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I serão entregues a engenheiros indi?a-'Coron"'l RaulI+nO Horn'dos por aquelle notavel engenheiro w

I brasileiro, profíssionaea. reconht�cidos.. .

como verdadeiras summídades no as, Na auseneia do exmo. sr. dr. Hereí-

I sumpto. llio Luz, gdvernador do Estado, assu-

O deputado A. Bapt�st� convidou s. I mio o' exercicio desse elevado cargo, o
ex. para. um al�oço( Intlm? em su� I íllustre ,sr. cel. Raulino Horn, presiden
resi�enCIa. O Cen!ro Catharínense vai :

to do nosso Ocnsresso Representativo.realisar uma sessao solemne em ho-
. o. .

! menagem ao sr. dr. Hercilio Luz. A Republíeano de tradlcções respeita..

·

eolonía catharinense continua dispen- veis e politico a quem S. Catharina

sando a s. ex. excepcíonaes attencões. deve inestimaveís serviços, o cel. Rau

I � �polis, l°-Vfsitaram o sr. dr. Her- lino Horn, depois da benéfica propa

Os telegranullas do nosso correspondente, em Plorlanopolís 'CIhor L�z. �lém de .outros, o� senad,o-! ganda e firmação do novo regímen,
. res l.IUlZ VIanna, Pires Ferreira, Lauro! . .

d
'

I'
.

d
Müller, Felippe Schmidt, Alencar Gui-I retirou-se as pugnas po ltícas, vin o

marães e Alfredo Ellis, e os deputados t agora novamente com a mesma força
Mauricio de Lacerda e Leão. Velloso.1 de vontade daquelles tempos de Iuctas

Tomou pass�?,ern no e�plendi,do pa- I '

Fpolis, 27-0 exmo: sr. dr. Her�i-l O director do Banco Francez Italia-l partidarias, trabalhar ao lado de um

quete «Itaquatiá», da Corhpanhía Na- hp Luz, honrado governador do Esta- i no offereceu ao sr. dr. governador, i dos r
. . .

t
' 1 d N

- C tei di I d f' 1 d b 'Ih t f ti 'I
.

h
os seus maiores amigos, o emmen e

Clona e avegaçao o� erra, n� la o, OI a 170 ,e rI_ an e, es iva e I�- . qualquer capital que s ex. ven a a! d H T' \' d
24 do fluente, com destino ao RIO de ponente manifestáção ao chegar no RIO. ; precisar para a realisação das obras ( sr. r.

.

erei 10 Luz, em prol o en ..

Janeiro, o exmo. er, dr, Hercilio Pedro Ao ancorar o béllo e novo paquete l

projectadas em nosso Estado. O capi-I grandeCImento de sua terra natal.

da Luz, operoso governador do Esta- «Itaquatiá» em que viajava s. ex" na- talista Van Dycke offereceu, hontem, Sentimos-nos satisfeitos ao noticiar

do, que vai áquella capital, com - o
. quelle porto, foi logo esse navio rode- um jantar ao sr. dr. Hercilio. a volta do acatado patricio para a aetí-

'

lO,-�va�el proposito de tr�tar de altos ado P?r innumeras lanchas repletas de Tambem conferenciaraI? com s, ex., vídade politica de S. Catharína e ain-
negoCIOS que sobremodo Interessam a catharínenees, entre os quaes se

en-lo almirante Henrique Boiteux e odr..
'

.

S. Catharina, tendo assumido as func- contravam, os s�nadores Lauro Müll�r Fromazem, director das obras da bar-I �a ma�8, pel� alta prova de confiança
ções do elevado cargo que s. ex. �e�n e Felippe Sehmidt, � os drs, TheophI-! ra do Rio Grande do Sul. O �rande e eon8Idera�a? que ve� de recebe: d.o
occupando a conte;nto e em ?eneflClO lo Nolaseo de �lmelda e Paula Ra- j engenheiro dr. Paulo de Frontin, no sr. dr. Hereilio Luz, vindo SUbStItUlI'

de todos os ?athannenses, o illustre ,e mos, e de autoridades. ,No eaes Pha-l dia 4 do corrente, terá nova coníeren- interinamente e. ex., no seu alto posto
velho rep�bhcanol exm? sr. cel, Rauli-

I
roux, que S8 achava apinhado ?? pes-j cia com o sr, dr. Hercilio, sobre os de governador do Estado.

no Horn, nonI'ado, presidente do Oon-: Boas, tocavam tres bandas mll�taI'e8, 1 projectos e plantas da ponte do Es- A 1 R' r H t
gresso Representativo do Estado. , I tendo os representantes do presidente.' t 't.. �

o ce.� au mo orn apresen amos
1'81 0�� t f li 't -

t
'

idO sr
..
dr. 'He�ci1io Luz, -ao. embarear j d� Republica, apresentado votos d,a T Fpolis, l0-A representação -eatha-] e icitaçoea por ,ar s

'.
ex. asaurm o C)

em �lorIan.opol�s par� a ca�Ita� ?a �8",' boas, vindas a. s, ex.: O s�. go,:ernador 1 rinense, nas duas altas camaras do Pa-! governo de S. Catharína, e deseJamos
publ�ca, fo� alI alvo de sIgn1flCatIV� l'egulO no auto preSIdenCIal at� o Pa-! iz, offer�cerá um banq-q,ete a s. �x'! O! q,ue o distincto catharinense, receba as

mamfestaçao popular, compa�ecendo lace �otel, onde.hospedou-se, r�c�ben-I qual tera lugar dentre em breves dlas'j maiores venturas, durante o tempo
ao seu embarque um numero lIlcalcu- do ahI os cumprImentos dos mInIstros O sr. dr. Arthur Bernardes" presidentA I 11 b 'lh t

.

laveI de pesso�.s,. que foi levar ao emi .. de Estado, altas auctoridades e dos do E�tado de Minas, convidou o sr.! q.u� permanecer naque a- ,rI an e po·

n�nte brasileiro � ext!,aor�inar!o admi- �umerosos membros da colonia catha- dr. Hercilio para visitar aquelle Esta- I slçao.

mstrij.dor, votos de boa,VIagem. nnenS6: , .. do, porem s. ex. declinou do honro-! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!W!!!!!!!!!!!!!I!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

�. ex., que verp. se preoccupando
. �pohs, 2�-VIsltaram o lAr. dr. Rer- so convite, devido a necessidade que '

Q .'

