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,Após á inauguração, o sr. dr. Eu- pequenos ernprehendirnentos industriaes,

genio Müller, acompanhado de alguns trazendo mais vida e mais riqueza para

, amigos, percorreu diversas ruas da eí- 'O município e que augmentem a fortu

, Inaugurou-se a 11 de corrente a il- dade, afim de verificar a illumínação, na individual.

luminação publica desta' cidade, forne- que, aliás, nada deixa a> desejar. Tomemos como exemplo aquelles que

, 'oiãa pela nova empreza de luz dos Cabe- nos por 'nossa vez, na qualída- não esmorecem com as criticas male-

sre. Oliveira, Ehrhardt & C. de da 'orgão dedicado aos interesses velas e pessimistas, e levam a feliz ter-

-

Apezar do máo tempo, então reínan- Ioeaes, enviar as nossas mais sinceras mo os seus propósitos, triumphand o pe- ,

te, ás 18 horaH já era grande o nu- e effusivas felicitações aos srs. .Iaymé la sua tenacidade sobre um meio dis- Antonio Carvalho Bueno foi o ultí

mero de pessoas presentes á eerimonia de Oliveira, Frederico Erhardt e d. solvente que só acha viável e bom 0 mo capitão-mór da villa de S. Francis-

da inauguração, que se realisou na Elvira de Oliveira, socios da Empreza que é de estrangeiros. .
co; sendo nomeado nUIU tempo em que

usina sita á rua Liberdade, notando- du Luz, pela inauguração do respeeti-
esse cargo tinha apenas uma significa-

se 'entre outras, os srs. dr. Eugenio vo serviço, 'ficando assim restabelecida
I � ,

. ção honorifica e sõ poderia ser -tolera-

Müller, superintendente municipal; ca- a nossa illurninação, até ha bem pou-
do por eondescendeneía ás tradições

pilão Edgard, Hecksher, .delegado da co deffieientiseima. Essas felicitações,' Il J. R b' 92 ! que nos legou o domínio portuguez.

capitania do porto; dr. lramaia Gomes, são tanto mais justas quanto os es-. d or�arnenLo da, epu lCa para L 1! Com a independencia, esses pequenos

delegado de policiai deputado Manoel forçados emprezarios não mediram sa-!
i potentados espalhados por todas as cí

Deodoro de Carvalho, Arnaldo S. Thia- críficíos na realísação do compromisso ' Foi assignado a 29 do mez p. p.,! dadas e villarejos do Brasil já não. ti

go, Frahcisco Fonseca, Carlos Pereira, que assumiram, tirando-nos, por ou-I pelo sr. presidente da Republicá, a � nham mais razão de ser e dentro em

Servulo Caldeira, Mario Lopes, Derei- tro lado, de" uma situação critic-a e mensagem ao Congresso Nacional eon-] pouco foi extincto o lugar de capitães..

lio de Oliveira, Genesio ,Costa, Pedro que muito depunha contra os nossos tendo a proposta para o orçamento ge-: mores que, a despeito de gratuito,

Reis, Carlos Bronze, Joaquim Fonseca, fóros de cidade marítima, ponto ter- ral no exercício de 1921. O total das! «era requestado ardentemente (Wa

João Bezerra, Alvaro Fonseca, Arísto- minal de uma importante linha ferrea despesas dístríbuidas pelos differentes II shington Luiz, CapÜanza de S. Pauto,

1el�s JNobreg�, Emmanuel da. Silva e cujo porto é o mais frequentado no ministerios attinge a 72.486:679$384" pago 15)>>.

Fontes, José da Ocsta Pereira" Ivo e Estado por navios nacionaes e .estran- ouro, e 683.026:764$362,. papel; c?n-I" .

Nasceu C�rval�o Bueno na 9!1tão
Brasil Gõrresen, Waldemar Silva, Ata- geiros.

frontando com o da receita, que im- villa de S. Franeíseo em 1774, mais ou

liba Vieira, Antonio Serrão, José de porta em 106.039:500$000 ouro e . · '! menos, Q era, filho legitimo de João

Olíveíra Cereal, Trajano Lopes, Alber- � 559.886:922$502 papel, verifica-se o sal- ! Mathias de Carvalho e de' d, Anna

to Samy, Díb Zat'tar, Mario da Costa
.%J I

rir) de 33.552:730$316 ouro e o deticu de I Clara de Jesus. Como todos os rapa-

Pereira, João Jacob Zattar, Reinaldo �enul�d� meôdGTti. de ,f:Jar"'�I'h�
163,139:841$860 papel. Convertido o i zes da sua epoca, alistou-se nas mili ..

