreabre para o abertamen�e. o seu repudIO pelas cou·

naturaes, vlda agnc('llJ, mdu,-tnal eI/meu espirito a porta mysteri6sa do Isa5 do OSPlrIto-são os que -têm por
commercial inten�i�t:ii�na, fontes de r�n·, qUl1tt�a·lê'lra Santa: ás 8 h. da [11_a- .saberl Senhorl Infunde em meu coração objectivo a posse do m�ndoj outros fadas excel�ente� e valt?sos elemen.tos ��e nh�, MIssa solemne com COIDmunhao o sentimento grandioso da virtude ínte- : z�m da palavra de ChrIsto um escudo
hOJ,' effi�lente, prove1to�a. colont�aç,a�. geral.. . '; gral, 'para que eU possa go�ar da pIe.. d �rmas e entretant� se escusam ter·
E e pratICando os VerJadetros pnnc1})l· DepOIS da MIssa sera col1ocado o na liberdade.' It'ltlantemente a prooeder de accôrdo
Os repub�ica1?-0�' obedecendo aOs'f>r�cei- SS. Sacramento sobre o Santo Sepul- Deus I Que <> meU esp�rito assimile com os seUs exemplos,' esquecidos de

to� constJt�clOnaes+ qu� �âo os alrc(:r_- cro. as lições da sabedoria, para que eu que «a palavra ?e. �ada vale .quando
ces '�(� reglmen Qomman,e, que o dI. Ficará o SS. Sacramento exposto á possa comprehend�r os teus segredos n�o tem para v1VIflCal-a a selva das
Hc+rclh@ Luz, governador do prospero adoração do� fieis até ás 10 horas da e librar.me nas azas do ideal que nos boas obras».

.

Estado do Sul, tem realisado .0 .

seu t:'X- noite. approxima do teu seio amoroso I N.ão n�s illuda�os. O que Jesús
celle�Lte programma de adrnlrttstraçãn, - A's 7 h. d� tarde, a cerimonia do Pela virtude e pelo estudo incessan- C�rIsto eXIge de .no.s não é O apego a

reunlI�do em torno de sua pes�6a, as Lava·pés, com o Sermão do Mdndato, te, gravita a creature em torno do rotulos e a. ext�rIorIdades e�ganadoras,capaCIdades nf'cessanas para o bom des· Dia 2 de Abril Creador que nos attrahe, que nos en- mas a apphcaçao ao cumpnmento dos
empenho de todos (iS complexos ser� , volve no SBU olhar de amor e de pie- nossos deveres que não são outros além
vjços, que corí�tithern a organisação .i-Sexta ..jezra Santa: ás 10 h. da ma- dade. dos que nos indica a propría consci.
politica e administrativa de sua terra. nhã: Missa dos Presanctlficado�, com a Permanecer no vicio e conservar-se eacJ.a. Sigamol-a e estaremos com Deus,
O povo calh�riQense reconhece a ele- adoração da Cruz, canto da Paixão.

na inercia intellectual, é fugir á irra. d� Quem ella traduz a todo o instan·
vaçâo de intuito, a actividade cons,tru-

-ás 6 h. da tarde: Procissão do En·
diação do fóco central que creou o te o pensamento amoroso li. nos guiar

toraO e o patriotisrJilO do digno chefe do terro do Senhor. Universo, é furtar-se aos olhares de atravéz ás sombras deste mundo.
governo rrgional t! a mais alta, figura Dia 3 de Abril Deus. Arnàldo S. Thiagodas forças politicas dominantes. E, S. ---Sabbado da AUelttza: ás 9 h. da manhã: Desgraçado daquelle que vive distan. '

E t t·d 1 t
.. .

d d C d I •.
o

B '.111.,. ..1 . ,
,

,eX. em se man 1 o rea men e, numa Benção do fogo novo e do Cirio pas- Cla o o seu rea or 'DF ,ua,

attitude superior, dominadora, estimado ali cànto das prophecias; benção da A sua alma é obscura como 'âs nora

'E & IA (I )e venerado pelos seus Gonci'dadãos e Pia bdptismal e canto das Ladainhas. tes trevosas da Terra, a sua intelligen. Linha Funch, dye C, no.
devidamp.nte engrandecido pelos que ás 10 h., Missa da _Alleluia. cia ad�rmeee e elle vagueia, errante,
sab�m Julgar com �inceridade e fran- no chãos lugubre e temeroso da pro·
queza o Valor dos grandes homens da Dia 4 d'e Abril pria miserabilidade.

..

Repnblica. -Dm1tz1tgo da Resurrezçào: ás 4 h. da Duas forças governam o Universo!
E' urna manifestação de civismo louva- manhã, procissão com o SS. Sacramen· attracção e repulsão. A primeira resul-

vel que apoiamos, conscientes da efficien- to; em seguida, Missão, solemne. ta de affini�adeB �eciprocasj a segunda,
('ria de taes e!:'timulos e da solídarieda- -A's 10 h., Missa parochial, com o de antagonIsmos I!llmanentes.
de perfeita, solidariedade confortadora, Sermão da Resurreição.