�erIamente eom gran?es problemas dos CIlI? �uz, e_ntre ,outr�s. pessoas d,e alta 'tem em regressar breve, , ? "r. ?r. governa�or tenCIona regras·

q�àes depende o maiS franco de�envol. pOSIÇ�O socIal· e polItIca, no RIO, os O presidente da Rt3publica, ao rece-
sar no. dIa 13 do corrente-

..

VIm,ento do nosso Estado, e muito es- c�b.alxadortlB franc�z e P?rt�guez,\ os ber o pedido do sr. dr. Hercilio, que � Fpohs,.7-0 sr. dr. HerCIlI? teve,
peClalmente com o apparelhamento do mInIstros Alfredo PInto, Slmoes Lopes] I deseja cumprimentai-o respondeu hon-I hontem, Importante conferenCIa com

llQSSO incomparavel porto, que presen- Pires do Rio, �edro Lessa e Guima-
� tem, a s. ex.,

-

que se fosse da vo'ntade.l Dearing Croei�ge e outros repr.esen.
temente serve de escoadouro a uma rães Natal; muItos .sena�ores e �eputa- i deUe, que naquelle dia mesmo ore-I tantes do syndICato franco am.erlCano
grande, e rica zona productora de S. dos, e os grande.e JO.

rnalIstas Joao �a-I cebeda, mas como se
.

tratava do dr.; que pre�ende estabelecer ll:ma lInha �e
Cathanna, e tambem a uma parte do ge, Edmundo Blttencourt e MedeIros Hercilio, um dos seus. maiores e mais I naveg.açao entre S. FranCISCO, FlOrIa·

Para��, o' quanto nos consta, o sr. dr., A]buqu�rque. Os �rs. drs. Lau.r? Mii�-, apreciados am�gos, e com quem qese-! nopohs e B�enos .Ayres, para transp?r.
HerClho Luz durante o. te�po que l�r, Fehppe SchmIdt. e A. BaptIsta, es-; java trocar idéas sobre administração I tar m�tte e In.�delra pa�a a re�ubhca
per�ane�er no RIO, <}uI�ara �om. o tao c,?nstantemente Juntos do .sr.· go- 1 publica e a respeito de altos interes"l argentma, e tngo do RI.O da Prata p�.
'maXImo Interesse dessa utIl e Inadla- vernador, cumulando-o das maIOres at-lses nacionaes, consultava-o, visto estar I ra o nos�o Estado, tenclOnand� o mes"

va] obra.,
.

tenções.
. occupado com a abertura do Congres- IDO, syndlCat� fundar nesta capItal, U.fi

�con�estavelmente o porto ?esta CI-
..

O Palace Hotel,. encontra-se n?l,te e so Nacional, se não seria melhor para
mOInho de trIgo, tendo tambem em VIS

�ade, um �08 melhores e, m�Is _ natu- dIa repleto ,�e �mlgos e altos pol:tlCos.! conversare.m, ir 0. dr. Hercilio ao Cat4 ta explorar em larga escala a herva

rae� do PaIZ, pola sua COn?lCçaO su- O �r. HerCIho e ? hom�m d,? dIa na

I tete, depOIS. do. dIa 3 do corrente. S. matte.

perI,or e pelo ?res�ente.m�vlm�nto de capItal da RepublCa. ex" o sr. d.r. governador, agradeceu ao S. ex" conferenciou tambem com o

nav,lOS ,que yaI t.endo, deVIdo a ext�a-. Os brilhantes jOl'naes «Imparcial»-, exmo. sr. dr. Epitacio a gentileza da sr. dr. Carlos Chagas, combinando lne-
\

ordmana quantIdade. do mercado�IaA «(Correio do Manhã'», «A Rua», «Rio, consulta, Qombinapdo encontrar-se com, didas de grandes interesses para S. Ca- ,

que abarrota �e cO,ntlnuo 08 lTIUItOS JOllal» e, «A Noticia», publicaram im- o sr. presidente da Repúlica, depois tharina.
.

a,rmazeus daqUI, bem n1erece essa ca� portantes intrevistas que foram conce- do dia 3, afim de tratar de �mportan- Preparam-se nesta capital, importan.
l'ln?osa attenção do �oss? pr�claro didas aos seus redactores, por 8. ex., tes questões que interessam ao nosso tes festas para a recepção do sr. dr.
chefe, que com . a maIS IntellIgente cujos jornaes tecere. justissi�os elogios Estado. Herccilio Luz.

comprohensão, enxerga ne11e na época á sua fecunda administração. Fpolis, 3-Estiveram em visita ao

presente, e ainda mais no futuro, um Talvez o dr. Hercilio visite S. Pau· sr. dr. Hercilib Luz, o embaixador por-, Na importante conferencia que teve
dos maiores factores do n:ais dese)avel -lo, Campinas e Piracicaba. tuguez, o poeta João de Barros e o o sr. dr. Hercilio Luz, com' o presiden-
e prospero e�tado �conomlCo e fInan- Fpolis, 29-0 ministro Alfredo Fin- jornalista João do Rio. A conferencia te da Republica, realisada no dia 5 do
ceIro de S. Uij.than�a. to, visitando o sr. dr. Hercilio Luz" que o embaixador portuguez teve com

A «Razão», deseJando que o exmo. declarou a 8. ex. que no relatorio queJ s. ex., versou sobre colonisação. corrente, o sr. dr. Epitacio Pessõa, tra·
sr. dr Herci�io L�z, tenha feliz regres- apresentará proximamente ao chefe da O governador jantou hOJe com o s�� tando de assumptos que bastante in ..