Lucío de Oliveira, Fernando e Frede- "ti r \;l v '1/ v \.J v" l\V saldo ouro em papel, ao cambio de 14 d. l'cías no posto de alferes, sendo logo

rico Baggenstoss, Leoncio Costa, Tha- por 1$000 e deduzido o producto des- i depois promovido a tenente e em . . .

deu StaZ'ak, Francisco Gonçalves Vieira,
Com ;s�a eX�)(I. farni.lié'l, ,emb<lfCC\U ta conversão da differença em papel o 11815 a capitão. Na governança civil

Frederico e Henrique Bernstorff, Ja- para Florianopolis, no di« 13 rifl cor- defrcu , ficará reduzido a . . . .'. ! da villa, encontrarnol-o almotacél em

eob Pfau, Leovegildo Osório e Leoea.. tE'fltt"',a bor�.io,dn "Rl��T �11bos..�," ,C;f.t'.:Çl8.431:004$244
.

jAgosto de 1808 ,e juiz ordinario em

dio 'I'avares. deputado Manoel Dcü(1010 de CclfVd tini' 1820, sendo reeleito para o anno de

Jpstabele,cidà a' ligação do dynamo que vae ali tomar parte nos tl,,,,h:jlh,,s =� 1821.

com a rêde da ílluminação publica,
'do Congresso Representativo do Estido, A sua cultura medíocre era com.

pelo dr. Eugenio Müller, o sr, Jayme
a Abrir-se no día,22 do corrente. pensada por exoellentespredícadoe mo ..

·

de Oliveira, um, dos concessionarios
Gozando de real prestigio }lo!itico Receitas dos Estados raes," e pela rebusca que fizemos para

da luz, expoz em ligeiras palavras as
neste município e occupando 1.11\1 lugar ........_

esta noticia, chegamos á. conclusão que

difficuldades com que tiveram de lue- de de-taque no nosso meio social, s, s,
E h'

. .

artigo da I elle não tinha predilecção accettuada
, pôde verificar ainda uma VfZ o grác) xtra Imos do pnmeiro .,

tar para darem p'romptos os services l ' .. ..

c

_ ser' ue d tado C' c' at B I pejos cargos publícos e se vela aac-

Y de estima e de consideração en que
le q o epu ln ln o raga . ,

da empreza dentro do prazo do con-
é tido pelos seus correligi:!rio� e arni- está publicando no «Estado de S. Pau-; cUI?al

..os em sua, terra fOI mals, para

tracto, tendo-lhes sido impossivelobte ..

a ,."
.

b'jO 'J _I d . lo», acerca da situação e do futuro da [satIsfazer aos amIgos que o conSIdera-

rem com facilidade os materiaes neces oos, os quae., na ,lmpossl 1.11 ,::lI, (�, e (I • d d b
I vam um dos melhores homens da vI·l.

. , . _
.,: acompanharem ate a bordo, df:'vJdo aI)

sua terra, os seguIntes a os so re as I ,
..

8arlOs, VIstO aInda nao estar normah- ,

t 1 d' t d l' 1 ' ! receitas dos Estados (rendas ordinari- lIa con1 aptIdões aproveItaveIs na ad

sada a situação do mercado de ma- frnao P-�1)pv e P_�do a. lan1
a o (;1 )()f(j,

as' rendas extraordinarias e rendas com i ministração publiea. Era negociante e

h' ,,' 'd 1 T'
oram a sua reSl enCla evar ao nr,s�\., '.,

j
.• d t"d d d d'

'

� marla�!, crea a pe a g��rra. ermI-
. d' O" \.

.

' �,t ",,', ',_ apphcação espeCial arrecadadas): I
a e8s� 1 amo e ac IVl a e e I�O� O

nando, �gradec�u os 'aUXIlIas prestados'l 'bno Iepr;-sen�anoe os �eus �lllcell,S

Piauhy' 2.050:340$544 melhor dos seus esforços, adquIrlndo

pelo poderes 'rounicip.aes, ,facilit�ndo á I
votos de �o� v13gem.

. ()
.

. G�yaz 2.925:000$000 ahi, honradamente, ul!l cabedal que

empreza todos os, meIOS no sentIdo de'
A "�azaJ.' que dse ,:.�, nra dd:' o, tde: Maranhâo 4,744:354$608 naquelles tempos se afIgurava avulta..

serem concluidos os trabalhos no mais'
como ��u lrec:Clr, e�cj'i

i

ao
• :,p�trt : Parahyba 4.918:146$210 do.

breve espaço de tempo possivel. I.?eodor �e Carvalho feLz pCWldnêfJ, M •
'

G 5 564'871$067 Após a independ!3ncia, com ao accla.

O dr. Eugenio Müller usando da ela n:) CapItal do K3LHln, (�nde-, C:-;tr1-! R!ll.tG r�ssod Norte 5'678:659$448 mação do imperad�r d. Fedro t, em

J>alavra, felicitou os empr�zarios da luz mos ce.rtps, s, s. propugnara pdn en-, S
10

..
ran e. o

5'714:000$000 12 de,Outubro de 1822, cumpria ás

pelo seu espirito de iniciativa e pela grandeclTuento do Estaou e da �ua ter· A1��:;:'13 5.909;424$812 camaras das Cidades e villas enviarem

,

sua tenacidade em levarem a bom ter�
ra natal. Geará 6.394:617$157 procuradores á côrte do Rio de Jànei"

mo o serviço que tinham chamado a si,
_ ..��_

Sánta Catharina 7.235:246$648 1'0, com poderes, para felioitarenl a B.