,

Deus é � perfe�çãol .Ter affinidad�s
que nobremente proporciona�nos aos, c�m EUe. e posslur

_

o Ideal. da pedel-
patriotas glori')sOS que desenvolvendo çao: nutrIr o cor8,çao de VIrtudes, nu ..

SnbscripçãO pró·llagellados

o vapor "VROSSDILL" sahio de
Nova York aos 5 de Março deve che·

gar n'este porto a08 2 de Abril mim.

Informações com () Consignatario
R. O'N. Addison

Sio Francisco do Sul

,.
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De ordem dá- sr. Inspector-e P'O[' não
ter _compa[�oido licitantes: em 1 a praça,
serao vendidas em 2", no dia' 9 do cor
rente ás 12, horas do dia, dé aécórdo' 22 ...:::. Lindopho José Borges
com as disposições dó titulo VI da Con- - Barra Velha,-
solidação das Leis .das AILndeg-;I''\�: as

mercadorias contidas; nos" VÓl'tÚtl és" abai- .23 - João Clirnaco de Miranda

xo discriminados:'
' 24 .....:.: Pedro Francisco Gonçalves

Um pacote marca E. F. P. n....
25 _::.. Lindolpho QLlirino d'Aguiar

1220', cóm 200 grarnmas contendo 26 _- Amaro Coelho de Bella Cruz

utensilíos para machines:" 27 -- Bernardo Borges dr! Silveira

Uma caixa marca C' & C n. 9302 28 _" Nestor Natividade Silveira.

pesando 18 ki1os, contendo: éh',�lpeb� A todos os quaes e a cada um de per
de pennas enfeitados; formas para 01, bem como a todos em ger(1! se

chapéos e flores de pennas para en-
convida a. comparecerem no ed.ficio

feites; do Forum nesta cidade, tanto no rete-

Dez .fardos' marca A. B. �,/ri'.. ,

corri rido dia corno nos de mais séguintes
1493 kilos de papelão; .

ernquanto "durar a do ju.y, sub as pe-

Um en�radado marca J. G. -[t: nas da lei se fa�t r em. E para que
com 14 kilos de serras movidas a chegue ao conhecimento de todo" rnan

mão ou a vapor; .dei .lavrar ? pr�sente e mais quatro
Um barril sim, s/ú. com' 210 kilos de igual theor sendo urn para St't a�-

de sebo ou graxa; \ _!ixado no lugar do costume.'. desta ci-

Sessenta e quatro volumes, marca' _?ade" outro para ser publ,lcadC'> pela
P. S. S. com' 1620 kilos de ferro' em' l�prensa e os restantes para serem af-

barras' fixados nos Cartorios de Paz dos des-
-- ----------.---------........;;;;..;;.___

Um' barril marca A. C� com; 34 trictos do Sahy. Paraty, Itapucú e Bar- Alfandega de São Francisco
.

I .l " 200$000, fabricadas na Ingla.
kilos de vinho até 140' ra Velha. Dado e passado nesta cidade terra e estampas 10 e 11.

Dous engradados �arca 'S. �� N" de' São Francisco em 10 de Fevereiro N. 18. I "\.,, 500$000, fabricadas na IngIa...

10m 100 kilos de louça n. 1 I; de : � 9�0. Eu José �U2'usto Nóbrega, De. ordem do Sr. Inspector, faço pu ..

I
terra e estampas 8.

Um encapado 'marca A. Baptista & .escnvao, que escrevi (a.) Francisco blico, para conhecimento dos interessa- Ai vista dessa resolução, taes notas

C. com 2 kilos de tela de arame;' .

Ramos de Souza Lima. Está confor- dos, qUE', de accordo com a comrnuni- seffrerão o desconto da lei a partir" de'
Dous barris vazios marca P. H. C.; me. caçâo feita pela Deleg.rcia Fical do 1 de Abril do corrente anno.

Um barril marca P. L. n. 873 con-
O escrivão Thesouro Nacional, neste Estado, a jun- Gabinete da Inspectoria da Altandega

tendo 72 kilos de vinho até' 140j J. A. Nobrega. ta Administrativa da Caixade Arnortisa- de São Francisco, 5 de Janeiro de 1920�

Uma caixa marca Francisco Vieira, -;-.-. cão resolveu prorgoar até 31 de Mar- O Secretarie,

com 12 kilos, contendo: xaropes e Escola Complementar ço do corrente anno, o prazo para re- Arnaldo Claro de S. Thiago
vinhos medicinaes de qualquer qua- onnecca a'o Grupo Esco- colhimento, �em desconto, das notas • I -...,_. l!@ , . - ,

lidade; elixir medicinal; espelhos pe- lá11 Fetitme Schanidt: qun começanarn a s�ffrer des�onto .de O V··quenos e folha de flandres em obras; ,

" - '..L::'.I:'
.

1° do vigente em diante e a" quaes 19ogenloUma oaixa marca L. B .. n, 1038' Previno aos interesados que a mótri-I se retere o edital n.8, de 6 de Junho ,

com 15 kilos, contendó': 'licOr, vinho,' cuIa' desta Escola COlllplementa-r do armo findo, desta Alfandega, a saber:
E'

.

bitter e outras bebidas' alcoolicas' e estará aberta, no,s dias 8 a 15 des- Notas de 10$000. estp. 8, 9,10 e 13.' O maravlll)oso fortificante
productos chimico�: f' te mez,' das 1-5 as 17 horas. " It 20$000 fabricadas na Ingla- da actualidade.

