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o governo do marechal Hermes foi I) M 1 d N bem principio o dos generaes, coroneis, r. anoel • a J.. o rega
eapitães e tenentes que o assediaram, Advogado

I resurgindo no paiz o periodo das aven-

turas militares na conquista dos go- Eseríptoríe. Rua Babitonga, 35
vemos estaduaes.

"

,

Resídeneía. Rua Marechal Floriano, 29
Passado esse período, veio o domi- -_!!L��_!I!I,IIIIIII!_.!!!!!�IIIIIII!IIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!!!!!!!!!�_

Nos poucos meses do seu governo, I governo civil de Prudente de Maraes enio incontrastavel de Pinheiro Machado, , .

sr. Epitacio Pessôa já deverá ter seno a Republica não teria entrado no ry· que era de facto o presidente da Re- ,Sem preoecupacões de f��er a poli
ido o quanto o illudiram os ardores thmo constitucional das successões. publica. Destribuia pastas de ministros, I�' .ea, m�ntem a ordem politica �o .pa-
enei'OSOS de sua mocidade naquelIa op- 'O Brasil seria a d.esordem, oylmul- dava empregos, fazia senadores e. de-. iz, pratlCan?� �m govern� de justiça,
osição brilhante, corajosa e memora- to I?ermanente �os díctadores militares, putados e der�ubava situações. Aeeen- de, tQle:ancla. es �e honestidade.

"

el, feita da tribuna da Camara, em subindo um. apos outro, na g�n�orra tuavam-se entao, com os symptomas
E era �e JU tíça e. de honestidade

ulgilrações ciceronianas, ao governo do poder, SI antes o sonho cnmmoso I mais alarmantes o declinio da autori- que preersava o Brasil.
.

tormentado do glorioso caboclo asso- da desaggregação politica se não tives- dada. o desprestigio do governo e .a

. Todos o,s problemas que. dizem com

gurador da 'consolidação, dó regímen. se. con�ummado, enri9uecendo.se o pa-I desmoralização da Republica.
a nosea �randeza econoffilCa,. com o

A revolução de 1893 não obedeceu t�lmomo :polychromatICo ,das democra-! Ao sr. Hermes da Fonseca substitu- desenvolvlD:ento das forças, VIvas da,
a intuitos constítucionaee para obrigar elas 8I?er:canas co� mais umas ta.ntas! iu o governo familiar do sr. Wences. �aÇeão, .

estão �e!ldo. enfrentadas com

Floriano a: proceder á eleição presíden- repubhq�etas facclOs�s e .pervertIdas: Ilau Braz, com a preoceupação de pare.
ab dona. e effícíenoía,

.

eíal pela renuncia de Deodoro, Esse Tudo Isto-desta distancia de qllasl, cer independente mas sempre mergu- ResusCl�ou, em uma .s?cledade que
pretexto foi a camouflt)J?e das ambi- 30 annos -. que a�ulta. os home� .e! lhado nos conch�vo6!, recorrendo á, pa..

se an.archISaVa,? prestígío morto da

ções impa(}Íéntes,_ em uma epoea de ap�ga os O
..dlO� - tU?O Isto, o sr. �pl- nacéa dos aceordos para 'não desagja- autoridade publica.

.

transição, e-1l11 que () espírito de aven- taCl� Pessoa Já, ter.a comprehendído, I dar a ninguém, comprando, subornan- ��la. vontade, pela energIa,. pela fé
tura impellía os militares vietoriosoa de sentindo que o Illud.lram os ardores ge-I do, corrompendo para ser appludido, _pat.lotIca, com que está pratIC��do O

_

189 aos golpes desse caudilhismo tumul- ne�osos de. sua m�Cldade naquella su.a i com pavor d-a lmprensa; da opposíção regímen e arrancan�o o prestígto do
tuario e sangrento que degradou, por a�tltude, �l:-tada, e certo,

.
pelos sentI-, parlamentar � da opinião publica. ,governo e. da a�torldade da degrad� ..

quasi um seeulo, a civilização das re- mentos mais altos. de dedicação e de '

Distrahiu o espírito publico com a, ção. que tI�ha. sido levado, pel.a eonfí

publicas �eo-h�spanhol!ls da America, lealdade aos vencidos de 23 de No- i cinematographía da guerra �, muito si .. a�i�a 9ue mapira, pelos enthusíasmoa e

e que existe, ainda hoje, talvez em es- vembro.
. lenciosamente, abarrot-ava de 'mineiros ,p� as e�peranças <lue despe�t� n� alma

tertqre� fi;taes, no M�xico de Cairanza I S. ex. hoje é go�ern�.
_

..
todas as repartições públicas, cujos c?�mbalIda da Naç.ao, o sr. EpIt�CIO Pes-

e no f eru de Lenguía. I Perlustrando a historia das adminis- chefes receberam ordem de não fazer 180a, por u� caprlch� do destino, em,

.

O Bra�il n.ão poderia es?apar á Iata- trações a que succedeu, verá que-Prll·1 nomeações para os cargos que vagas- out:as condições eoeraes, em outro soe

lidade historica desse destino, pelas af- dente de Moraes, em paga dos seus: sem de 200$000 para cima porque o
nano e e� outros tempos, com ?utra

ftnidades
..

da sua ethn!ca peninsular} intuit�s pacifistas para a recons.trucção 'pre�:dente tinh� candidatos para todos. cult�ra, re�ncarna no goverr;o a fIgura
com a VlsIuh8:_nça turbUlenta. I do paIz, teve um governo de VlOhmtas A-inda para desviar a 'opinião pubH. herQlôa ,e 1mmortal do glOrIOSO Ca1;>o ..

,

Por muitos annos, o nos�o p�z fôra lluta� partidarias e �or pouco não foi ca, da analyse do seu governo�assom-
c]o do nort� q�e salvou � RepublIca ,

�m modelo de or�em contInentaJ, de· I o LIncoln da AmerICa do Sul: .- bro�amente fertil em negociatas e cor- ,e bem serVIu a sua PatnB e á sua

nv�ndo das lutas mternasi J?arêl o' .ex. CaT?pos S�lles, o apedre}a?o, fOI: rupções-o sr. Wenceslau Braz teve a gentd.
terIor, a sua brav'ura gqerrelra �m lm- o m�l.or estadIsta que a Repubhca tem i grippe a corôar os dias finaes do seu
cursôes contra os tyrann<?s que derru- pos�uldo.