'dotando a Isua terra com um melhora- �� Amazonas 7.360'000$000 m. e hypothecan)lu-lhe o apoio incondi ..

mento de tão grande importancia.Na-' Paraná
I 8.617':591$396 cional que 08 povos offereciam para a

qual.la m.omen�o em .que a população de.Merece
um registro especial c bd- Espírito Santo H).0'�6:664$631. manutenção do throno e ao mesmo

S. FranCIsco, Via reahsada uma das suas iI
. 10 espirito de iniciativa revt�laclo Pará 10.153:313$750 tempo manifestarem o' regosijo dos

'maiores aspirações" - ri restabeleci·
I .

pelos' moço::; que cfHnr õem .

a Pernambuc� 21.086:188$040 brasilejros pelos acontecimentos que

'm$nto da illuminação publica da ci-' emprezà de, luz recentemente inCtugu- Rio' de Janeiro 24.500:000$000 se iam desenrolando. Em 8, Francis-

darle, - s. ex, sentia-se satisfeito em rada. Rio Grande do Sul 29.498:607$882 co, ,pretendera-se, a principio, autor ..

abraçar o sr. Jayrn� de Oliveira e os S. F!'ftncisco é uma das cidadt>s d.o Bahia 36.095:779$290 gar esses poderes a Joaquim Jo�é de

�e.tnais 8ocios da nova empreza," que Estado onde esses 'surtos aindi1 �ão ra- Districto Federal
.

51.082:108$000 Oliveira e depois a Jo�quim GonçalN

t�o bem soüberam corresponder á con� ros e que ,deviam ser imitado�, prestan· Minas Geraes 51.639:969$494 v�s da Luz; como, porém, o primeiro

fIança dos poderes municipaes' ao lhes do-se assim urna valiosa contribuição São Paulo 115.446:800$000 exercesse ,«o officio de justiça e da ca ..

,f�zerem a cpncessão da illllíninaçãó aü desenvolvimento local.
'

mara que não o podia dispensar», e

1>ublica.
.. E' de bem pouco tempo as palavras ,., - 1 - n ..... o segundo fosse juiz de orphãos «e a

Fallou ainda o deputado Deodoro proferidas pelo ;ir. presidente da 'Repu-
,/
sua aUt!lencia faria perecer � adminis-

de CarValho, que, em nome do conse.. blica na Associação Commercial, con- B,ooth Steamsht'·p C'·,O •. ,
Ldt., tração da justiça e orphâos», foi esco-

lho municipal, felIcitou enthusiastica- citando essa corporação
-

a attrélhir a
� lhido para essa incumbencia, em ses-

�ente ,os' emprezarios da \ luz pela mocidade brasileira para as industrias, .o vapor ;,DENIS" trQ.zendo oar-
são de 20 de Outubro, o capitão Cal'''

l�auguração que se acabava de assis- o cornmercio e a lavoura, desviando·a d H b
. valho 'Bueno, «porque reconhecião na

t d
-

1 I
ga e am urgo e va

..

rIOS outros por-
Ir, sen o as suas u tímas pa avras, do bacharelismo e· da burocracia que, 12 A

sua pessôa qualidades que o tornavão

d dto
aos de· gosto (mim).

Como as os srs. �ue o prece eram, estiolam tantas energias mais aprovei- . Recebe carga para Antuerpia, Rot- digno da oonfiaI)ça deste povo e que

abafadas por uma Eialv8J de palmas. taveis em outr()s campos de acç,.ão c[ue d H b cumpriria devidamente tão importante'

E f f/ter
alU e am urgo.

d-
ssa esta oi abrilhantada pela ban- não os que offerecem um diploma e

missão».;

'. .

1 E 11 d'
Informações com o coneignatario

a mUSlCa « .stre a' Alva», que exe· uma repartição publica. Infelizmente, por essa occ�sião, Bua-

,Outou varias peças do seu vasto reper- Necessitamos muito de iniciativa par-
R. O' N. ADDISON no achava-se doente e, em 26 do' ra..

'tom.
\ ticular, de hou1ens que se lancem aos São Francisco do Sul ferido, mez, apresentou á camara um

Capítao-mor
Antonio Carvalho Bueno

, A Manoel da lvobrega
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rendo-se incutir nellas o desamor pejo gar até 31 de Dezembro do corrente . anno o O"
�,

espartilho que, tal como se emprega prazo para recolhimento, sem desconto" das
,

d f
.

d \._ seguintes notas:
e orma o thorax e pl'BJU ica a respi- 10$000, estampas 11 e 12

ração. O vestuario deve, numa pala- 20$000, estampas 12, ,

vra, ser tão leve que, não' traga obsta- 50$000, estampas 11 e 1.2

I I
.

t d 100$000, estampas 11 6 12cu O a gum aos movimen os e ao r�-. 200$t)00 t 12.