;0 da bene,fICa vlage� que a?aba d.e Nação, fará referencias á obra b�ne- Henrique Lage, tratando nessa occa- teres'sam ao nosso Estado, declarou ma·

aZar ao RIO de JaneIro, pubhca abal- merita do nosso g0,vernador,', r.elatlva- sião do prolongamento da E. de .F. The- is o seguinte:
lO os telegrammas que recebeu do mente ao desenvolVImento da mstruc· reza Christina até S� 'J0aquim. Os -O prolongamento do ramal da E
s�u distíncto correspondente" em Flo- ção publica e da n�ciollalisação do ,en- Bonds para o continente serão cons- de Ferro de S. Francisco até as que
rIanopolis, pelo qual os nossos leitores sino em S. Catharina. .

( truidos ,pela General Elactric. das ao 19uassú, reconhecia o dr. Epi.
�oderão aval�ar d� brilhante e impo- O dr. Hercilio entregou ao dr. Pauw A conferencia do sr. dr. Epitacio Pes- tacio P�'ssõa, ser uma obra de \; grande
ente recepçao feIta a s. ex. naquella lo de· Frontim os pro]'ectos e planta sôa tera lug'ar amanhã. O banquete vulto e que n1erece a' attenç�o e estu-
grand 't I

. I, , ,

fe capl a : apresentados para a ponte que ligará que a bancada catharinense offerecerá do, a im d� tornar S. Francisco um

, Os telegrammas, do nosso cor- -8, nossa capital ao contine�te, para se- ao er. dr. lIercilio, será realisado sab· porto franco para as' Republicas do

.
:respondente renl 'stlbmettidos a estudoB, os quaee bado. Paraguay e da Bolivia.

•

s. ex. é alvo de brilhante recepção
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por fallecimento de João Ma'thi;ls deIC�'ORR-ÊA & c��1Carvalho, pelo que chamo e Ct l O pelo I - - - � -

.

- �-

presente todos aquelles que se julgarem' ,

com direito a herança do mesmo expolio �@iª'WiJlll@
a virem se habilitar dentre do praso de Esciptorio Brevemente: Rua Ipiranga n 16
60 dias a contar desta data presente este

Juizo- E para que chegue ao conheci- São Francisco
mente dos interessados, lavrou-se o pre- Cambio de moedas, saques, cobrança
sente que será aftixado no lugar do cós- de letras no paiz e no extrangeiro adi
tume e publicado na imprensa. antamentos de dinheiro sobre títulos de

São Francisco, 15 de Abril de 1920. divida, vales e consignação de venci-

Eu José Augusto Nóbrega. escrivão que me_ntos rnensaes. \

escrevi (Com duas estarnqilhas estadoaes Administração de propriedades, re

de 600 reis devidamente inutilisadas) forma de prédios velhos ou UI1 I u.n J�

(a) Aatonio Selistre de Campos. 'mediante p8gamentos em prestar
õ

'S o u

Esta' comfome, com os próprios alugueis.

,
,

r

o escivão,
Jose A. Nóbrega

,

Dr. Ootavlo Soarei
Residencia: Parahyba do Norte
Attesta gue tem empregado

em sua clíníea o Elixir de No
flueira do Phco, Chco. João da .

Silva Silveira, com optimos re
aultadoa,

I

Fógos de Artificio
Balões; papel de sêda, livros em bran-

)

co, romances, diccionarios, livros- de

Direito, cadernos e material escolar.
O maior sortimento, a preços excep-

cionaes-Só na
f'

Papelaria Brasil
Vendas por atacado e a varejo.

Grande Festa.

BARSA

Domingo} 25 de Abril de 1920

Festa patronal da Dansa

Commissão da Festa

I

}\ R.AZJ\O
-_.�-- - --- __ o _

,·�eoo

Dis,l�ia�
Sem �ival

Afamada torrefacção de café
DEo Vigogenid

E' o
I

maravilhoso fortificante
.,

.

da actualidade.

São em grande numero os

seos successos.

Dá força aos musculos e ao cérebro

Annibal Macedo

. J'." '". ,', _h" ," •.•

�,._ ••••••.•• _ ...�, � '4 ,-�;'� " O"

A' venda na ·casa de

;(oepeke, Jrmão & eia.·

a Maior Sortimento
de conservas, vinhos finos e ge
neros alimenticios de superior
qualidade, a preços ao alcance
de todos. I

Só no BABAR 1)0 POVO, á rua

Lauro Müller, annexo á Papelaria]
, Brasil.

Nesta, Praça,

�.�_._------

Precisa ...se de uma cosinbcira
para pequena família.

'I'rata-se na «Papelaria Brasil»
------------__..----

l3ASAR DO POVO

e solemne benção da nova Igreja junto
á festa popular detalhado nos reclamos.

Aviso especial de que haverá grande
provisão' de viveres.

Trem espeeial de São Francisco QUEM VENDE?
á hora de costume. Assucar branco especial á

•
"

• � Assucar crystal 2' jacto á

Bilhetes de passagem c'e S. Fran-, Arrroz desde '400 até
.