,'" '.' . I periodo. Deu umas esmolas, visitou
bav� n? Prata, f�zendo-se, de campeão A sua acçao não fOI compr�hendId�! hospitaes e o brasileiro que é muito mr. :r.rran�el da lJ�brl1l1 �da JustIça e, da hbe.rdade dos p�vos: ,no mom�nto. Combateram·n o qua�l! sensivel, naquelles dias de luto e de;P JI\ \I 1'''' �elil

, �as, � qUElda, facIl do
. segundo. 1m· com fe�oCldade, L?�s o grande re�ubl�- tmorte de�xou. que u�a analyse fria"

per�o velO a�uçar. appetltes. -e dIlatar cano n�o., �e desvI�u. da sua attltude I' seret1;a, mInUCIosa e Justa, desnudasse
horIzontes a energIas que, do comman- de sacnflClOB patrlOtlCOE!. '

! a sua obra com 08 seus erros e 08 se ..

do de brigadas � de divisões navaes, Tendo �neontrado Ó paiz �s. portas' us arranjos compagrescos.
passara� a deseJar. o man/io supre�o da fall�nCla, entreg.ou a adml?Istração I A situação do paiz era demasiadó
da Naçllo, bestIalIzada pela, audaCla a RodrI�ues Alves em condIções de critica. O presidenta que deveria aBSU.
dos golpes.' •

ser realIzado o vasto program!ua de mir o governo-velho estadista experi ..
Floria�c: comprehendeu os per,igos de transform�ção mat�rial. que n�tabilizou I

mentado e culto - achava-se enl seu
uma �lelç.ao e o voto do Gongresso le- o derradeIro quatnennlO paulIsta. leito de morte. '

.,

gâHzou, a sua �e�mapencia .no �óverno Foi tão pe�ada a missão' de'Campos O vice-presidente, empossado em 15
até o fIm do penodo constltUClon�J. �alles, tão' ingrata para os seus ínte-I de'Novembro,' era e foi um prolonga-
EUe, era. bem o �om�m que. tIn�a reSS9S pessoae� pelas p.aixõ'es que des� I

mento da domesticidade mineira do sr.
uma fmahdade a, cumprIr na hlstona pertou; que, alnda hOJe, quando não \Venceslau Braz com o sr. Francisco
do seu paiz, se duyida mais da �ffiêiencia de_ sua, SaUes a politica� todos os dias no Cat.

. Naqudlle tempo, como hOJe, não ha- capaCIdade de estadIsta na salvâçao do tete, na estreiteza do seu espirito e

VIa, como não ha, uma sedimentação nosso credito, quando se' sabe que a dos seus processos.
'

estraficada do caracter nacional, saben- documentação honrosa de sua probi- Morto o sr. Rodrigues Alves, surgiu
do o que quer, comprehendendo o que dade foi a pobreza em' que viveu e prt3mente e incerto, o problema da suc
faz e orientando·se numa' mesma di- morreu, não houve quem tivesse a ini- cessão.
,rflct�iz para os destinos superiores \ da ciativa de um m,onu�ento q?-e �erpe- As ambic:ôes em jogo mais compli ..Patfla. " tuasse, aos olhos e a eonSClenCla do cavam a situação. Não se procurava

�s .idéas e os principios-filhos es· povo, aquella fjgura var'onil de homem uma solução patriotica; procurava-se
purlOs,.-confo,rme as injuncções 'do mo· excepcional, de -acção e de combate pe· um candidato no seio do sacro co11e·
m,ent�, são levados á ro'da- dos engei· Ja� idléa� .

altas que amadureciam no gio, de conhecidos e gastos cardeaes.
tados das conveniencias occasionaes. seu esJplJi'lto'�

"

Foram então inestimaves os serviços
.

Nos grupos que se rotulam de par· A situação minei,ra, que se seguiu que ao paiz prestou o sr Ruy Barbosa
tIdos, com as denominações mais sono· ao governo de, Rodrigues Alves, carac- com a sua candidatura, que tornava
ras, não ha a�igos, nem alliados, nem terizou·sf} por uma luta de bastidores impossivel a das nullidades que se em·

COfteligionarios: ha cumplices que se entre o presidente que queria' fazer a plumavam para as victorias faceis.
atraiçoam, quando para um delles che- politi�a, :-- carh�atura matuta de Rei Surgiu a candidatura do sr. Epitacio
g� á'bôra da quéda tão imprevista e Sol llQ L,'Etat t'1St. mm.! - e o sena- Pessõa. Chegara a hora do orepusculo
tSoI rapida 'eorrto as' proprias as'censões. dor PInheiro Ma,chado, jà então uma dos medalhões.
Tem sido assim nestes 30 annos de espt30ie de segundo ou mesmo de pri- O sr. Epitacio Peasôa é um ,homem

re�hnen republicano. meirQ presidente nas grimpas do Mor- �ovo, lim�o, culto, energico, volunta·
Floriano foi o expoente das energias ro daI Graça., rlOSO e brIlhante.

da }aça e ninguem a não ser o padre Dispersp o jardim de infancia pel� O seu governo não tem tutores, nâo
FelJó, encarnara ainda neste paiz, com deflagração da bomba que em seu seio tem negociatas, não se move em linhas
tanta firmeza, tanta, segurança e tanto atirou o' sr. Pinheiro 'Machado pela curvas. Extinguiu dos nOI:1BOS horizon
d�sprendlInento de si mesmo, o prín- mão do marechal Hermes, o trauma� tes o fantasma do maximalismo que
CIpio de autoridade em uma hora in- tismo moral e�cerrou a primeira presi- extrangeiros pregavam abertamente, em
certa e anarchica da vida '-nacional. dencia vinda das alterosas, de um mo- repetidos attentados contra, a ordem
Sem FlorialXo não teria existido O do immensam.ente doloroso. publica.

,

U�y8fJea Coata

Pelo paquete «ServulO' Dourado», che
gado aqui no dia 23 do corrente, veio
do IRio de Janeiro, onde vem de con

cluir com grande applicação' e intelli..

gencia o curso de bacharél na Faculda
de de ,Direito daquella capital, o nosso

estimado conterraneo, dr. Manoel Go
mes da Nobrega, filho do sr. Sergio Au
gusto Nobrega.
O jov�n bacharél, que além de pos

suir urna apuradissima cultura intellec
tua1, é tam1;>em dotado de um espirito
extremamente espansivo, poude por to
dos esses seus apreciaveis predicados,
conseguir tanto em S. Paulo, onde o

dr. l\tlanoel da Nobrega iniciou os seus

e�tudos, como na capital da Republica,
as mais preciosas' relações de amizade.
que fizeram o nosso illustre e querido
amigo; bastante conhecido naquelles
cultos meios .

Pelos excel1entes dotes moraes que
possue o dr. Manoel da' Nobrega e pe-
1o seu espirito de eséól, estamos, con ..

victos de que, o nosso primeilio bacha
rél conterraneo conseguirá um futuro
brilhantissimo. para contento de seus

, ,

pai!? e honra de sua terra. ,

I

Ao dr. 'Manoel da Nobrega, cuja pes
soa nos merece o maximo 'acatamento,
apresentamos as nossas felicitações, fa�
zendo·as estensi vas aos seus dignos
progenitores, desejando tambem os seus,

continuados progr�ssos e felicidade pes
soal.
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pesos de vidro para papel um, papel cada urna - emolumento '50$000
J Para obtenção do registro & interes,

almaço pautado bom resma, papel para em- Pelas restantes cada uma -emo- sado apresentará um guia na qual meu-brulho mão, papel matta borrão folha, papel .

trimbrado cartas officios caixa, papel almaço lumento 20$000 cionará todas as espectes tributadas
Concurrencia trimbrado para offício resma, pasta grande COMMERCIO POR GROSSO: do seu fabrico' ou cornmercio, de.