I' t d
.

th
.

O ' es ampas
senvo vimen o a caixa oraciea. ,8 , 500$000, estampas 9
exereicros de ordem, a saber evoluçõea,�_cujo desconto começaria em 1'. de Julho pro-
desfilamentoe e posições para inicio ximo .' .

'tios exercicios collectivos são bastant . Gabmet� da Inspectoria da Alfandega
. imol di

São Francisco, 28 de Junho de 1920.
conhecidos e simp es para ispensa-; O Secretario
tem explicações detalhadas. Os exeu.:· Arnaldo S. Thiago.
cicios para a mulher (porque a sua

estrutura é mais fraca e delicada- do
quau do homem) devem ser menos Vapor Babitongaenergrcos e ter menos duração.E', Vende-se um óptimo terreno COm

contra índicado todo e qualquer exer 35 metros de frente e 65 metros de. -

Para serem despachadas no
cicio que exija dispendio muscular in- mesmo dia as(_ baqaqens, _ cargas

fundos, situado a rua Nova nesta' cida .

tenso e prolongado, assim como' exer- de, fazendo frente na mesma rua e
cicios de gymnastíca franceza e em ap- e encomrnendass deverão ser

fundo para a Estrada de Ferro: poden.parelhos de gymnaetiea allemã. O exi- apresentadas no trapiche ao me-
to da educação phisica femenina de- nos_ 1/2. horas. antes da sabida

do ser visto por quem pretender bus.

pende da .escolha d� profe�sor qu�, do vapor para [oinvílle,
cando informações com o senhor Clau.

Incompetente, exercera uma influencie i -dino Romão Alves, rua Ràphael Pardi.
tanto mais deformadora quanto ln�n()r ,Empreza: JOI"'nvl'llens6- de Navcgaf'.a-o nho NO. f 6. .

3X�
a edade da educanda, cUJo organI"mo ': .

"
- V, I

na i.n�ancia é mais susceptível de se.
' 1 xq Livros em branco nesta typographia

corrIgIr e deformar.
'

Fernando de Azevedo.
Da revista «Sports.»

,

Vigogenio

/

, ,

li 1\ R1\Z1\O
_m.. , = n

�
....
_-

° sr. OUo Selinke, esforçado. gere11-
te da filial da firma Hoepcke, Irmão &

Ca., ne-ta praça, teve a gentileza de
nos agradecer em, attencioso cartão

que nos dirig.u, as justas . reíerencias

que fizemos em o numero passado des
te periódico, por motivo d� passagem
da data do natalício do sr. Carlos Hoe

pcke, chefe daquella importante firma.

_. $ -

E' O· rnaravilboso fortificante
da ac-tualidade.

São em grande numero o�

�eI. Beujamim Vieira
Victima de um desastre de autorno

vel, veio a fallecer na villa de Carnbo
riú, onde éra influente politico e super
intendente 'municipal, o sr. cél, Ben
jamim Vieira, cavalheiro muito .conhe
cido e estimado neste Estado.

seos successos.
I .

de .Dá for�a" aos· musculos o- ao cere'b�
I ,

.5 .'_ .... JlSzaLSti.& .LU!. as &&
s

• .Lllst Attençao

.

-.-

A "Emulsão de Scott" dá ao orga
nismo elementos preciosos de repara
ção.
"Attesto sob a fé do meu grau que

sempre empreguei, com excellcntes re

sultados a conhecida "Emulsão de
Scott"· em todos os casos de afrecções
pulmunares, como o succedaneo mais
tolerável do oleo de figado de bacalhau,
e por ser a verdade passo o presente
attestado. fi

"Dr. Ambrósio Vieira Braga,
,Juiz de Fóra - Minas Geraes."

__&3 __3. _

.

_ __ .. .2_,-

-------------.....�--.....------------.....--------.........................-------------

801t'A••
· Editar de convocação para o alistamento' mílíta

•

O' Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de, alistamento' militar
do Districto de São Francisco, da 9� Circurnscripçâo de Recrutamento.