(' d lt ) 6$500 h Banha refinada á
,CISCO I a e vo a aC1Ja�- Bacalhau superior á

se á venda na Cypograpl)18 Café em pó super�or �
1\ 11 Carne secca especial a

« pO O». Farinha de trigo desde 500 até

n&

(anuexo á Papelaeta Brasil)
Deposito permanente de cachaça,

carne :-t:'CCé1, í-rinh c-, assucar , c-té, vi
nhos e cnn-ervas. Ferr-g-n- tintas e

brochrs-c-Brevernent-: secção d{.· f .zen
das.

P: eçns baratissimo - Vi-item o .

BASAR DO POVO

•

Rua' Ypiranga, 20
\

Esta papelaria acaba de receber um variado
sortimento de objectos para

, escríptorío, como sejam:

Ruas Lauro Mü'l-r, e-quina
Marechal Floriano

- - s. �rancisco - -

Lapís-tínta, pennas Mallat 10, J, etc, grampos
para papel .Bendover", papel alrnasso,

envelcppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brochu
ras, livros de nota, índices, protocollos,

I

IJIVUOS DE .ACrrAS,. de 50, 100 e 200 [ls

P�Jpel para cartas
t

!

VENDE�SE
-

um
.

casa pequena na rua Itaco ...

lornq,
Para tratar com S. Bernstorff Boa Viagem

Armada r,

Diplomata
c/iniciaes

.�Ior de Amor
Combate
Bohemio
tarjado

\

lapis de pedra, louzas americanas, lapis de cores,
canetas, tinta para escrever, etc.

1.300 1 kilo,
1.100 » »

700 » 'li

1.900 » »

2.500 'f) 1)

1.600 » '/J

2.200 ), »

700 » Jl)

-

Despachos de exportação, notas prorníssorias,
letr" de camb.io, guias para imposto de.

cõnsumo, notas de credito, blocks
de notas ('/4 de [í.) etc.E todos outros Artig0s a preços nun

��IJI!IlII-,IIIIII__ .III!I',_�... '!I!!!4!!l!!!!'!!!!._!!!!!!I!!!!!�I!!i!!I!!!!�§!4b ca vistos em S. Francisco ? E' ali no

BASAR DO 'POVO, junto a

,
PAPELARIA BRASIL.Companhia de Seguros

, ,

"Tranquillidade"
Agentes geraes: - Corrêa & C

I

- S. FRANUISUO -
. .

,

Acceita f.·wguros sobre mercadorias
em transito rnaritimo e terrestre, sobre

predios, négoüi(i�" fabricas e embarca ..

ções, Taxas modicas, .

Apólices entregues immediatameníe.

I

I
I Aguardente do Paraiso

'Melitor que' (Jognac -

Povo
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Do sr, José Boiteux, digno secreta-

'o do Interior e Justiça do Estado o «S. Franciseo, 2 de Maio de 1920
. dr. Eugenio Müller, superintendente I A' Illustrada Redacção d' "Razão".
unicipal, recebeu a seguinte comam- 'N'esta
icacão telegraphica: ' De ordem do Sr. Presidente, com-

"Fpolis, 24 - COIl1�nunico qu� _o mUI11CO a essa distincta redacção qUf,
r. governador passou hOJ'� o exerC1CIO em: secção de houtern, foram empossa
e seu cargo ao presidente do Congres .. dos de seus cargos para que foram elei
o. S. ex. seguirá amanhã para o Rio. tos, para dirigir esta Sociedade no pe.

(assig.) José Boiteux rindo socil de 1920........1921, em Assem-
Secretario do Interior". .l bléa Geral Ordinária realisada em 4 do
-:- I rnez pasado, os seguintes membros!

EIIl companhia de sua exrna, espos� Presidente: João Cancio da Silva, re
d seu filhinho Otto Max, regressou eleito. Vice-dito: Antonio Mich-lon, re
o dia 5 do corrente, no paquete "lta- eleito. 10 Seeretario: Tarquino Ferreira.
iba", da capital da' Republicá. o nos- �o Dito: Jordão Silva, ré-leito. Thezou
o prezad? amigo, sr. Otto. Selinke, ze-

i r-iro: Frederico Guilherme Le nz, r�-elei-080 e activo gerente da filial da firma to. Orad.»: Manoel D 'odl,ro de LdfV3-
oepcke, Irmão & Ca., nesta cidade. 'h», re-elvito. Commissão de Syndican-
Ao sr. Selinke e á sUa exma. esposa, :

.

presentamos cordialissimos cumprimen-!
",'.l>I:>",,__�j1.�&.'''''�.l\lI.',(Qj»tr-.�Jt'!)��_lii)�

,
< ••, ...._--;-.............,-....!1.".......ea,..tl!ai.i!Ill'":iili'......���.....iIiiIII__�os, !

_ .. :- <? ,
Por falta de' elementos, foi dissolvida I
o dia 3 deste mez, a banda musical!
Manoel Nunes», correado como,' cer- lio 'a organisação, dentro em breve, de,
uma outra sociedade musical. ! I

-:- � I
. l .�COlüractou nupcias em Joinvi1le, com � l

� gentil senhorinha Sahara de Oliveira, o i �lllustre aàvogado, dr. Carlos Gomes de I �Oliveira, e com a �rendada senhorinha I iiV�ole.ta de Oliveira; o sr. lo.ão Gomes I �
RlbE'Mo, d�gno gerente d�1 �hal do Ban-j �
C? Nacional do ComrnerclO� naquella i �cldade. ;, �

_._ l�
O sr, Antonio R�poso, agente nesta I �

cidade da mutua «A Internacional», te-l �
. :'t:'a ç a C'011)0 eu. : .to-Ve a b�ndade de IFj[,ticipar'l1:}s que �e-I

... ��: r4
I

..10 SOlteW de 22 de Abnl, fOi contem-I,,, d· ·d 1 . ��\ltlIIóI.\����'W'iI1'J��'i!l:4I.�fj,:
:'plarln Com 8,000$000 a caderneta n5 i�: ,me o reme 10 1 ea

� p..f e�.'!<I '"
.