De ordem do Senhor Capitão Cornmandan- de oleado uma, limpa penna da louça um, fu- vendo a guia corresponder distincta.

teã e Pres�dente d� tConseldho de Admld'r:istr1aO- rador de h�apel 1, pa, ca3;b02il20 caixa, papedll�so Em Uffi'ta só espécie - emolu-300$OOO mente ao fabrico, ao commercio fixo ..
ç' o, previno aos ln eressa os que no Ia para mac ma escrever ox resma, raspa eira mer; o '"

de Abril do corrente anno de 1920, ás 14 ho- canivete Rodger uma, regua de madeira. com E d 1 d id 150$000
ou ao cornrnercio ambulante, meneio.

fil ° 8 d
'

fi
sm nas, pe, a segun. a, 1 .em, .j t ltras no quartel deste Forte e bateria na Barra ete, uma, régua de ma eira com lete E I "d

nanuo nes e U Imo caso o numero de
Norte da Ilha de São Francisco do Sul serão 0,5 uma, regua de madeira com filete 0,3 uma,

sm tres, pe a terceira, 1 em 50$000 caixa ou vehiculo.
recebidas propostas para fornecimento dos ar- sobre-cartas trimbrado para officios com .. o ,

Em mais de tres, da 4& a 10&, A guia para a renovação do registrotígos do expediente abaixo declarados duran-, 0,44 x 15 cento, sobre-cartas para offícios com cada uma - emolumento 20$000
te o anno corrente. As propostas devem ser 0,25 x 0,13 cento, sobre-cartas trimbrado para Pelas restantes, cada uma, idem 10$000

será acompanhada da patente do anno

entregues em tres vias, em papel almaço com- cartas officios cento, block<,'com 100 folhas pa- anterior ou quando esta, estiver junta a
'

mum, sem rasuras ou emendas selladas as ra memorandum um, tinta preta Sardinha] COMMERCIO, A VAREJO: processo em andamento nesta reparti-
primeiras .vias na forma da 'lei, datadas e as- litro, tinta carmim vidro, tinta para carimbo -

f h
'

signadas com declaração da quantidade, no- vidro, thesoura para papel uma, talões impres- Em uma só especie - emolu- çao, ar-se- a na mesma guia menção
me e preços dos artigos em algarismos e por sos com 100 folhas para pedidos de generos menta 60$000 dessa circumstancia e do numero to-

extenso, praso da entrega e affirmação de que diários um, talões impressos COIli 100 folhas Em duas, pela segunda, idem 40$000 mado pelo processo no protocollo da
o proponente se sujeita ti, todas as condicções para pedidos de géneros quinzenaes um, ca Em tres, pela terceira, idem 20$000 parte, .

do edital. Acompanhando as propostas 'de- rimbos simples .de borracha um, almofada pa- E
.

d t d 4a 10a 05 devedores da Fazenda Nacional
vem apresentar documentos que provem:. a) ra carimbos uma, livros em branco de 25 ío- m mais e res, . a a. ,

haver pago como negociante especialista dos lhas pautado um, livros em branco de 50 fo- cada uma - emolumento 5$000 de multas por infracção do regulamen-
artigos que pretende fornecer, os impostos te- lhas um, livros em branco de 100 folhas um, Pelas restantes cada uma, idem 2$000 to do imposto de consumo da de taxas'
deraes e municipaes do ultimo semestre ven- livros 'em' branco de 200 folhas um, ardósias

1) O comrnerciante que alterar o seu,
de merca�0ria'j. son�gadas� ao pag�men-cido; b) ser negociante matriculado e ter ca- uma, gioz branco caixa, giz de cor caixa, prí- - o - �

t d-. . o derã
sa importadora, bastando para as firmas com- meiro livro de leitura de João Kõpke um, se- negocio de varejo no todo ou em par-

o U .m�srno �mpo�to, ,nao po erao ob.-
mercíaes a apresentação do respectivo con- gundo livro de leitura de João Kõpke um, ter- te, pagará os emolumentos correspon- tder o-.leglstro ulta prévio pagamento ou

tracto social, extrahido por certidão dos livros ceiro livro de leitura de João Kõpke um, dentes ao cornmercio por grosso, leva- eposito da mu ta e do valor da sone-
de registro da junta commercial ou estar cons- quarto livro de leitura de João Kõpke um, d gação,
tituido legalmente nos termos do Decreto n' carta de abc duzia, taboadas duzia, arithme- os em conta os anteriormente pagos,
434 de 4 de Julho de 1891, quando for uma tica Souza Lobo um. Lições de Cousas de F, pela espécie ou espécies alteradas me- Alfandega de S, Francisco, 27 de Fe-
sociedade anonyma: c) ter cumprido fielmente T. D. uma, geographia elementar de Lacerda didi extensiva ao iabricante que alterar vereiro de 1920,
o ultimo contracto ou ajuste celebrido com o uma, historia de nossa Pátria por Rocha um, t 'J f b

o

governo; ou de já ter sido' fornecedor, (1) Ter historia do Brasil de Lacerda um, mappa do a ca egona (e éj nca. O 2° Escripturario
caucionado no cofre de Conselho do Forte a Brazil para parede um, esponja para quadro 2) 0$ escriptorios cornmerciaes em Arnaldo S. Thiago.
a importancia de 90$000 correspondente á negro uma, cesta para papel uma, esponjeira que se negocia por commissão, consig-10'/, sobre o valor do fornecimento; e) 08 ar- completa uma, lacre vermelho duzia, papel -

.
_

tígos a fornecer como sejam: papel trímbrado, quadriculado metro, duplo decímetro de ma- naçao, representação ou por conta pro
cartas officíaes, papel almaço para, digo trin- deira um, esquadros de madeira sortidos seis, pria, nos quaer as transacções são fei-

Obrado para officios, sobre-cartas trimbrados pa- fita preta para machina de escrever. tas por meio de amostras ou simples
ra officíos com 0,4.4 x 15', sobre cartas trímbra- Quartel em São Francisco 13 de Março de encornmendas fi

'

'f '

1
" ":l, carn sujeitas a um so

das para offícíos com 0,25 x 0,13; block c/100 920.
'

1
folhas para memorandum: talões impressos Francisco Cavalcanti de Albuquerque

emo urnento de registro na importancia
com 100 folhas para pedidos de generos dia- Aspirante á opicial, secretario interior de 300$000,

.