-U�a caixa marca J. L. p� pe'sándo A matricula será para o 10. annot terra e estl'll11pas 10 e 11.

37 kllo.s, contendo: productos chimi. devendo os candidatos no acto da ins- " " 50$000, fabricaáas na Ingla-
cos, elixires e xaropes rnedicinae'!'j cripção, de accorclo com o, art. 70. do' terra 'e e'�t:l[npas 9 elO.

maná, pilulas. e sal amargo.' Regulamento, apresentar certificado de " " 100$000, fabricadas na rngla.
Os Srs. Consignatarios poderão, reti. habilitação fiual nos Grupos E�col<:,res. terra e e�tampas 10.

ral.as até a vespera do leilão, pag::rndo' Em falta desse certificado, a matricula' . , . - o'.

os direitos e.�ais taxas devidas. �uaes- ijc�rá dependente"de u[n exame deha-
��������������������������.

quer outras informações serão prestadas bil�taçã0, feito por aguição oral pelos I

nesta Alfandega. professores do 10. e 2°. anno, sem tem- !
Caso, porém, nâo compareçam lici- po nem ponto determinado. I

tantce� em �a praça, realisar-se-ha a 3,] S� Francisco, 6 de Março de 1920
no dta 13 as mesmas horas.
Alfandega de São Francisco, 5 de

Março de 1920.
O 2° Escripturario

.:..��oet Badejo. Oadernos Escola.res O maior artista do mundo
Francisco Ramos de SOUZ1 LIma, livros didaticos romances pos... ..

�ir;��PI��te.C�'�a";�=rc,�,� dSãJui�?r��� t�es,. �apel � ph�nt�sia, f��mula'lEm viagem do R·o d'J .,
CISCO, na forma dó leÍ'etc. ,rios, lIvros de dlre�to, canmbos.

1 e anelro
.

Faço s'aber qu.e havendo cÍesignado de borracl)a, impressos, jornaes, B
.

'lI .

1)
.

o dia 10 de M�rç� proxirno vin,dotu0, revistas c macl)irtas �<Fox» para para uenos nyres C egou a
á.� 11 h?ras., para tn,sta.lar.se a ,1 li S�s- escrever.'

_. '

::oC����:!�an�Oc��;����ala��t7 �:�'Veride-se na 'apelária Brazil esta cidad.e e dará um unico
de cOnfprITlldade com fi .lei n . 919 dt! 'Preços excepcionaes .

22 de Setembro de 19/11, tendoiproce- .

dido ao Sor�eio dós �8 jurados, qU(!. Brevemente: F�rragens, tintas, e,spectaculo 'n'0-tem de serVlf na refenda sessão, foram 'louças e· cercaes' 3x3 '.

serteados

o���;�:�e!u,:�es:, .

PAINA PARt�OLCHOADOS Radium Cinema
1 """"" AntonlO Cezar da F. 05000

' ,

� = f��:·�en���ei�li�:��z�iJhri de��:�����e s����qu:r cif::tie:: E'Sp'nr·ta'cuia complnfo4 - Pedro. �ario Xavia;r do� �eis géial para acolcl)oaria. Paga-se
�

.

L

5 - Eparnloondas H. de, Oltvelfa b
.

6 Adolpho' Antonio Corrêa
' em. 3x3

)�'a-' h' r.J •

7 -._ Carlos Aloys Büchele Crata·se na PAPELARIA BRASIL. ��""�.�.' JI· C'J, a \I.\nema

8 - João Francisco Caldeira
9 - Antonio Tavares de Oliveira
10 - Trajano Diogenes Lopes
11 - Marcial Faria da Veiga
12 - Antonio Gentil de Carvalho

Os <devedores da Fazenda Nacional
de multas por infracção do regulamen
to do imposto de consumo da de taxas
de mercadorias sonegadas ao pagamen
to do mesmo imposto; não' poderão ob
ter o registro sem' previa pagamento ou

deposito da multa e do' valor da sone-

gação. 13 - Eduardo Ledoux

Alf 'd d' S· F "t·'?7·1"'·
.14 - Antonio F RrHDOS Filho

an ega e, . rancisco, oJ' de Fe- 15 CI t d'Of
"

"i P d
vereiro de 1920�' -. en:en e iveira la ra o

, 16 - Hygino Fern meles Lopes
. O 2c)' Escripturario 17 - Cornelio Gonçalves Soares.

�.rn�1dor'S: Tníage. .- Paraty -
-.-

Editai de 2a �ra�a com c) pra- 18 _... Urbano Antonio Moreira

zo de cinco dias. 19 _', Francisco d'Almeid i Filho
20 - Gervásio Franci-co Vieira
21 ....:: Juvenal Pereira Walter

- Itapucú -

- Sahy-

Ernrnanoel' da Silva Fontes, Director

Edital
de convocação de conscriptos'

.

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de aljstamento militar do
, ,

Distrícto de São Francisco, 9a Cireumscripção de Recrutamento.