5977 ptrtencent� á mlle. Lali OliVeÍ:';J,; �
p.a ra todas 8S doen.. Secç:!�o .id:ll�gl'&efiJ,ha dJ sr. Jose AntonlO de Oltve1l'a; �

SEg'_dU.." @IEM' i&±2±K2 .. _J'@!pl'.•Fllho, conceituado commercÍante da

'I ças do utero, tome
�AMiL

nossa praça.
.

I . Ve'� �e s�
um terreno com 761/2I A S d d M Ih

.

tAtlU. !iii W de frrnte com os fun
Chã-concerto

-,;-

j • au e a :u. er '. dos competentes, no lugar denormnado
Para o dia 23 do corrente ficou trans- II

.

Somidouro, por preço conveniente; a

f�rido o .chá-co�certo que, em. bene,fi-I e ficará- curada 'de tratar com o 'sr. Francisco Sixto de Oli��lO da pmtllra Jnterna da nossa matnz, I .

I

." d" veira.deve.ria realizar-se dOt�ingo, dia 3.

�e-Il">?s seus JDcOmmo os. ( ., _lu acerto corn que esta �í;'ndo orgflfllsa· .

�.
.

_ .

do o pro&ramma d'essa fe�ta ,chzc, pO-l � _

DAUDT A.oUVEUlA ..... Rio Ao Publicode�os adlantar que e seu ex1to sera 01 s,;'y_'_,'
.-

NmaIS brilhante Dosslvel.
I

l
-- . - De�l�-ra,�ã,o Dr. Manoel da 1. obregaAgota mesm�, com a bondade que aI. u &W T Ad docaracterisa acaba de aceeit.ar convite I p� -r\el !Iour�d.o \

.
I ,vogapara constItl1ir um numero d'aquella ho·

.

'" tJ U. QI Decla_ramos a� pubhco ,et;n geral.e Escriptorio: Rua Babitonga, 35
�aa ddee lilte, md1'}ted�g.ê Manl�ebdach, 'zdo.,j vende-se na ty-'pographiá �juel1��aqBeabi��1�Lgl1�a�es�a f�iJ�d�o q�: Residencia: Rua Mareohal Floriano) 29um e uca lSSlma e m a / VO. I

, . ..

la
1-

Além d'isso, encantadoras surprezas
estão sendo reservadas para o fino
gosto da nossa sociedade.

traz-ud» c::\r-
__

Europa, deve Como preparado pharrnaceutico a
27 de Maio "Emulsão de Scott" é 'reconhecida co

mo producto perfeito, como remedio
de earga pa- é maravilhosa, como os mais distinctos
e .Hamburgo, médicos o attestam. "Attesto que tenho

empregado lIa muitos annos com, excel
lentes resultados a "Emulsão de Scott"
na tuberculose, escrophulas, anemias

I
e

em moléstias em que predomina o de-
....._�!!!'!�������� _II1IfI. pauperamento organi co. "---------.-

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

.. Dr. Lindolpho Lag-.
[uiz de Fóra, Minas Geraes.

ooth Steam,ship CO., L. D.

1-

a •.
lS

a

" ,

"

O vapor .,Dominic
<!1

.

'j3rios po/tos da
e

n'este porto, aos
egar ,

Iro). .

1 formações a respeito
�ntuerpia, Rot�crc1am
J1l o consignatano.

• R. O'N. Addison,

r

a

a
,.

Como o certificam os mais distinctos
medicas a "Emulsão de Scott" é um

magnifico preparado por excellencia.
"Certifico que tenho erlí pregado a "E
mulsão de Scott" em casos de tuber
culose e Debilidade Gera], que seja a

.
causa, sempre obtie os melhores resul
tados. "

São Francisco do Sul

N·OTICIARIO .. .
-

.

A superintende�cia municipal rnan

u iniciar o r�ba:x�mento da rua Ba

'tonga, e pnnclplar. as obras de

Içamento 11 earal�el�plped()8, daquella
assa importante VIa.

-:-

Acha-se seriamente doente, guardando
leito, o sr. Franci -co Ram.os de Sou

Lima, estimado e acreditado com

erciante em nossa ,Praça.
-:-

S. Paulo.
Dr. W. G. Srpeers.

-;-

Encontra-se nesta cidade, com sua

exma. esposa, em. visita aos seus pro
genitores, o sr. Francisco de Souza Li
ma, empregado na matriz .da. firma
Hoepcke, Irmão & c., em Florianopolis.

I r, Cesar Veiga
Esteve nesta cidade, de passagem DO

Richard Paul», pflfa a visínha cidade

e Joinvi1le, o illustre 51.. dr, Cesar Ve1-
a recentemente nomeaco para exer

e; o cargo de promotor publico da

uella comarca.

Da secretaria da "União Ope ...

raria", desta cidade, recebemos
a seguinte eommunteaçãc, que
muito agradecemos:

_,_
.

d'e Carta

Resultado do 14' Sorteio da 8ÉR.lE PREVISORA .