.

rios, idem quinzenaes, poderão ser examina- - - 3) O pagamento dos emolumentos do
dos em qualquer dia e bora na casa cornmer- R 1$<11\ ..11& ...1 4!:'l-". .

d beleci
cial cOasa Babítonga- que a isso se prestará AU!!l'.lIb/i.vga ue gao I: ranel:'�CO registro os esta e ecimentos novos se-

por obsequio: f) Os artigos a fornecer se.rão Registro para o fabrico e com-
rá feito. antes. .do inicio do· co�mercjo

todos de primeira qualidade e entregues ao
.• _

ou fabrico, todas as vezes que, no cor
Forte 24 horas após o respectivo pedido ou InerCIO de produetos tributa-I rer do anno o contribuinte tiver de al-
com praso de 10 dias no caso de dependerem .

dos I i t d t
'

de trabalhos typographicos, e de 30 dias no
pe O mpos O e consumo erar a categoria ou a classificação do

caso de não existirem os artigos pedidos no comrnercio ou fabrico, de mono, a su- -----------...;.--_

commereío local: g) No caso de igualdade de De ordem do sr. In.:.;pector desta re· jeital-o a emolumento maior em nume-

pr"'flO entre d
.

t á partição, sciEntifico HO:->.: srs.. l·nteres�;("dos 1"y uas ou maIS propos as, ser pre· . (1 ro 011 V<l or, o pagamento deverá ser
ferida a do qüe propuzer, por escripto e �e· de que, a partir, desta data, até 31 de eftectuado antes da alteração.eretamente maior abatimento e no caso' de março, se procederá ao registro para o Oempate terá preferencia a do negociante que ,4) s depositas de fabricas,nós quaes
já estiver fernecendo e caso este não 'tenha fa?rico e commercio, ainda que est.e sejam feitas vendas, bem come os mer.

concorrido, proceder-se·ha a sorte e quando seja por m�io de amostras, encommen" cadores ambulantes, ficam comprehen.
se tratar de artigos que careçam de praso pa- das ou a consignação, de productos tri- didos nos n. 20 e 30 da lettra a, at1enra sua. confecção, aquelle que mencionar o butados pell) imposto de consumo, a
menor praso será a preferido; h) Não serão to· dida a categoria do cornrnercio que

d 'd � = d saber: turnos e seus preparados, bebi-ma a.s em conal eraçao quaesquer ouertas e exerçam,
vantag0ns não previstas neste e�ital, nem as das, phosphofos, sal, calçado, perfuma- 5) Os fabricantes e commerciantes
propostas que contiverem apena'à offerecimen· rias, especialidades pharmace)lticas, con- b

'

tos de' reducflão" sobre a proposta de preflo
" por grosso, que tam em tlverem venda

y y servas, vln1gre, velas, bengalas, tecidos, b) t
-

1
.

inferior; i) Os proponentes ficam sujeitos por am u. an e, pagarao pe o commerclO am-

occasião da assignatura do contracto ao de· espartilhos, vinhos estrangeiros, papel bulante, emb0ra feito por gro::iso, os

posito da ca.ução feita ao conselho, como ga- 'de forrar casas ou malas, cartas de jo- emoll.unentos e.,stabelecidos para o com
rantia de ,fiel exercicio ao termo d�f,contracto, gar, chapéos disC'JS para grarnophones,
s6 podendo essa3 cauções se levantadas de- mercJO a vareJo.
pois de terminados os compromissos de dois louças e vidros, [etragen'�, café torrado 6) O mercador ambulante que fôr
rnezes de forn@cimentos, findo esse praso se-

ou moido, manteiga, assucar refinado, encontrado sem a respectiva patente de
rão as cauções restituidas, ficando como garantia obr�1s de joalheria, obras para adorno registro, será intimado a ohteI-a, medi.
do contracto os fornecimentos ja feitos e não ou ornamentos e outros fin", moveis, j 1

.

,pagos, perdendo o contratante direito de in. ante o pagamento (O emo urnento de-
armüs de fo�() e suas munições e ma-'d lt' b ddemnisação, si reincidir, sem motivo justifica- '-' Vl O e mu a, que cou er, no prazo e

do e acceito pelo 'conselho, ou de falta de terial de electricidade (lampadas e pi- 48 horas uteis, efft:!ctuando·se ao rnes.

cumprimento de qualquer clasula contractual; lhas seccas), rI.lO tempo a apprehensão das me'fC'ado- Desta (�1·dadej) Incorrerão na. multa de 10), sobre o valor A cobrança dos emolumentos obede- .......

dos artigos não entrados, sendo os artigos cerá <1 segouinte tabel1a, conforme a lei
nas.

nesta Tl1pographiaadqueridos na praça por sua conta, os con..
u Si esgotado o dito prazo não for at- ::J l}

trata.ntes que não entrarem com os mesmos n, 3979, de 31 de dezembro de 1919 tendida a intimação o chefe da reparti- --.------.-.----

nos prasos acima estipulados; a multa será e. nutras disposiçõf.':s em vigor: ção providenciará sobre a arremataçãode 20'/. na reincidencia, alem da reincisão do Pharmacia Minerva
contracto; k) Os proponentes sujeitar-se-ão a FABRICAS: em hasta publiça das mercadorias su�

todos as demais condições, :p.os termos previs· 1@, üélba]htillc]o com operarias jeitas ao imposto de consumo, Este E;\stabelecimento acaba de receber
tos na instrucção approvada por aviso do Mi· 1"

,. No computo dos operarios serão le- i

n,isterio da Guerra, de 24 de Novembro de
a.e seIS, em urna so espeCle

emo1 t 60$000 vados em conta os que trabalh;Hem [o-
1917 publicado no Diario Official de 6 de Ja.

_' � - .Urlien o

!,leiro 1918; 1) No ca�o de comparecimento do EtD duas, pela segunda -- emo- ra do estabelecimento.

proponente ou seu representante legal, a apu- lumento 40$000
ração da proposta correrá a sua revelia; m) Em tre:" '1")�,la terceira -- emo
Os proponentes apresentarão amostras dos ar-

tigos cujo fornecimento propu:z:erem se a fa-
..... lurn�nto

-

20$000 5]�"1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l"�zer, as quaes sendo acceitas, ficarão archiva- Em HHHS de 3, ela 41:\ a 10a, cada �X �y;��� i����" *;y; ��W� � 'y;,��: � �'(- � �� � � ��;-r;\(a m �
o

d F t d' d .

d d $ ,,��>-.!.9,,��������...������2�����.������&:!:2��....�� �

as no '. or e, sen o lU emnlsa as as e va- ·"urna - elllolumentn '

19 000 -t� '.
_ �,'

,. '.
.

fl!!9. t:-s-101', salvo para aJ:tigos sob cuja qualidade não I Pelas restante cada uma idem ""$000

.�'"
_át� �Il.

ipossa haver duvIdf1s; n) Ao Governo fica re- O '. ", '.
D -,''''

'ili(ep�A'�_(b.Da�A'f, RIA� BRA.�s�··11I",0I,e.'La(�aco �,�t�Õ)��_-servado o direito de annular a p�esente concur- 2, lde.rn. com malS de seIS ope- -i-� T T
"';."��

__

reneia caso os preços pedidos sejam superio- rânos (1tt� 12, em uma so

I�rea ,aos da base, qu� serão os preços _me�ios especie .- emolumento 150$000 -��ObtIdos no commerclO local e que serao lIdos Em OW1S pela segunda -_ emo- _�
antes de aberta.s as propostas, ]

, ,

,

(
� DE >.

. .
'''-..... umento LOO$OOO --t� .OI".....