Faz saber que, de conformidade com o telegramma recebido do
Sr. Coronel Chefe do Serviço do Recrutamento deste Estado, são convocados
para se apresentarem com a poseivel urgencia á 9a Bateria Isolada estacio
nada no Forte Marechal Luz nesta cidade, os eonsoríptos abaixo menciona
dos, alistados na classe de 1898, devendo antes virem á sua presença afim
de receberem o respectivo certificado de apresentação, ficando todos sujeitos
ás penalidades e com direito ás vantagens constantes do edital de 11 de Ja

n�i�� do corrente �nllo. E, eu Marcial Faria' da Veiga, 1° Tenente em dispo
nlbíhdad.e, secretario da Junta, de ordem do Sr. Dr. Presidente, lavrei o pre
sente edital para ser publicado pela imprensa e affixado nos logares de mai-
or eoneurrencia deste Municipio.'

'

Junta de alistamento militar do Districto de São Francisco, da 9a

Oíreumserípção de Recrutamento 18 de Fevereiro de 1920.

(Assig.) Marcial Faria da Veiga
10 Tenente Secretario

Visto

(Assig) Eugenio\ Müller

Relação dos conscriptos convocados

! jl Nomes dos sorteados 1- Pae I .

--�I--------------------�--------------------------------------39 João de Mira I Bento F. de Mini Roza N. do Nascimento
40 Antonio Pedro Soares Antonio Soares
41 João Paulo Vergilio F. Pereira'
42 Petronilho Alves Moreira Antonio A. Moreira
43 Pedro R. Oliveira Picasky Floriano Píeasky .)

44 José Ludogerio da Maia José Budal da Maia
45 João de Jesus
46 Floriano Lins Caldas
47 Jose Vicente
48 Francisco Pereira Corrêa

Mãe

Maria C. de S. António

Anna Clara de .:resua
Bertha CaldasJoão Lins Caldas

Anton o de O. Cereal
João C. de Oliveira Belmíra P. Corrêa,

Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente Secretario _

•

" São, em grande numero os
seos successos.

Dá for�a aos, musculos e ao cerebro

(jJ J)

""......,.. ,.... .,.., ...
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:Faça c,omo eu: to·
-

me o remedio ideal
para todas 8S doen
ças do utero, tome

A Saude daMulher
,

e ficará- curada de
'. seus íncommodos."
,)

DAUDT " .ouVEIRA - RIO

" NOTICIARIO

Dr. Rsbetro de Carvalho.-Acompa.
hado:de sua exma. família, tomou pa�-
agem no paquete' «Anna» para a el

e de Itajahy, o illustre sr, dr. José Ri

eíro de Carvalho, promotor publico,
eeentemente transferido daqui para a-

quelía comarca.
•

Ao embarque de s, s, compareceram
muitas cavalheiros, que foram apresen
tar ao distincto viajante os �eus abra

ços de despedidas.
.
-.-

A "Emulsão de Scott" é uma forrnu
la tão scientifica, como agradavel de

administrar a -todos os enfermos, o ver

dadeiro oleo de figado de bacalhau. O
Dr. Rubião Meira, chefe de clinicá na

Santa Casa, Di rector da Gdzeta Clinica,
etc, .Attesto que t- nho e:-I1"ffg;'ldo sem

pre com real successo a "Emubão de

Scott" que é per teitarnente tolerada por
meus doentes."

"Dr, Rubião Meira.

---!-

o sr, Altinn Vieira, adjuncto do pro
motor publico' desta comarca, assumia

interinamente as funcçõ es desse cargo.
. -:-

Para' Campo Alegre, onde foi passar
algum tempo, seguio com sua exma. f l

milia, o sr. Arthur Gomes da Fonseca,
activo empregado do escriptorio da fir
ma Hoe19cke, Irmão & Cia. desta cida
de.

_:--.1

$'--5 a J!Lsas2AW AS Em R. &$

Subscrzppão pro jlaKellados
O resultado até agdra verificado da

qlh·,cri[lçã() aberta peja "Raz�o(i e am

parada por um grupo de senhorinhas
da nossa sociedade, em favor dos po
bres t1agellaJos do Norte, importa em

458$500.
L\ importancia arrecadada será rernet

tida aos llOSSOS desventurados irmãos

que vêm soffrendo os terriveis . eífeito
da s-er-a, p(lr interrnedio do exrno.

revmr. bispo do Ceará, para que assim
eh! �llt� com mais segurança ao seu

destino.
.

-.-

Eril' attencioso cartão, o Se. lo tenen-
te Marcial Veiga, secretario 'da Junta do
tll:::-tí.lill nto 111IIJ1ar deste inunicipio, nos
élgré1dp('t'u a� justas referencias que fi
zemos a seu respeito, em o numero

passado deste periódico.

.LV1elhoramentos
A Suu-rinu ndcncia Municipal

:

rnan

dou [II ost'gUi r nas «bras do calça
memo da rua Fern .ndes Dias, estando
tal! bem muito adiantados os trab. lhos
de macadamisacão das ruas Raphael
P 'lrl;nlw e Armada, e os ft'paros que
estão sendo feitos na rUÍ! que parte em

direcção ao Hospital de Caridade.
Sabemos que em breve serão iniciados

os serviços 'de calçamento da rua Ba-

bitonga.
..