Numero da sorte grande da Lo
teria Federal 25977 - N°. con
templado 977

! Foram contemplados os seguintes titulos:
WIlDE DEPURATIYO DO lAHfiUf 776 á 900 com 20.000, 2:500.000

\ 901 á 950 !} 50.000 2:500.000
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!1!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�! 95 1 á 975 ,,1 oo. ooo 2: 5oc . ooo

.

, dOI" ') I· I 976 com 1 :000,000cia: André Gomes e iveira, re-e e i-
••

$t(ij Eleuterio d'Annunciação: e joão de 977 Premio MalOr 15: 000 000
Oliveira Leite; . 9_78 com 1 :000.000

, '...... 979 á 1003 com 100.000 2;500.000
Attenciosas Saudações 1004 á 1053" 50.000 2:500.000
Tarquinio Ferreira 1054 á 1178" 20.000 2:500.000

1 Ó Secretario Total 403 titulos com .......----

........ :...:::... premios no valor de' Rs. 32:000.000

AVISO

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura I

Latejarnento das ar

terias do pescoço.
.

Inflarnmações do ute
roo

Corrimento dos ouvi
dos.

Rheumatlsmo em le
ralo
Manc:has da pe"

te.

Affecções' do

ligado.
Dores no peI-

to. P
Tumores nOI

ossos.
Cancros \'e

, nereos.

Gonorrhêas •

Carbuncules,
Pístulas.
Espinhas.
Rachltlsmo,
Flores bran-

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas •

Crystas.
Escrophulas,
Darthros,
Boubas.
Boubons,

e, finalmente.
todas as mo

lestias pro
'yenientes do

sangue.

I
I jamais tive-mos intenção de offender
,'com palavras a reputação bem acolhida

I dt-.� D. Helmosa Barbosa Zattar, ,assi�
corno a de seu digno esposo Jose MI
guel Zattar C sua familia em' geral.

E '::OlLlO retractação do nosso acto

I irreflectido,
firmamos a presente.

I S. Francisco, 28 de Abril de 1920.

A rogo de João Assef:
Francisco Raposo Fonseca.

A rogo de 'Dibed Assef: .

Manoel Heloterío A. Ribeiro

Testemunhas: '\

Pedro Adalberto Schleder
João S. de Souza.

'-��_'.. '''.'-' .�._---,---_._--,-----

Prcvíscría R.' GrandSnllS
Companhia de Segures e Sorteios.

'Resultado d�s Sorteios
Healisado em 20 de Abril de 1920

\

De conformidade com a Lei em vi ..
gor para o corrente anno todos os pre ..

mios soffrem o desconto de J.oo/o para
pagamento do imposto respectivo. -
A Companhia não se responsabilisa por
falta de seus cobradores, visto como os

prestamistas, quando não encontrados.
por aquelles, deverão efrectuar o paga
mento de suas mensalidades na séde

,
.

ou agencias.

romil

Acha-se entre nos, o jornalista para
naense, sr. Alípio Miranda, redactor pro
prietario da util publicação intitulada
.Indicador 'Commercial Paranaense",
qu.e se edita no prespero Estado do Pa-

,

rana.

Aquelle nosso collega de imprensa,
visitá esta cidade, afim de poder orga
nisar urna edição da sua conceituada re

vista, dedicada a S. Francisco.

Bt' facll fazer-se tudo;
::JL"� mas, fazeI-o bem

feiw. é que é. ANTIGAMENTE,
só fallava-se no «DOCHMICIDA»

��

Motta Jnnior, para a cura da 0pz"
lapão; hoje, ha uma bôa dose. de
n: tllcdios, todos elles 1;>aratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita· couza, allld.j; mas

qu.ando se quer a cura radical'
e in[allivel da OPILAÇÃO, ainda

�'��..:s.:r�
. , .,..)

, hOje so procura-se, so \'CtIl.tc-Se,

por este mundo a foca, I) ·rnesmo

antzg-o e caro �.2!!_�!,2.!,D�
lIIotta jlílZ'lOr, que t.raz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado d�
cada lata e que encontra-:se em

todas as drogarias.

\

ossera

L,aboral<..rio _. D8Udt & Oliveira J
Qm�!i.'l����,-
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Chefia de Policia
.

Com a exoneração solicita da pelo sr.

dr. Salvio Gonzaga, da chefia de poli
cia do Estado, foi por acto do sr' cel.
Raulino Horn, presidente do Congresso
em -exercio das funccões de governa
dor

/

de S. Catharina,' nomeado para
exercer aquelle importante cargo, I) il-,
lustre sr. dr. Abelardo Luz, deputado
estadual e provecto advogado em Flo

rianopolis
Pela estima e merecimento que é

credor o dr. Abelardo Luz, em !'u:::,' ter
ra natal, .a sua nomeação para o referido

cargo veio agradar sobre0."Jodo os seus '

numerosos amigos e aclmimdofélS, que
reconhecelJl nesse distindo cathdrineD'

se, um amigo dedicado e um cava:h"�l
to de fino ":ractn.
Ao dr. Abelardo Luz, a «R.1zã(}) él

presenta affectuo:,os ra(élb:>n:�, pel() g :::;
to de inteira' confi.:mç.1 que venl de T('

ceber do actual dirigente de S. Cdlh:�
rina, e pela sua justa e acertada esco

lha para occupar aquella importante po
sição na administração estadunL

-�R�-

$. '1\. ®. .Beneficenfe Fra�ci$ca�a

_____w:aa.�..,a:'>3Z'!t1

(

Novena
...
20 de Maio: José Nunes -da
Silveira e d. Anna Leopol
dina Costa Pereira.

O convite do Brasil foi acceito 8a Novena 21 ae Maio: Francisco Fon-

O rei-soldado partirá' em agos-I seca e d. Borges de Souza.

te, de Antuerpla
.