OS artIgos a fornecer cUJos preços se pedem, . .. , ,

'
, . &e"� -;;)

pa.ra.unid,ades designadas são: Escrivaninha Em tle�, jJela .terce1.,rv,
Idem 50$000

--t� Alois MOl-']_'"liserl ��_
de VIdro uma, pregadores grandes para papel Em 1:DdlS de tres, oda 40, a ,1 oa, --t�

� ��um, pegadores pequenos para papel um, en- cada ':lma -- emolumento 15$000 (,..� Avisa aos seus estimados freguezes e ao publi- �
..-

���:�n��ã�r�:�oà�ti��adâoF��:r���' �n��de�> Pela," restant�s e2�,1 uma" idem 10$000 I \_..� co em geral que aceeita qualquer encommenda de �:
cadernação Diario Official um barbante fino 30, Idem, com malS de 12 ope· 10_(� doces finos para as festas da Paschoa �";i)
noveno um, barbante grosso �ovello ,um, bu� ruins, ou com [()rç,q mntl)ra � -"i� Outrosim pede que fa�am os seus pedidos até t�':-
dar dUm" cane�as de madeira primeira qualida- ou apparelhos de ca, pacidade li _�� O dia 30 do corrente mez.

.

��r-e UZIR, camvet,e Rodger 2 folhas u�, colche- de producção superior a de�'- . ,�
:W�tes para papel dIversos tamanhos, caIxa uma,

," .:> ,
_ .." .) . ,--t� �

faccas de osso para papel uma, gomma-ara-
.,e numero dt. operallos, em I ��

bica liquido vidro, gomma arabica em pó ki. um o;;ó especie-ewoluOJento 500$000! -4� �

Para 'as festas vindouras espera uln grande sor- ,�-
10, Iapis preto Faber nos. 2 e 3 duzia, lapis Em duas especies, pela s'egun- --t�) tlmento de earameUos e ,chocolates que oif,el-ece ao �-
p�-��IO:r�a�:do���ia'd�aJ�s �:rr���[sac�: �r�ta� da - emolume�to .

390$000 --t� respeitavel pUblico por p,reço razoavel. �_n?10�ranco) um, maço �e agulhas grossas
Em tre�, �ela t�rcelra, Idem 150$000 ����������������������

um, pe:nna� mallat diversos numero li! caixa., Em málS de tres da 4� a 1Qa, ,. )é't;,J "'( TI,; "r r i i vi' t T r r r T T r T f i i T T T T T T 1 Li�

Forte Marechal Luz e nona bateria
isolada

Vígogenio
E' o maravilhoso

<la actualidade.
fortificante

São em grande numero os

seos successos,

Dá, forQa aos.musculos ,a ao cerebro

rmD�)E �amm 11lU18icm
Postaes. de pha'ntasias
P®!PJ{fJ� ®Mml1l��s@l!) 1 a qualidade
Papel de COT·es

rapeI de folhagem
Papel carbono
Pa'PsI dourado vende
se na typographia

Postaes de vistas

um grande sortimento de
®'

-. preparados pharrnac:euticos. -
i).

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

J
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..._--_--mm��iRJ I Municipio do Paraty
.

I De ordem do Snr. Substituto do Su-

perintendente Municipal em exercido

'do respectivo c(�rg(), avizo a todos os ha

,hitantes deste Município, que em vista

1 ir se fazer o respectivo lançamento pa
r,l o anuo corrente" e afim de evitar

reclamações sobre pagamento de im
\

posto I .nca do. fica portanto, marcado

I) praz. de 30 dia-, a contar desta da

't;�, p a ra recornr a esta Municipalidade
.aquel!e que, [)'lr suas fracas condições,

: e ;j( bar prejudicado .c(Jm o referido

l.mçarnento, de conformidade corn o

1\It. 3 da Lei rr. 3 de 1'. de Jémeif()
d{� 1919.

E pnr:1 (]U\� chegue ao conhecimento

ele torios, lavrei o pré-ente que vai pu
bhcarl o l,el:l iu.prrns., e rl.vc rso-, de igu;11
rh-ór que vão affix,�ld(ls no- l(\g.jre� mais

puhliro« rlt',.:lt� Mu nicip i«.
PrI1ClHrtr!"-Hia Muni. i,,:d do Pi.rary,

em 23 de .M IrCI) rit> 1'9:20.
O P. OCl,1 r tldi lI"

Fr.mcisco Almeida Filho

.

=Fa_ça como e-q: to-, ;

me o remedío ideal
para todas 8S doen-,
ças do utero. tome

A Saude daMulher
........... _ ara

De ordem do Senhor Capitão Commandan-

te e 'Presidente do Conselho de Administra

ção, previno aos interessados que no dia 10
de Abril do corrente anno de 1920, ás 14 ho

ras no quartel deste Forte e bateria na Barra

Norte da Ilha de São Francisco do Sul serão

recebidas propostas para fornecimento dos ar

tigos do expediente abaixo declarados duran-

te o anno corrente. As propostas devem ser

entregues em tres vias, em papel almaço com

mum, sem rasuras ou emendas selladas as

primeiras vias na fotma da lei, datadas e as

signadas com declaração da quantidade, no

me e preços doa artigos em algarismos e por

ex.ten�o, praso da entrega e affirmação de que

o proponente se sujeita a todas as condicções
do edital. Acompanhando as propostas de

vem apresentar documentos que provem: a)
haver pago como negociante especialista dos

artigos que pretende fornecer, os impostos te

deraes e municipaes do ultimo semestre ven

cido; b) ser negociante matriculado e ter ca- �

sa importadora, bastando para as firmas com

merciaes a apresentação do respectivo con-j

tracto social, extrahido por certidão dos livros I
'

de registro da junta commercial ou estar cons-

.,tituido legalmente nos termos do Decreto n: 'I

4B4 de 4 de Julho' de 1891, quando for uma

Estevão D .rnin J( l" ti:)" Neves, Suh-- sociedade anonyma; c) ter cumprido fielmente

tiiut.. du Su�,(�rint�n'i.:n�e Municu.al do 'o ultimo contracto ou ajuste celebrado com o '

1)
governo; ou' de já ter sido fornecedor, d) Ter

dr,ilY, e:ll t-Xé:rCIC1() (k re"..;p::,ct1vll car- caucionado no cofre de Conselho do Forte a

; g( l. a importancia de 90$000 correspondente á

. FdÇO "aUêf ét todos 0:-; habitantes des

i te Municipio, que o Conselh» Munici

pal decretou e eu sancciono as se-

\ LaboratClrio ... · Oaudt & Oliveira' !:' guintes resoluçõe-;
Primeira resolução

.......... ,....�IU'." "'__...,,,_".,""'.,,""'
••.,..._,,"""<r.

Art. 1'. O Superintendente Municipal
é autorizado a receber, sem multa, os

impostos referentes aos exercicios ante

riores, cujo prazo fica concedido até
30 de Abril do corrente anno.
Art. 2". Revogam-se a disposições

em contrario,
Segunda resolução

AI t. 1'.' Fica o Superintendente Mu-'

nicipal autorizad () a contratar serviços
ate o valôr de 100$000, livre de con

currencia, em cujo contracto estabele

cerá as condições precisas, e desta

para mais lavral'·se-ha editaes cham<lll

do concurrentes, observanndo-çe; p;;f::t
isto as leis que sobre o caso se refe

-Sabbadu da Alteluza: J.; 9 h da manhã: rem.