Paz' .sabér aos: que o presente edital lerem ou delle tiverem conhecimento'
I�posto de patente por vell· que nesta data foram installádos os trabalhas desta Junta e portanto, convida a

A educação physica da mulher. de- da de. bebidas e fumos todos os jovens da idade de 20 annos, completos no annd passado e d.ollli.ci.
ve constar de: a) Jogos infantis. (espe- -:- liados neste Mnnicipio, a virem increvers-se nas listas de recenseamento alé o

cialmente nacionaes); b) gymnastiea _

De ordem do Sr. Administrador ta- ultimo dia 'util de Agosto do corrente anno. Convoca tambem todos os interes
sueca, principalmente apropriada á ço publico, para conhecimento dos in- dos-a. ;'r,flest'tttar.em, neste-praz», esclarecimentos -ou reclamações a bem de se.

funcção respíratorla e á bacia e aos teressados, que durante o corrente u..;· direitos,' (lH01' de que a Junta possa bem, orientada ficar da verdade e.dar 8S

membros inferiores; c) sports, taes co- mez, se procede' nesta- Mesa. de Ren- informações precisas' a' esclarecer" o juizo da Junta da, Revisão, que tem' d.e apu.
mo danca clasica, ao ar l.vre, pedes- das á cobrança do imposto acima rela- rar e:--te alistamento,

'

trianismo (pequeno' passeios, corridas tivo ao 20 semestre do corrente exerci, F"z saber tarnbern algumas disposições das modificações da Lei n. 1860 de
e- marchas de pouca duração e exten- CIO. 4 de J;-meiro de 1908, na parte relativa ao alistamento e, sorteio ,(Decreto .,;,
são); d) e, finalmente, a natação que 0" collectados que deixarem de sa- 12.790 de 2-1-1918.): .

é o esporte utilitario de maior capací- tisfazer o pagamento de suas prestações A iodo o brasileiro que, no anno em que completar 21 annos de idade, par
dade hygienica e morphogenica. E' naquelle praz,", poderão fazer-o no 10 ticip.ir esp ontanea-nente, ror escripto ou verbalmente ájúnta, seu nome,' filiação,
preciso, como ponto de' partída.. íneu- mez q ue �t'guir c()n� é1 nmlta de 50Jo e profhsãi'. resdencia e data de na�,.:::irnentot será fornecido um certificado de a·lis.
tir o habito do, passeio, sobretudo no no 20 com mais 50/0 ou sejam 100/°, tarnpnto que c!ará direito a servir\sómente um anno no exercito activo (Ark5J
campo. O passeio, sobre ser um admi- A re,pectivél cobrança e:xecutiva se� §§ 1 () ':! 20 e ldtrf;l C do :ut. 9)." .

ravel exercício «repousador,. do cere- rá lnieii1da em IOde Outubro' com a A..;;, reclarna<., Õ �s élpresentadas f\)rH dd-., prazo· marcado no art. 58, serão remeto

bro, porque movimentando as massas mult 1 de 150/0, d� accordo com a lei tidrts irnmediatamente ao chefe do- servi'ço de recrutamento, podendo os interes'
musCl,dares dos ,membros ,inferiores regularnen taro sado..::, fazeI-o din'ctamente a este, e s8 sed�o tomadas em consideração quando
determina UIn descongestionamento M,:,�.1 de Rfn;-IAs E"t.qrlu?f'; d� São feita� pelo proprio interessado o'u por seu rt'pr�sentantp. leg:11mente habilitado
cerebral, tem a desempenhar papel F';10C1SCO, IOde Julho de 1920,' (§ unico do 8rt. 60). ,

importantissimo na educação physica. ,( O e�cr. O:-i docurnent(),,· para ,com�)rov(lçã() <i� idade ou' quaesquer rf'clamaçõec;' serão
E' por elle, é pelo passeio, exercicio João Firmino Mach<ic]o iornecidlts gratis, e j"entos de sellós e quaesquer outras taxas ou emolumento�

: facil e ao alcance ,de todos,' que se (ArL 62). .....

pód� realizar mais facilmentd a orian- N·.36. Ar;, Juntas têm poder, prlTa conceder" isenção aos individuos de notaria e' in'

tação higienica do Remo ao ar Livre. De ordem do Soro InTectflr f(lço contest)\Tel incnpacidade (.:deijaclos,· paralytico�, ,lottco�,' etc) (Art. 66).'
Referindo-me ás danças sob o ponto public(\ para conhecirnen'o dofo: jnteres- 0, cid;:,dãos 'que, por qUAlquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do"a.n·
de víflta hygienico, claro está que nes .. ':éldo�, que n') dia 20 do ul1rentp, re. no em que completMam 2l annos de idade, serão incluidns no recenseamento
ta cathegoria de indiscutível valor phi.. as ] 2 hor-a'-', no Arrnazem desta AI- que se e�tiver executando, desde que as om·is�õé3 sejam, conhecidas. Si forem