9& Novena 22 de Maio: Epaminondas
de Oliveira e d. Maria Evora
Ehrhardt.

r&Jstal �@ J!lMwiJm� ISTr\)iF�t@ ialat@ daE' O maravilboso fortificante
Ar' actualidade.

São em grand,� numero os

seos successos.

Dá for�a aos musculos e ao ce1."ebr�

A 7V isita do r e i A I b e r t o 17'

-:-
•

Estrada do Acarahy
Tivemos occasiã-: de percorrer em

companhia do sr. dr. Eugenio Müller,
zeloso superintendente municipal, aquel
Ia nOSb8 importante via de communica

cão que serve a uma grande parte des
ta ilha, 'e que presentemente está sendo

reparada, desde o porto, da Tapéra até
enconn ar a rua Nova.

O� serviços que estão sendo executa

dos na referida estrada, foram iniciados
da Ta péra para a cidade, em vista de

terem as abundantes chuvas caídas ulti
mamente aqui, estragado consideravel-

", mente os grandes estivados da mesma
estrada.
Pelos irnportantes melhoramentos que

a superintendencia municipal tem man

dado realisar nas nossas estradas, como
sejam construcção de novos e numero

sos pontilhões e reparaçã-o das mesmas, e

tarnbem o calçamento e macadamisação
de diversas rua�, podemos avaliar con

scientemente o muito que o dr. 'Euge
nio Müller tem se eSfl)rça�t), para po
der, com uma arrecadação tão mingua
da, levar a effeito essas custosas obra').

- Dia 23 de Maio

Terminarão as festividades com uma
Missa solemne ou solernnizada, no dia I

24, que ficará a cargo da Imperatriz
que, além da esportula, dará 6 velas de

.

A

cera.

Resolveu ainda a Commissão infra
assignada que o resultado do leilão re

verterá em .beneficio da Fábrica da
Matriz.

A' Commissão promotora da
Festa

S. Francisco, 1

pe. Liborio Grcwe
Petronilho V. de Souza
Antonio Raposo
Jonathas Bompeixe
d� Maio de 1920.

'3 DE� M_AIO de diversas sociedades e crescido nume-

_

ro de operários.
. Depois de ter o sr. Antonio MicheJon,

Rasg�ndo QS mares bravios, Ç1 esqua- esforçado vice-presidente daquella so

dra Iuzitana .&l�e navegava sob o com-l ciedade, 110 ·exp-rr.icio do cargo de pre
mando ?O alfnírante Pedro Alvares Oa-I sidente, procedido a leitura de urn de
bral, veio, puxada pela corrente das senvolvido relatório de todo o trabalho
aguas, dar nas proximidades de uma social da directoria que findava o seu BRUXELLAS, 24 ,(A. P.) - O. em
�ova terra, tendo en�ã? aquelle arro- mandato, por cujo documento os pre- h rixador do Brasil entregou hontern a�:l
Ja�o navegador a fehCl�ade de deseo- sentes 'pudfram ficar conhecedores da re i Alberto, uma carta do presidente i Contribuição de cada mordomo será
�r1.r esta parte do continente sul-ame-. optirna condiccão financeira em que se Epitacio Pessôa, convidando' a farnilia �g�al á dos annos anteriores, isto é: a

•

neano. encontra a «União Operaria», passan- re 1 a visitar o 'Brasil. O rei acceitou o joia de 12$000 e 2 velas.
E foi no dia 3 de Maio de 1500, do em seguida a directoria eleita para o CI invite, manifestando satisfação em de-

_

que a esquadra de Cabral poude sau- periodo de 1920 ri 1921, a entrar em volver a V'isita do presidente Epitacio As solemnidades do dia 23 ficarão
dar com a flamula portuguesa, a t�r- goso do seu mandato. Pessóa, pe 1919.

. .. I é: c;argo do Imperador que, contribuir�
ra de Santa Cruz, a terra da pronns- Terminados os trabalhos da referida' O rei Alb�rt�, a ralIlh� Elisabeth e I ce, c,ostume. alem da esp?rtula, contri
são, P?8suidora de infindaveis riquezas sessão, usaram da palavra os srs. Ma- talvez o prmcipe herdeiro Leopoldo, buirá com 12 velas de cera.

e destIn�d� para 0?CUpar no mundo,' noel Deodoro de Carvalho, deputado parti: ão em agosto, de Antuérpia. a

uma pOBIçao grandlOB�. estadual, e Altino Vieirv:�' fidj uncto do 1)1 .rdo de um transatlantico brasileiro,
A ev?lução do .Braeil, desde o seu promotor I'publico, tendo os distinctos di- e-coltado por um «dreadnought» da

�escobrImen�o ate a ep?ca act:u�l, tem rigentes da prospera e util «União Ope-, marinha de guerra brasileira.
.

SIdo das maiores e mais vertIgl?-OS�S, raria», dispensado as maiqres gentilt'z3s I A íarnilia real esper� estar ausente
e tod� o :r�?alho da. sua orgamsaçao aos presentes á ,referida sessão.