Benção do f/1go nuvo e di) ClfiQ pas- Art. 2', Revogam-se, as de..;po�içõ�s

aI; canto das prophecia�j benção da 'em contrario.

Pia bdpti�mal e canto das Ladainhas. Mando, portanto, a todos quanto ao

As' 10 h" Mi�""rt 08.Allt'luin, conhecimento e execução da..; rresen-

Dia 4 de Abril tes resoluçôes pertecererh, que as cum-

pram o façam cumprir tão inteirame�.
te. como nellas se contem.

Superintendencia Mumcipal do Para

ty, em 20 de Março de 1920.
o Estevão Dmingos das Neves.

Bromil
I

.

.
. � r'" .,

curaTosse
.. IIII1I__.. �&I��"'W I

Ficara o SS .. Sacramento exposto á

�d(';laçã,) dos fieis até á-. 10 horas da
.

loit••
_ A's 7 h. da. tarde, a cer imonia di)

Lava-pés, com o Sermão do M .ndato.

.", Dia 2 de Abril

-Sexta.letra Santa: á" 10 h. d a IlH

nhã: Missa" do!' Presancuficado-, com a

adoracâo da Cruz, canto da Paixão

-ás 6 h, da tarde: Procissão" dI, En-

terro do Senhor.
.

Dia 3 de Abril

-Domtngo . da,Res,urré'lção: á� 4 h. da

manhã, procis�ão com v SS. Sacramen·

to; eI!! seguida, Missão solemne.

-A"s 10 h., Missa parochial, com

Sermão da Resurreição.

Aferição de pezos e medidas

De ordem do Sr. Dr. Superintenden
te )4uniq,ipal faço publico que fica a-

berta nesta Superintendencia, com o

prazo de 15 dia�, a contar da data do

prezente edital,. concurrencia publica
para 'aferição de pezos e mE'c1idas dos

estabelecimentos commerciaes do 'UlUo

nicipio.
. Os pt 1 'pnnentes, apresentarão as suas

propost��_ divida:ofnh\_ �el1éldé1s,. juntan-,do cerlf.tda'o de qu1taç:ao munlclvaJ, de-I
,clarani{]o a p�"llCent<:,gt-'l1l. 9ue rre�en-I
dem pelo �eIVjçO de afeqçao refendo.

Secretaria da Sup, Municipal de S.

Fr,anclsco, 15 de Mi-lfço de 1920.

Olympio Gôrresen
secretario.

'M I I • I I., m .,. Ui .1" ttI"UMISM'"dII I
r

-- -- ... . �.
.

V�-J 'q;})",. §ta1Jt,clta &OHttZô,
(ADVOGADO)

}\ceita causas no cível, com
mercial e trata de inventarios

�, Rua. �en_eral. osor�.J6
•.1

......������������� lO Dr. :reugenio Augusto Müller, Presidente da Juntà da alil:1taménto militar do
District.o de São Francisco, 9a Oircumscrjpção de Recrutamento.

Faz 'saber que, de conformidade com o telegramma recebido do

Sr. Coronel Chefe do Serviço do Recrutamento deste Estado, são con,vocados
, 'para se apresentarem com (a possivel urgencia' á 9a Bateria bolada estacio

nada no Forte Marechal Luz nesta �idade, os conscriptos abaixo menciona

d.os, 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 dil'eito ás vantagens constantes do edital de 11 de Ja

neiro do corrente amlo. E, eu Marcial Faria da Veiga, 1° Tenente em dispo
nibilidade, secretario' da Junta., de ordem do Sr. Dr. Presidente, lavrei o pre
sente. edital para 8er publicado pela imprensa e affixado !los lagares de mai

or concurrencia deste Municipió.
I Junta de alistamento militar do Districto de São Francisco, da 9a

Circumscripção qe l\�crutamento 18 de Fevereiro dei 1920.

Visto . (Assig.) Marcial' Faria da Veiga

(Assig) Eugenió Müller 10 Tenente Secretario

Relação dos conscriptos convocados

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura.

Latejamento d.s àr
terias do pescoço.

Inflammações do ute

roo

Corrimento dos ouri
/. dos.
Rheumatismo em .t·

ral.
Manchas da pel

le.
AffeeçGea do

flgado.
Dores no pelo

to. .

-q.

Tumores ao.
OSIOS,

Cancros .e-
nereos.

Oonorrh�as.
Carbunculo••
Flltulas.
Espinhas.
Rachltlsmo.
Piores bras-

caso
'

Ulcero.
Tumor.,.
Sarnas.
Crystas.
Escrophut•••
Darthros.
8oubas.
8oubons.

e, finalmente.
todas as mo�

lestlas '-pro
venientes do

sangue.

WIlDE BEmAmo DO �AnnUE
-1��

Forte Marechal Luz e, nona bateria
" isolada

Concurrencia
,

Trecho de ""'Carta �;

.... ;ss •

e ficará- curada de,
"

.

dos,'. ..

" ')
seus Jn�ommo oS.(:Jr

... -
. .. --

DAUDT Ic oÓl.IVEIb - Rio

10", sobre o valor do fornecimento; e) os ar·

i tígos a fornecer como sejam: papel trim�rado,
cartas ofticiaes, papel almaço para, digo trin

i brado pa,ra offícíos, sobre-certas trimbrados pa
I ra o:tficios com 0,44 x 15; sobre cartas trímbra

I das para officios com 0,25 x 0,,13; block c/100
,folhas para 'memorandum; talões impre'lIo1
'com 100 folhas para pedidos de generos dia
. .rlos, idem quinzenaes, poderio ser examina-

dos em qualquer dia e bora na cals. eommer-
.

cial ,Casa Babitonga» que a isso se prestará
por obsequio: f) Os artigos a fornecer serão

todos de primeira qualidade e entregues ao

Forte 24 horas após o respectivo pedido ou

com praso de 10 dis.s no caso de dependerem
de trabalhos typographicoi, e de 30 dia. no
caso de nio existirem os artigos pedidos no

commercio local; g'j No caS!o de igualdade de

preço entre duas ou mais propostas, será pre
ferida a do que propu2Ier, por escripto e ..e·

eretamente maior abatimento e no ca.o de

I
empate terá preferenciajs. do nei,ociante que

1
já estiver fernecendct e caso el'!te nlto tenha

concorrido, proceder-se.ha a sorte e' quando

;-��.------------......".
" ,

Não. é de h'oje .-. .....
_----------....--

que se conhecem os productos
pharrnaceuticos de Motta IU1tZOr:
-muito caros sempre, corno di

zem. mas sempre bons, infalliveis

sempre, nos males a. cujo curativo'
se destinam.

.

i

OS POS FERRUGINOSOS d e A!ot-
ta junzor, um delk�, não térn
substituto contra a" Anemzas, em

geral, suspensões. hel1,zorrhagzas,
«FLORES BRANCAS», zrregu

tartdades, finalmente.