-!-

D·>u eritra-!» hontem neste P(d til, o

gran.í e C<1 rgueilO norueguez "E·jpond",
-,-

E1IXIR DR NOQUEIRA
do Phco. Chco. João da Silva Silveira

Cura - FERIDAS NA GARGAtfTA

Em visita aos seu,; progenitores que I

se encontram doentes, acha-se entre
.

nós, () nosso presado conterraneo, sr.

Waldellliro Tiribl, oflicial aduaneiro em

Santos.
.

-,-

'. Pedi ao Pharmaceutico quando vo�

sentir�es fraco o Vznno Creosotado do

Pharrnaceutico Chirnico João da Silva

Silveira.
.

-.-

Foram vistos na madrugae]R de .quar
ta·feira tomando banho na «.Carióca »,

dois individuas de cÔr preta, que além
de terem feito isso naquella fonte pubOica,
praticaram tám bem os mais revoltantes

actos, deixando por' longo tem,po as

Sllas torneiras abertas e o seu interior
num estado de immundicie q'ue fica
muito bem a taes malandros,
Foi pena que a policia não tivesse

apparecido ó]j, naqu Jla' occas&1.o, para
pOder dar o correctivo qne nv t,1 me�

reciam eSlSes typos,

"

-.'-

'C

Cura;
ELIXIR DE NOGUEIRA

Latejamento das' ar
terias do pescoço,

Inflammações do utc

roo

Corrimento dos ouvi
dos.

Rhcumatismo cm IC
ralo
Manchas da pcle

lc.

Affecç!5es do

flgado.
Dores .no pel-

to. fi
Tumores aOI

ossos.

Cancros ye-

nerees.

Oonorrhbl.
Carbunculo••
Plstulas.
Espinhas.
Rachítlsmo.
Piorei brall-

eas.

Ulcerai.
Tumores.
Sarnas
Crystal.
Escrophulas.
Darthros
Boubas,
Boubons,

e, finalmente,
todas as mo

lestias pro
venientes do

sangue.
'. -'-._

-

WIlDE DEPURATIVO no SAHGUE

. Secção, Livre

pendentes, criação de. aves e

suíno em· inicio, casa para ad
ministrador com todas as de
pcndencias, carros e anímaes,
arvores fructiferas e cercados
de arame [arpado, tudo apropria
do para a formação de uma cba
cara para vivenda ou para ob
ter renda certa.

A.cceita-se parte . do paga
mento em terrenos em S. Fran
cisco. trata-se na Papelaria Sra-
"' 3X')81&. '"

-:-

A' .Praça
Nós abaixo-assignados, declaramos

que nesta data v-rideu.os aos Sl1 rs,
Dvniel Ferreira & Cornp. a (h�;\ fl11,';

que n.antinhamos ne-ta praça d en.vmi
nada

"PAPELARIA BRASIL"

bem como a secção de seccos e rT)Ü

lhados denominada

"BAZAR DO POVO;'

livre" e dr-sem h;lral�ado" de iod 1 e qll:d-
quer responsabilidade .

São Francisco, 1 de Março de 1920.
. Corrêa & Cia.
-.-

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

E' facíl fazer-se tudo;
JL� � mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só fallavá-se no eDOCHMICIDA,

-

Motta Junior, para a cura da opz-
laçâo; hoje, ha uma bOa dose de

remédios; todos elles baratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita COUZrt, ainda; mas

quando'se quer a cura radical

e infallivel da OPILAÇlo, ainda

hoje só .

procura-se, só vende-se,

por este mundo a fora, o mesmo

antzgo e caro :E.2.2.!,IMIC!DA,
Motta Junzor, que traz o retrato

do auctor, [l sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em

todas as drog:\rias.

'·Bromil

Lab'orotc,',rio ... Ooudt & Oliveira

..

/

i\,proveitem
Vendo minha fabrica de cer

veja, inclusiv.e machina para 9a
zoza, nesta cidade.
Preço. vantajoso recebendo em

pagamento da venda garantia
conveniente.
3x3 Guilherme Krilger

.

-.-

Aos seus parentes e pessoas de a

mizade
Altino Vieira e [amilia

comrnunicam que mudaram sua resi
dencia para a, rua Marechal Floriano
nO. 41.

•

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

S, Francisco, 5 - 3 - 1920.

Edital
de eenveeaeãe de eonseriptos

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar do
Districto de São Francisco, ga Círcumserípção de Recrutamento.

Faz saber que, de conformidade com o telegramma recebido do
Sr. Coronel Chefe do Serviço do Recrutamento deste Estado, são convocados

para se- apresentarem com a possivel urgencia á 9& Bateria Isolada estacio
nada no Forte Marechal Luz nesta cidade, os conscriptos abaixo menciona

dos, alistados na classe de 1898, devendo antes virem á sua presença afim
de receberem o respectivo certificado de apresentação, ficando todos eujeítos
ás penalidades e com direito ás vantagens constantes do edital de 11 de Ja
neiro do corrente anuo. E, eu Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente em dispo ..

nibilidade, secretario da Junta, de ordem do Sr. Dr. Presidente, lavrei o pre
sente edital para ser publicado pela imprensa e aíííxado nos logares de mai.
or concurrencia deste Municipio.