,
da Bélgica durante algumas ���anas.de paiz eívilisado, fOI e�ecutado. de�- A banda musical «Estrella d Alv�», O prngramma consta de uma visita ao

tro dos melhores e mais apreciaveis contractada para abrilhantar oS festejes Rio de Janeiro, S. Paulo e outras gran
moldes.. do dia do Operaria, executou diversas 11es cidades brasileiras, onde os illustres
FesteJando a passagem da. data do peças do seu repertório na sessão so· hospedes serão festejados.

descobrimento ?a nossa 1>�trIa, o gru- lemne realisada naquelle dia, e devido O embaixador do Brasil acompanha-
po e.scolar «Fehppe. Sehmídt» realisou o mau tempo reinante, deixou dr> haver ra a l.unilia real.
um Importante festival, ao qual com- passeata pelas ruas da cidade.
pareceram as autoridades locaes, muitas
familías e crescido numero de alum- _�����<;JIi<�.\>1<lo

nos desse modelar estabelecimento de ' � .c I

Iensino, e em todas as repartições pu- I O Tonico M,ais Iblicas foi hasteado o pavilhão nacional. í
Poder0l!!!_ flUf!
se Conhece

"Ir (j" li

d P t
Passou a 5 do éorrente, a data anni-

J.V,J.UnlClp10 O al"a Y I versaria do nosso illustre amigo, exmo.

.
sr. dr; João da Silva Medeiros Filho,

TeD:do-se v�n.ficado quatro vagas no. uma das fi uras de maior merecimento
Conselho MUUlclpal dessi:! tutoroso mu-

.

.

g .

.

.

.

:Q.icipio, por determinnçõ,�s do gnverno
do Sup;rtor Tnbunal de Justiça do Eso

do Estado, procedeu-se a 2 do fluente, tado.
a eleição para prehenchimentl) das re- Ao\ desembargador Medeiros Filh�

f�rida� vagaf', recai�do a. vnt;.)çãn no,s I apresentamos aífectuosos pa.rabenst de ..

cldada�s ceI. Francls�o Utas de .Almel- sejartdo o prolongamento da sua exis.
da, Joao Sotêr Correa, LeocadlO Nu- .' ..

nes e Guilherme Pershlke. tenCla preCiosa ..

Os novos conselheiros do nosso' vi
sinho município, que são credores de
muita consideração e confiança, snbe·' D Joaquim Domingues de Oliveirarão corresponder essa distincção que .

I

lhes vem de, s�r feita, pelo digno elei- Em visita pastoral, chegou. no dia 7
torado do PaJaty. '\ do mez corrente, a esta cidade, pelo

.

paquete «1Vlax», o exmo. e rev. sr. d.
Joaquim Domingues de Oliveira, dignis
t:imo e estimado bispo de S. Catharina.

S. ex.; que foi recebido aqui, com

todas as honras de que é metecedor, te-

Festejando hrilhJntemenlê a }.>dSSí:lgefll ve opportunidade de receber da popu
do dio IOde Maio, duta con.:.:agrada lação catholica de S. Francisco, as ma ..

ao operariado, 3 S')ciedJde União Ope- i� carinhosas e maiores provas de 'esti-- 5"
raria BenefiGente Fpnci"cana, reali�;ou

I
ma e respeito. .

nesse dia, na séd� do «União Familiar», No proximo numero deste periodico,
uma sessão solt"'mn,; IBfa posse d,q �:ua I daremos mais desenvolvida no�icia da 6a
nova directorirJ5 'á que.tI e;51i verarn pre·l imponente recepção que recebeu s. ex.,
sentes autoridades locaf�s, reprt�sentantes I nesta cidade.

para todas as edades, é

Ia Emulsão de Scott.
Muitas pessoas devem o

.1
melhor da 'vida -a sande
e vigor- ao bom costume

de tomar este famoso

preparado d:; i?uro oleo
defi�adodebac�hãoda� .

Noruegu. Os medicos e .

I demais homens scientifi-

I� cos o recommeridam co..

" lno.um valioso Reconsti·
tuinte de verdadeira ne·

cessidade para pessoas

I
de organismo' debil ou
depauperado. I

Relação dos mordomos, rnordollla�,
Imperador e Imperatriz, para a íesta do

Espirito Santo, no corrente anno:

Imperador:
,

Sr. Joaquim José Silveira Junior.
Imperatriz:

D. Cecy Guerreiro de Oliveira, espo
sa dó Sr. Antonio Pedro de Oliveira.

Mordomos e mordomas: •

Ago ,tinho Al-
e d.· CuoJina

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

Não é de 'hoje

la Novena 14 de Maio:
ves da Sihra
da Silva.

2a Novena 15 de Maio: João Francis
co Budal e d. Anna Alexan
drina Corjna .

3" �ovena 16 de Maio: Francisco An�
selmo Corrêa e d. Emilia
Corrêa d,e França.

4'" Novena 17, de Maio: Joaquim Hypà.
.

lito da Fonseca e d. Emilia

)
Belem \VildIlI:'r.

Nuv�na 18 de Maio: Francisd) PJU-
10 Corrêa e d. E ,\h\.�r Car
doso Vieira.

Novena: 19 de Maio: Antonio Tor

quatro de Castro e d. MJria
Amalia Fonseca.

que se conhecem os productos
pharmaceuticos de Motta junzor:
-muito caros semPre, corno di
zem, mas sempre bons, infalliveis
sempre, nos males a cujo curativo
se destinam.

Os PÓS FERRUGINOSOS de Mot
ta junzor, um delles, não térn
substituto contra as Anemzas, em

geral, suspensões, hemorrhagzas,
«FLORES BRANCAS», zrregu
tarzdades, finalmente.

Os legitimos trazem. o retrato
de seu auctor; a sua colherinha-me
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encontram·
se em todas as Drogarzas.

o .Vigogenio

.

Dr. Octavio, Soares
Residencia: Parahyba do Nor.te
Attesta <;lue tem empregado

em sua clmica o Elixir de .No
(lueirG do Phco. Chco. João da

I
Silva Silveira, com optimos re
lultad.os.

. .
\,

Tomae a legi
tima Emulsão

de Scott
I� 47-

� I
"'��6DRDMI._"

. Desembargador Medeiros �ilho
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