O=, legitimas trazem o retrato

de seu auctor; a sua colherinha-me

did;J. tem, nn cabo,. o nome de

MorTA JUNIOR. e encontram

se em todas as Drogarzas.

Edital"
de conlloea�ao de eotlseriptos

•

-g'� Nomes dos sorteados . Pae [ Mãe

2_'�� � ,
__

IBento F. de Mira
,Antonio Soares
Vergilio, F. Pereira
Antonio A. Moreira
Floriano Picasky
José Budal da Maia

I
39 João de Mira
'40 Antonio Pedro Soares.
41 João Paulo
42 Petronilho Alves MOrF�ira

�3 Pedro R. Oliveira Picasky
�4 José Ludogerio da Maia
145 João de Jesus
I 46 Floriano Lins Caldas João Lins Caldas
47 Jose Vicente Antonio de O. Cereal

48 Francisco Pereira Corrêa João C. de Oliveira IBelmira P. Corrêa,

Mareial 'Faria da Veiga, l' Tenente Seeretrio

Roza N. do Nascimento

Maria C. de S. Antonio

Anna Clara de Jelua
Bertha Caldas
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.Presentes os srs. drs. Anti .nio S -listre
de Campos,- juiz de direito ria COOBr ;í-1,

Eugenio Müller, superinten lente i.UU'1i-
cipal, e Iramaia Gomes, delegado reg 1)

nal; srs. major Marcos Gôrresen, prv-i
dente do Conselho Municipal, OC'f\ut:-Idc1
Manoel Deodoro de Carvalh I, tt'nente,'Osmir Vieira, representando () c .pitã» h ;.� -ó pr\)(�lHâ-Sl', ;·ó vt'nde-s!�,'
Victor Lapagesse, comrnandante di) For]
te Marechal Luz, Mario Pinto da ' Luz, !
representando o capitão-tenente Edgdrd I

Hecksher, delegado da Capitania du
Porto, tenente Marcial Veiga, prof. Em
manuel da Silva Fontes, director do

grupo escolar «Felippe Schrnidt» e do
Curso' Complementar, professores rio

grupo e do Curso, alumnos e alurnna-
deste ultimo, e muitas outras pessoa
que nos escapam os nomes, foi solem
nemente installado no dia 21 do cor

rente, ás 11 horas, o Curso Comple-
mentar desta cidade, que se acha íunc- Em relação aos transportes de madei-
cionando junto ao grupo escolar.

ra nos Estados do sul, industriá princi-
Com a palavra o prof. Emmaouel da palrnente muito desenvolvida no Estado

Silva Fontes, depois dos alumnos do do Paraná, o inspector federal de E')
Curso terem cantado o hymno do Es- tradas, enviou ao Ministerio da Viação,
tado, fez esse illustre educador a ins- o requerimento em que a The Sou
tallação do Curso Complementar, pas- thern Brasil Lumber & Colonization Com
sando s. s. a fazer minuciosa aprecia- pany, pede autorização para firmar um

Cão do desenvolvimento que tem tido accordo com a Companhia Estrada �ae
a instrucção em S. Catharina, e do ca- Ferro S. Paulo-Rio Grande, para que

. rinho Com que os seus governos vêm esta lhe forneça locomotivas e carros
tratando desse importante problema em para o transporte de madeiras.
nosso terra, fallando mais o dr. Euge- Não convindo que tal accordo 8Ó
nio Müller, que disse em sua apreciada fosse siogular�lente outorgado a Lum
oração o muito 'que se vém\ tri'balhan- ber, o engenheiro Gaston Sengé, chefe do
do em nosso Estado pela instrucção, 7(1 districto, apresentou condições de
salientando, o esforço empregado pelo ordem a poder qualquer exportador de
exUlO. sr. dr. Hercilio Luz, em pró1 madeira, obter. e �rmar egual accordo
desse magno problema; e por ultlmo o com a S. Paulo-Rio Grande.
deputado Deodoro de Carvalho, que fal- o inspector concordou com o parea
lou do valor do ct!rso que se vinha de cer e submetteu a approvação do mi·
installar, rendendo tambem merecidas nistro as condições a serem ob ,ervadas
homenag�ns ao repub1ic?no illustre qUe por quem o quiter e propuzer, tornan
óra dirige os destinos de, S. Ca�harina. do a medida de alcance geral.
Concluídas as cerimonias da installa- - Con-;ta que a Companhia �Fiat Lux"

ção do referido Curso, que trará inCO!l- e' a Casa Mattarazzo se propõem a eles·
testaveis bendiciqs á mocidade estudio- de já firma:em accordo com a E!::.tr.'id8.
sa ele S. Francisco, passaram os seus de FI�rr() S_-Pdulu Rio Grande.
a lumnos a cantar' o hyrnno brasileiro,
�endo assim terminada essa tocante so-

_ lemnidade.

SubscripçãO pró"fiagellados
Continuamos hoje a fazer a publica"

ção dos nomes das pessoas que têm
contribuido com quantias em favôr dos
nossos patricios do Norte, victimas da
secca:

Quantia já publicada
Grupo «Ismaél»

458$500
5$bOO

463$500

-----�---

Curso' Complementar
A sua soIemne Iustaltaeão

-��-

Um hOll1em de a�çã'o
o sr. Egydio Pi10tto, que vem actu

almf\nte dc:sempenhando com verdadei"
TO. interesse as tuncções do cargo de
chefe do traftgo da linha de S. Fran
cisco, é um fUflccionario de r�al força
de vontadf.', O· que st'mpre se está veri
ficandu na sua acçâo de homem ira-
blllhldor.· , ,

PreSl"Iltemeote o sr. Pilotto, na mais
�eria preoccupação de bem servir as po
pul:u;, ões locali -;flda� t1as 'pro:Ximidad es

da linha ft!.1 re;, S. Paulo - Rio Grandet
está empenhrtuo na construcção de um

desvio para a vilLi nova d� Ti
..
mb6, que

virá servir grandf'mente 'aquelle prospe ..

fn lugar, heneficiando as�im mais àe
] 200 pe�s(./a�.
A actividade do sr. PiIotto, que vem

de' cODtinuo melhorando a nossa linha
férr�fI, estende-se tarrlbem' aos negados
administrativo:) de Mafra, cujo munici·

pio, desde que a sua direcção passou
ás mãos desse operoso senhor, tem seno

tido as maiores manifestações de des
envolvimento ..
Ahi está um administrador de incon

testavel valor e bem merecedor do ma

is alto acatamento dos dirigentes da

companhia S. Paulo - Rio Grande, e dos
habitantes do prespero município de
Mafra.