. Junta de alistamento militar do Districto de São Francisco, da 9�

Circumscripção de Recrutamento 18 de Fevereiro' de 1920.

Visto (Assig.) Marcial Faria da Veiga
(Assig) Eugenio MUller 10 Tenente Secretario

RelaçãO dos conscriptos convocados

; 11 Nomes· dos sorteados Pae L_._�__ , '------

391 João de Mira IBento F. de Mira
40 Antonio Pedro Soares Antonio Soares
41 João Paulo Vergilio F. Pereira
42 Petronilho Alves Moreira Antonio A. Moreira
43 Pedro R. Oliveira Picasky' Floriano Picasky
,44 José Ludogerio da Maia José Budal da Maia
45 João de Jesus
46 Floriano' Lins Caldas João Lins Caldas
47 Jose Vicente AntoniO de O. Cereal
48 Francisco Pereira Corrêa João C. de Oliveira I Belmira P. Corria

Mal'eial Fuia da Veig , l° Tenente Selr,tirio
I

,

Mãe

Roza N. do Nascimento

Maria C. de S. Antonio

Anna Clara de Jesus
Bertha Caldas

A' Fornecedora de Predios
Joinville

Contracta ...se a venda a presta
ções ou arrendamento de du
as casas em COl1strucção no fu ...

turo e aprazivel Bairro Operario.
Lambem

.

acceitam ..se propos ...

tas para a venda do referido
'Bairro, situado muito proximo
da cidade, constando de cerca

de liO morgos de optimas terras

com coll)eita de arro� e
\ canna

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 1\ R1\ZAO
!E __ . .__

.
- --- -- o .___

&

IRI 'I'D,�O dijl1l�'
Todas as vezes que nos surgem acon-

. tecimentos que muito concorrem para
demonstrar a nossa superioridad e de
nação perfeitamente organisada, é com

verdadeira satisfação que procuramos le
val-as ao conhecimento dos nossos lei
torês, bordando em torno desses mes

mos acontecimentos, commentarios se

�i�s e justos.
O nosso valoroso Exercito, que innume-

/

ras vezes tem sido injustamente ataca
do por espíritos raalevolos e pessemis
tas, os quaes não perdem ensejo para
fazer apreciações desfavoraveis e impro
cedentes contra o soldado brasileiro, a

caba de- ofterecer um exemplo frizante
de ordem e excellente organisação ao

paiz,
.

attendendo de uma maneira dig
na dos maiores encomios e dentro de
uma disciplina apreciavel que colJocam
em uma posição de relevo a nossa for
ça armada de terra, as determinações
do supremo chefe, da Republicá, que
autorisaram os nOSSO!5 briosos soldados

garantir, dentro da Lei e de forraa pa·
cifica, o cidadão eleito para governar o

grande estado da Bahia.
Os jornaes do Rio, que estão habitua

dos a fazer analyses sensatas e crite
riosas de todas as questões que têm a·

gitado nestes ultimas tempos o. Brasil,
técem presentemente em torno' do mo

do correcto e prompto com que se tem
effectuado o embarque das unidades

designadas para seguirem com destino
á Bahia, as mais recommendaveis e

ponderadas apreciações, que bem ser

virão para embasbacar aquelles que
folgam 'em dizer mal de tudo o que é
brasileiro.

.

Não desejamos, ao abordarmos o pre
sente assumpto, applaudir o emprego
da força armada contra os nossos ir
mãos, mesmo que elles se encontrem
em 'estado de revolta, instigados por
políticos cheios de ambições e que
muitas vezes esquecem os altos interes
ses da collectívidade, pelos seus propri
os; apenas folgamos em deixar patente
o nosso modo de apreciar a presteza
com que se movimentaram os bata
lhões sahidos de differentes partes do

paiz e destinados á Bahia,' que estamos
mais do que convencidos, saberão de

sempenhar com honra e reflexão as

ordens emanadas da pre-idencia da Re-

publica. .

{'

Dirão, certamente, os que descoube
cem o que vai de anormal pelos ou

tros paizes, que as convulsões algumas
vezes aqui verificadas, como por exem

plo o actual caso da Bahia, são cousas

somente nossas e que tudo por este

grande mundo a fóra, vai á" mil mara

vilhas. E' que esses insensatos não pro
curam saber das complicadas e seria,

questões que continuadamente irrompem
em muitas outras nacionalidades Qllf:" �e

gabam de já terem alçado ao maior

gráo de cultura e desenvolvimento, e

só enxergam; falhos de qualquer ra

ciocinio, os factos que se passam em

casa.

A fé inabalavel que possuímos n,j

grandeza e no futuro da n.o�sa patria, que
vem. de adquIrir pelos seus proprio,-, es

f..,rços a sua verdadeira situf.\dío ne:;,tt-'

continente, cada vez róais alimt'nlJlrl(l�'J
e longe não esta o dia em ql1(� o 'Brn·
sil ofí:�recerá os maiores exemp!(ls dr

nação excepcional,' dentre as demais chi
mundo.

o Ci\SO DA BAHIA
I

A ordem e �. rapidez de mObi.1
Iização do exercito - O Pre- I
sidente da, Republica f�licita I
o Ministro da Guerra. I
Por inter::nedio da Agencia America-

na, a secretaria da presid�mcia da Re-
I publica, forneceu á imprentm a CÓpia!da seguinte carta dirigida ao ministro
da Guerra pelo sr: Epitacio Pessoa: !