"" siologico nã.o podem entrar as danças l;ll1dt'g�!, �erã() levados á ha�ta publica, mennres 'de 28 (lnn()�. serão incluidos·,na classe a s0rtear;' si forem maiore::,.so
modernas (danças 9-e salão�. á n,Oítf> fem primeira pré:lç8, ar.; rnrfca.dorias ]')\:derão passdr definitivamente para o exercito de 2· linlH aos 37' 'annos: de
em saJas ma� areJadas, tao repellI-1 ab;lixn e-.;pecificadas: tnnrca H. J. C., idade comr,ddos, ficandn. rort:-l11tos, sblj-eitos a ser chamados para prestaremí,ser'
das pe!a hyglene moderna como I'�r n-; 60/63, qUéltro caixa�, pensando 140 viçn no exercito ç1e 1 a linh \ (Art. 68);
alIas sao aconselha.das �B da!lças antI- kl1os,' cóntendo quarenta es�)ingardas E' djsp�n'léldo do serviço !lO exercito- activo, em tempo de. paz:
gas, - essas admlraveI8. varIações do j)'lrrt s:11ão e tiro �o <llvo, no valor ele 10) o filh0 uniao ele mu1ht:'f viuva ou solteira a quem sirva de unico ar�tnO,
salto e da marcha. Os exercicios pois 1 :668$000; marc� C: H. c., ns. 2.932, ou o que ella esrolher qUflndo tiver ffiRis" de- um;
que _mais convém á mulhe� �ã.o aquel- uma dita, pç�óndo 5 kilo:o:, contendo: 20) o filho oe hon1em physiçarnente incapaz para qualquer occupação e' a .

les qU,e augmentatn a flexIblhdad� e Uin kiln o1t()Cf'ntos quarenta gí",HDmaS qW'rn sirva, de unicn arrimo. (i\rt. 114 n-:., l-e 2).. .

a destreza da culumna vertebral, Isto \.!e espoletas lisas; um kilo e ceny gr�lln- 'As fraudes c(lrnrnettidas paré-l nmis!'ão de nome 0U nome� na 1ista do recense�'
é, os rnov�rnentos que, sujeitos ás leis rnH� de espoldas f'i-lra armas de fog'�, mento militar serã'O comn,uniead,l� pelas Jünttls de alistamento ao juiz ou tn'

da cad�nCla. e do rythn;o, se tornam, sifTlp]e�; ln�Hcn C. H. c., ns. 4952/53, bunal cornpetente, afirn de �eren! punidos {)i' délinquentes com a prisão de

p_?r aSSIm dIzer, a �o��ta da locomo- dual:;, CmiX;I$', pt'>séludó cento" e Um ktlos, um él �eis mezr.,s e rnulta de 100$ a 200$000. (ArL 116). '

çao. E, que da fleXIbIlIdade do tronco coÍ1�f'ndo o\)venta e �;f'i . ..;· kilos de ChUlll- Dois (Jnno" "pó, a decretação desta lei, cidadão algum poderá,. antes dos �O
e da harmonia dos rr..ovímentos depen- bc (:e, caç;1, marca T. I ,n. 3701, urna �nnos de idêloe, ser- nome�do pala �o. funcciOI1alisrna publico federal ouo admlt·.
(ie um dos 'maiores encantos da mu .. C::-iXiI,

-

peSéil1r)n trinta k ll)�, contenc!o tido,. em qualquer car;1cter, em repartições e estabelecimentos da UniãO, �elIl
lher: a Graça. A· edu�ação _ 'ph�aica vinte esete kdos tresentas gramma�, de que apresente a caderneta de reservista, ou, pelo' menos, certificado de altsta'

para moças deve ser, pOIS hyglenlca e cartuchos carregados com chumbo ou níento. (Art. 128).
. "

,

esthetica e nunca «a�letica», visar so- bd hs. (
O Governo Federal entender-se·á �om os goverr..o8 dos Estados para que as

�re �udo o desenvolVImento da parte Nã . .1 ,h:lVgnd() lir;tflntes e�m' primeira disposições deste artigo se estend:lm ao funccionalismo estadual ,�' municipal,
InferIOr do ·corpo,: dar a graça e á 11fi:-1Ç I, as praças �(b equentes se re;di� bem corno ao operario. (§ unico do art. 148). ,

'.'

.

destre�a �08. mOVImentos procurando z"u ã<l re"l'ectivamente nos dias 24 e 28 Ans domingos será affix(ldfl, na p0rta prinçipal do edificio em que Ílincclona

ante� a bge!reza do que. a. f�rça. As do c()rrente OIt'Z. Gabinete da In"rec- t'sta Junte. a relação dos ali�tados nos sete dias anteriores,'
menInas deverão ser dlstnbUldas em t:oria' fi I Alfanrlega de São Franci�cn, 8 A Junta flloccionará todos ns dias ,uteis no edificio da· Superintendenéia Mu'
classe confor�e sua e�ade, ten�o.se le Ju1h)de 1920.