--�-

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

Et" facíl f:lzer-',e tu.l o ;
Jl� � 11"1,.1", fz 'l-o b':;T11

teit», é que é. ANTIGAl\1 E�.TE,
-ó [;dla v a-se UI) «DOCHMICIDA»

&ow.��.uo:.:� ...�___

1\1\)\ ta Junior, i 1:1 r;l ii cura da opz
lapão; huj-, h a urna bô., dl'�e de

rernedios, tod I" (�lle;_. b.rr.uinhos,
;m n u n C i i:l do ...; 1):1

-

a ' ) I II e .; 1110
'

fim, e

par.; muita COUZ I, ainda; mas

quan 10 se quer a cura radical

e i nf rlli v el u a OPILAÇÃO, (linda
mm vr==-=_

Anniversario
Transcorreu no dia 22 do fluente, a

data' anniversaria da gentilissima senha.
rinha Altair Branco, dilecta e prendada
filha do sr. Leónidas Branco, despachdn.'
te aduaneiro nesta praça.
A' distincta anniversariante, que cons.

titue um dos mais preciosos ornamej,
tl):-i do nosso meio sacia I, apresentamos
ernbór a tardiamente, as nossas mui si�
cera" Ielicitat õ ».

'.- ---

,,-
- ,.

.

i
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Para reconstituir o organismo dos
doentes, que tenh -rn feito uso de pre
parados que conteem mercurio nada
h

" ,

a egual, a ,;Ernul.;ão de Scott" mas da
legitllIl;::, de Scott & Bowne. "Eu abai
xo assignado attesto que tenho empre
gado a "Emulsão de Scott" com excel

J�otes result�dos nos casos de lympha
tisnio, anemia e em todos 08 casos de
grande abatimento".

"Dr. Ignácio Marcondes Rezende.
"S. Paulo". Secçã.o Livre

por e-te n.undo rt for�l, o rn e ... Il)O

asuigo e caro �S2,lI� I C IDA»

Motta jU'1Zzo'r, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em
\

tod as .as drogari:1s.

Vapor "Lime Braneh"
Procedente dos portos ela Inglaterra,

está neste porto o grande cargueiro
inglez »Lime Branch", que receberá
para o Chile, alem de grande quantida
de de herva mate, 14.000 saccas de ca-

fé vindas' das praças do Rio e Santos,
para aqui serem reembarcadas para a

que11e paiz .

i Essa medida tornada pelos exporta-

I d?res das pr�ças acima referidas, é de

I vida. s,er aqui um' dos pouc�s portos d»
I Brasil, onde escalam os navios da com-

il panhia Gulf Line, que sahern da Inala-
I
terra com destino ao Cb il e.

t:'>

./ELIXIR DE:NOGUÉIRAI

.
-
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Sociedade União Operària Bene·
ficente Fraciscana.
De ordem da Directora d'esta Soei

edade, convido os Srs. SOelOS para a

eleição da nova Diretoria, que' se effe
tuará no club «União Familiar», dia 4
de Abril p, entrante, (domingo), ás 14
hora!', como determinam' os Estatutos
da mesma,

São Francisco, 19 de Mélrço de 1920
O 2° Secretario
Jordão �ilva

De ordem da Direotoria dp Club
XXIV de Jilneiro communico aos Snrs.
soejo:�j que só receberão convites para
o baile de sabb�do da AUeIuia, os

que estiverem quites até o rnez de Mar·
ço.

Conforme communicação do rev. sr.

vigario da parochia, é, o seg,-,inte pro·.
gramma que se ob3ervará nà Semana'
S�mtrl:

Dias 29, 30, 31:
4»

á:-; 7 h. da tarde, Via Sacra. coro o

can�r: «Oh! quanto- é grande/»
\

Dia 1 de Abril:

I
Quznta-fttra Santa: ás 8 h. ela ma·

,nhé'!, Missa solemne com Communhão
geral.
Dapoís da Missa será

SS. Sacramento sobre: o

\

o transporte de madeiras
Estrada de Ferro

pela

A t·testado
Atte�to ao 'TJublico em geral que mi

nha mulher Ernil1a Alves Raymunc!n,
a' cinco annos mais ou menos soffria
uma illolestia que parecia jncuravel,' o
que com isso empreguei os recur:;:;(H,
possivé'is, gastando b.astante dinheiro e

nada obtive de resultado. Entrdanto,
depois de estarmos com a esptinnça
perdida, fomos aconselhado.;; por uma

visinha nossa a exper'lmentar o Bitter
Vegetal de fabricaçâo do sr. Leoca
dio :�unes, o que immediatarnente corn

prei; e depois de ter ella tomado qua
tro m�ias' garrafas, acha ·se hoje resta b,'

lecida,' sem sentir mais nada do� in
commodos que soffria; podendo o r.Ilt'S

mo sr. fabricante fazer uso deste corno

entendel�. Por verdade e por não saber
ler- e escrever pedi ao sr. capitão )l,ão
da Silva Lobo que este por mim pas-
sasse e a meu rogo assignasse. :

Villa do Par;lty, 10 df; Março de 1920
A r.ogo de Martinho Antonio Ray-

mundo' \.

Capitão João da Silva Lobo
Delegado de Policia

collocado o

Santo Sepul·

-.-_

ADVOGADO
,TOINVILLE

do Phco. Chco. Jnão (b Silva Silveira.
Cura-FERIDAS E CORRIMENTOS

NOS OUVIDOS

Em Mafra, talleceu r\ innicente Glau
cinyr, filhinha do sr. Frederico Carsten

I
e de sua esposa, sra, d. Horiorina Bom

. peixe' Carstens,

.

Dr. Ootavlo Soar81
Residencia: Parahyba do.Norte
Attesta que tem empregado

em sua clinica o Elixir de No
gueira do Phco. Cheo. João da
Silva Silveira, com optimos re
sultados.

Dr. J. de Deus Faustino da Silva
D(! sua viagem ao ex-contestado, che

gou pelo trem de hontem, 0 nosso il
lustre amigo sr. dr. João de Deus Faus
tino da Silva, chefe de policia interino
do. Estado:

S. s. que tem como seu assistente o
I' tenente Zozimo Solon, tomará hoje
o paquete "Anna« , de regresso para
Florianopo1is.

O dr. Faustino da Silva foi recebido
�a .E:)taçã� S. Paulo-Rio Grande, por
mUItos amIgos que foram levar ao dis·
tincto viajante os seus abraços de cum

primentos,
- -:----

AVI80
-'

.

E1IXIR DI NOGUEIRA
do Phco. Chco. João da Silva Silveira

Cura-FERIDAS, EM GERAL

-_@i_&& 2!!!JSJss

,,�-,m� •__"'.

� O Tonico Mais IPoderoso q,ue \

se 'CoMece

S. Francisco, 27-3-1920.
o 10 Secretario

Pedro Ivo Gualbert0
c> I)

-.-

I Semana Santa
para todas as edades, �
a Emulsão d� Scott.
Muitas pessoas devem o

'I
melhor da vida -a saude
e vigor- ao bom ,costume
de tomar este famoso
preparado de puro oleo
de figado de hé\calháo da
Noruega.� Os medicos e

I demais homens scientifi.
I

cos o recommendam co.

mo um valioso Reconsti-
tuinte de verdadeira ne

cessidade para pessoas

I
de organismo debil ou
depauperado.

)

cro.

_-
- -- --_. __ ._ --,_-------

/

I , Dr+ Julio Renaux
Tomae à-legi
tima Emulsão

de Scott·
.

Rcceita causas nesta Comarca415
---_.-
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