«Petropolis, 1 de março de 1920.
- Exmo. sr. dr. J. P. Calogerás. A

rapidez, a ordem, o magnifico espirito
militar com que acaba de effectuar a

mobilização das tropas destinadas á

Bahia, foi por "mim motivo de grande
satisfação pessoal e de vivo orgulho
patriotico..

A' actividade e energia de v. ex., ao

seu alto senso de organização auxilia
do pela intelIígencia e capacidade dos
generaes, commandantes e officiaes, 6,
da parte da tropa, por uma noção cla
ra e elevada da disciplina e do cum

primento do .dever - devemos nós,
brasileiros, esse bello movimento, que
veiu demonstrar como a Fatria póde
repousar tranquilla na vigilancia, no

devotamento e na lealdade dos seus

exercitos.'
r

Queira aceitar, sr. ministro, por este
facto as minhas calorosas felicitações,
e transmitir a todos quantos coopera
ram na mobilização ou m'archaram pa-
ra Bahia, os meus louvores muito cor-

I

diaes, (A.) -Epitacío Pessoa.»

'0 Louvor Presidencial

O sr. Pandiá Calogeras enviou, ao sr.

Epítaeío Pessoa, o seguinte telegram
ma:
«Profundamente sensibiliaado agra

deço a v. ex. os termos demasiado
bondosos em que aprecia a acção do
Mínísterio da Guerra nestes ultimos
dias.
I Taes louvores cabem inteiramente ao

'

Exercito, cuja disciplina, preparo e in
teira dedicação ao dever foram mais
uma vez postos em prova e evidencia
dos.
Em e,eu nome e no meu proprío,

queira v. ex. permittír-me apresentar
lhe os protestos de nossa profunda
gratidão».

; Escrevem-nos:

11-----111--------111 «Nossa igreja, que está, situada no

HYMNO
começo de uma pequena praça, si ao

_

..

li, "�
, visitante impressiona bem pelo seu in.' l!lJ1lo�. Srs. Viuva Silveira & Filho.

terior, impressiona mal pelo seu exte. Presados Srs. - Cordeaes saudações.
Ao futuroso Club 24 de Janeiro rio, por ser f�ua frente ainda um at. Com prazer 'immenso scientifidb a Vv.

testado daquella falta dê gosto que se
Ss. que, a conselho de meu particular

nota em quasi todas as construcções am�go Benedicto Ferreira, propagandis·
portuguezas dos tempos coloniaEl; as

ta lDcansavel do vosso producto ELI·

quaes nos fazem crêr que naquellas XIR D E NOGUEIRA, nesta lona, fiz

epochas a maior preoccupaçâ0 dos cons-
uso �wmente de tres' frascos afim de

tructores era durarem os edificios uma
debelar a terrivel enfermidade que me

'6ternidade� são pesados, feios e fortes. acabrunhava, porque softria a mais de

Tal é a frente de nossa Igreja Matriz. 6 anno:;, de ulceras pelo corpo, res\}ltan·
Tratando-se, porém, agora do maior t� de bobas e de urna gonorrhéa �hro·

embellezamento do interior della, a�er.
lllca que de rnomemto a momento me

tado 8e nos afigur� .começar-se es- apontava o caminho da sepultura.
te pelo exterior, dando á nossa Matriz Mas, graças a tão poderoso medica
uma frente graciosa e leve, como é o menta,. me acho hoje restabelecido. e

typo da' architectura moderna. com a minha saude de outr'ora.
Este melhoramento traria outro: Q

Poder..do Vv. Ss. fazer deste o uso

alar�am�ntõ da sua praça e consequen. que lhes conviver.

te aJardInamento e arborisação. Villa Mascarenhas -- Estado do Espiri·
Assim a demolição daquelle renque

to Santo, em' 8 de Outúbro de 1913.
de casas acachapadas, de janellas qua-

. .

Franci"co Borges de Jesus,
dradas e pequenas, e de telhado pesa-

Testemunhas: Antonio de Padua Le-
do � ennegrecido, que olham _para a .rnes P JOctquim de ®liveira Campos.

I IgreJa e enfeiam a praça se imporia
como uma necessidade. Pharmacia Minerva·

I . �abem?s que o ?�eroso g�ver!10 mn- Abre-se a qualquer hora da noite'
nlclpal Ja fez acqulsao da pnmelra des ... Rua. General Ozorio n. 11 Telephone n. li

...................1.

Não é de

iL CAZUl'If1.··

que se conhecem. os productos
pharrnaceuticos de Motta jU1'lZor:
-multo caros sempre, COfllO di
zetn .. mas senepre bon-, inf.dliveis
semore, nos males a cujo curativo
se destinam.

03 PÓS FERRUGINOSOS de 11!lot
ta junzor, u.u deJJ;::-;-1180 té'n
substituto contra 3" A1'U'I1'lZaS em

/ ,

gera], suspcnsâes, hemorrhagzas,
«FLORES BRANCAS», =-s=
iaruiades, finalmente. .