.

nicipal, das 10 ás 15 h9ra� (3 da tarde).
' ..

sempre em VIsta o delIcado t eflodo ° Secretario
pubertario, seu grau' de robustez, ou Arnaldo' Claro de S:' Thi. go

E para conhecimento de todos mandou lávi"ar o present� edital que será P�'
por outras palavras, sua constituição,

I

_:_' blicjldo no jorD;aJ «r\ Razã0»,· de::-ta cidade, por'mim feito e assjgnado e\' rub!l'

physica, e o grau d � desenvolvimento N•• , 33 cada pelo PresIdente.,
'

que tem na educação physica. A edu- De ordem do Sr. Inspector e para conheci- São Francisco, 14 de M1ió de 1920.'
caçi\o physíca deve ser diaria, durante mento dos iuteressados, faço publico que a

meia hora, preferivelmento peja ma- Junta Administrativa da Caixa de Amortisa-

f ção, em sessão de 14 do corrente, conforme

Inhã. As meninas. e moças poderão a· communicou o Pre�idente da mesma Caixa
zer OS exercicios· r�spiratorios, procu- por telegramma de 26 deste mez, resolveu 'Proro- ,

Educação . Physica.
.

. para � as mulheres
---,--_.__.._---�---_._"'.._. _.'_'

/

Mesa' de Bendas Estaduaes

Vio;:;tn

(A,;sig.) Eugeuio MUller
o Secreta rio

Marcial Faria da Veiga
10 Tenente, em dI:Sf>on.ibiJidade·
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1

n.rcional «M.»;», procedente de pa-!
r.t n 3 Cf11 ,', •

'-b'-'" !

ncru-guez «Tab'\DJ) de �393 tonela-]
da", procerlenlf cU� New York;
ingif'z «Dun.r-n», de 1865 tt'nt'1(lda�,

procedente d- Hamburg: I(inglez «Popl r Branch», de 3475 to-

nelada', pn'lcl,!'jt nte C!é'4 T. Palbot; I
, élrg -ntin» «1\�r('f'rn», d-: 587 tr-nela-I

1 da" l" oced erue d�:. R�o de jancrro.
i,

'

INotas maritimas
1

� � .

que. se conhecem n� prnd uctos

phain:aceutico ..... di'" Motta jU11.wr:
_multo caros se,mpre, r,,',!.'1') ,di-

zem', mas sempre hrn-', iuf.rluvr is

sempre, nos rnale- a cujo curativo

S� destinam.

O/PÓS FERRUGINOSOS de lI!/ot-
.._ _Im

ta jU1't10r, 1.I.ill 'Ot'lk', 'não té.n

sub,ti�ut,) r�{,ntr'l ,,� A1tf1nw.b', tili

genl, susp, nsâes . Ize17irwrlt(lgzas,
« FLOR ES BRA.NCAS», Z1'Tegu-

4arzdades, finalmente-,

Os legitimo� trazer» o retrato

de seu auctor: a sua colherinha-rne

dida. km, no c;'lbr), I) n.rme- de

MOTTA JUNIOR. e enconsr ane

se em todas as Drogarzas.

NOTICIARIO

«l/'aquatrá»
Ent rem pela primei r a vt:z neste [)C'I

to o bello paquete nacional «Itaquatiá»,
da C. N. de Navegação Costeira.

O «Itaquatiás foi' con-truido nas of
fiei nas d I Ilh i dn' Vianna, no Rio de

J. J r,-o I.!"

aneiro, e tem ..;0, tr-neiauas ce re-

gistro,
O ex.x-ll -nte p',qUt'tt-' nac, flrocedi�-l

de MU:-"',;'JlÓ e {-.(_; ,LA� t! dc-.�ún\:·lva-se aos

portos do Rio Glande. Trouxe ] 1 pas

:,?geiros e 107 toneladas Je. carga pa(a

Arthlll' Fonseca- - A bordo elo

paquete «Itaquera». regressou a 13 do

corrente, da Capital da Republico, com
sua exma. família, o sr, Arthur Fonse

ca, dignD 1Q supplente do juiz de direi

to desta comarca e operoso emprega-
do dos srs, Hoepcke, Irmão & C. ceras pezames,

Ao seu· desembarque, compareceu -:-,.
avultado numero de 'pessoas.

. Falleceu esta tn�d[ugauí-1, I repen!ma-
Em sua companhia veio 'tambem do � mente, o sr. T�rtulJano Jo�:e»: , Fran

Rio a exrna. família do sr. dr. Theo- Ç?, que ha muitos annos residia nesta

philo Nolasco de Almeida. C:ld.1de�,
Apresentamos .a s. s. os nossos siri. Envla�no� a sua desolada família os

eeros Shmprimentos de bôas vindas.
nossos sinceros pez-rnes.

-:-
_._

A "Emubão de Scott" ,dá ao orga-

D ti ,., J O
.