.

03 legítimos trazem o retrato
de seu auctor; R sua colherinha-rue
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR. e e1:Zcon.tram
se em todas as Drogarzas.

.

Mocidade que sonhas, que cantas
° amor, o trabalho e a vida
ante o Sol que doureja as montanhas
verdejantes da plaga querida;

ao gotgeio das aves que ondeiam
nas ramagens as pennas de cor�s j
aos regatos que dizem baixinho
p�los prados segredos ás flores;

á alvura das ondas lã fóra
a subir, a descer penediaéi;
ás maretas beijando as conchinhas
pelas praias mui brancas' e frias;

TRES
VERDADES

,

�.

�
, I

sas cas�s, e a vai demoli�, (para po.
rém, ali levantar um predío .proprio.
Por muito belIa que seja esta CODS.

trueção, julgamol-a um attentado á bel.
leza local, por pequena que é, ainda a

Praça da Matriz.
.

.

Si nos permittisse o governo, nós
lembrariamos á nobre Edilidade não
só a demolição desse renque de casas
do typo colonial falIado, si não a de
toda a quadra, incluindo no nivelamen.
to o arrazamento do morro do Hospício'
que, verdadeiro trambolho, tIra a vi8t�
da bahia á Praça.

I

Agora imagine o leitor uma. Igreja
de aspecto moderno n'uma planura
cestas, limitada por uma fila de jacatí.
rões em flôr l . . .

'

Seria o ponto mais bello desta Iutu.,
rosa cidade.

'

Achando-se á frente dos serviços reli.
giosos um Frei Liborio, e dos publíeos
um superintendente Dr. Eugenio, am,
bos cheios de bôa vontade, ambos
cheios de fé pelo dia de amanhã des..
ta cidade, convem que todos 08 fran
ciscanos que extremecem sua terra e

de seus filhos, se unam a estes dous
homens! auxiliando-os effieazmente, de
modo que esta cidade, que já tem urna
estrada de ferro cortando-a e um por.
to sempre animado de vapores, que
lhe levam para fóra matte e madeira,
bananas e camarões, não apresente
mais este aspecto triste, que tanto nos
faz lembrar os tempos da architectura
do: feio e forte para durar uma eter
nidade!
Estes são so votos de

Viii clltharlueose"

Dr. Eugenio Müller
Encontra-se ha dias doente! guardando

o leito, o estimado e illustre sr. dr. Eu
genio. Augusto Müller, esforçado super.
intendente municipal desta cidade.

A. s, S., desejamos prompto restabele
cimento.

--��-
Curso Com�emetar

A té a presente data foram matri

eu�(:\(.ios no Curso Complementar que
vai íunccionar annexo ao Grupo esco

lar !) Felippe Schmidt" , 14 candidato!',
tende mais 9 preteuderues requerido
exarne de admissão.

.

Para dirigir esse importante curso,
foi nomeado o prof. Emrnanuel da Sil·
va Fontes, e para lecionar as cadeiras
de portugue z; geographia, musica e

trabalhos rnanuaes, a professora senho
rita Edelvira Miranda, cunhada do sr.

dr. Irarnaia Gomes. '

LA EL&!

ás estrellas que brilham no céo,
e á Lua que argenta a bahia,
onde. a brisa faz tremulos frisos
e nas vagas accende a ardentiaj

•
, 1 •

a a egna na aurora que nàsce .

á saudade da tarde que expira .

nessas hpras de gozo em que amor

o teu peito enfloresce e te inspira;

mocidade que sonhas, que cantas
embalada em tão doce esperança,
abre os braços e vem deleitar-te
nos volteios alegres da dança I

Ulcer as pelo Corpo

S. F. 1920 MI F.

Para as pessoas debeis
ou doentes

O Alcooi
é um Veneno

....--2---
Para crear forças tende

certeza de tomar

A Emulsão
de Scott

...........3---
t o preparado legitimo

de bacalhãe que
. l\'ão Contem

Alcoo!

Offerta significativa
Sob o titulo a cima, "Republica", em

seu numero de 6 do corrente, publica
a seguinte noticia a respeito do nosso

prezado conterraneo, sr, professor Mar
cilio Dias de S. Thiago, recentemente

distinguido pelo governo do Estado
com a nomearão dr: director do Gru
po escolar .Hercilio Luz", da cidade
dr: Tubarão:
«AI) +eixar a direcção do Grupo Es

colar «CíUZ e Souza », o sr. professor
Marcih o Dias ele S. Thiago, recebeu do

corpo docente daquclle estabelecimento
urna caneta de ouro, .de alto valor,
acompanhada da seguinte dedicatória,
firrn.id« pelas professoras do Grupo! «Ao
inesquecível ex-Director Sr. Marcilio S.
Thiago, r.íferecemos como expressão de
arniz ide e de sincera gratidão.
Gracinda Machodo, Doralice Senna;

Miriervina Soares. A Iice Arantes, Hay
déa GI)meS, Judith Silva, Iracema Caro
reirão e Esther Lau.»

A nossa Matriz
e a sua Praça
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