1 d
O Dr. Antonio Selistre de Campos,

Ob,a vo para- a, dl'e a.:.,.• - I 'ContrI-buiram'para as obras
tusrr.o e ementos preciosos e repara-

O
I

Juiz de Direito da Comarca de São

sr. Jose Antonio de liveira Filho deu da nossa matriz
çã». F' r da lei

a offerta de 100$000 para as obras da "Attesto sob a fé do meu zrau que sem"
rancisco, na rorma a ei, etc.

lgreja Matriz desta cidade. Li;;;ta confiada aos cuidaJos dos se- pre empreguei com excellentes resultados Faço saber aos que o presente edital

_:_
nhores Jonathcs Bompeixe, Manoel Ze- a conhecida "Emulsão de Scott" em com o prazo de 30 dias virem, que a este

..
A boa a,dministração de u�o paiz n�() I f;rino �� Cllveíra e Antonio Fernandes todos os casos de aftecções pu]mona-' Juizo foi dirigida a petição do theôr

dIspensa o concurso de estahshcas cfti- l.O Ní1scrm-·ento. res, como o succedaneo mais toleraveI seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de' Direi ..

caze�; estas não prescindem,�: r:)or !-ua I Rua Fernando Machado - 1:1' Clleo de ligado de bacalhau, e por to. Jose Antonio de Oliveira Filh0

ve�, dos a)garismos' fundarnentàes pre-II Praça da Matriz: "er a verJade passo o presente attesta� commerciante desta praça, diz que é

enchidos pelos recenseamentos.. Alexandre da Silva __ 2$000 do." credor do espolio de Matheu.s José

Preenchei, portanto, os boletin"

cen-I João Gualberto Pereira 2$000 "Dr. Ambrosio Vieira Braga. Rodrigues, da quantia de seiscentos e

sitarios em 1 de Setembro de 1920. Ex�]tina Adelína de SOUZ'l ,2$000 "Juiz de fóra - Minas Geraes." cinco�nta e oito mil e quatro centos

_..:-' ,

.

ClO.dido ROZ1 ) $000
reis (658$'400) por um documento, já.

Kermesse pl'o-Matrlz.-Nn pro .. I Tnã�) S. Anna I $080
vencido na iqlportancia de 533$400

ximo numero daremos [1 continuaçã .. )! J(lão B. Aquno 1 $000 E' f�a�l�l fazer-se tudo; reis, inclusive os respectivos juros e

das prendas ofterecidas para a Kenlle:-: .. I Jnãt) M. Bezerra 1 $000 \Y mas, fazeI-o bem
mais uma conta na importancia de

se que deverá realizar-se hOJ'€" ás 2! Líbani0 Moreira 1$080, ,
125$000 reis prefazendo ambas parceI ..

feIto, e que é. ANTIGAMENTE, 1 658$400·'
horas da tarde. I Luiz de França 1 $000 \ as em reIS aCima declarado;

só falla;va-se no «DOCHMICIDA}) t tIl d f

_:_ I"abel T\1ascarenhas 1$000
-

e porque a represem an e ega o re e-

Na ausencia do sr. Manoel Deodoro Virginia Pinheiro e Lucia 1 $000 Motta Junior, para a cura da opz· rido espolio D. Laurinda Ribeiro dos

de Carvalho, acha-se encarregado d(IS lapão; hoje, ha uma bôa dose de Santos, viuva daquelle finado não tenha

negocios da Pharmacia Minerva o sr.! remedios, todos elles baratinhos, presentemente domicilio certo e conhea

�ntonio, de Souza Lima, pharmaceuti� I
.

cido, requer por isso a V. Exa. digne ..

hco liceneiado. ' I

B
annunclados para o mesmo fim, e se admittir a justificar-se com designa-

,

'

• para muita COUZH, aind.a', mas ça"'o de dt·a hora e lug
.

d

A t-:""":'"d d d. ']1':'
!

'
ar a ausenCla' a

ppareceu nes a Cl a e, no 1::) :) , romI quando se quer a cura radical' da Supplicada em lugar incerto e não

do conente, o periodico ,,0 Oiho, « ! .I I e infal1ivel da OPILAÇÁO, ainda sabido afim de lavrar-se editaes de ci ..

orgão critico, humoristico e dedicado! hoje só, 'procura-se, só vende-se, tação com o prazo de 30 dias, par< I

aos�inteIesses dos estivadores deste- pflr-!
findos os mesmos, comparecer á primei.

to. I
por este mundo a fora, o mesmo ra au.diencia deste Juizo, fallHr aos ter-

antzgo e caro !E.,2,2lIMICIDA» _

mos de uma acção ordinaria em qu.J

lIIotta jU11zor, que traz o retrato melhór o Supplicante exporá a sua inten·

do auctor, a sua firma ao lado de ção e direito, e ficando-lhe assignado o

cada lata e que, encontra-se em prazo da lei para allegar a detém que
a reyele do pagamento da quantia allu·

todas as drogarias. dida . de 658$400 e mais os juros que
accrescer,em, sob pena de revelia, sen

do á sua rev,elia, cazo não compareça,
nomeiado Curador Ad-hoc que, intima ..

dó conjuntamente com o Illmo. Snr.
Curador Geral Interino de ,ausentes a

represente, e afina1, condemnada na for
ma pedida ficando, desde logo citado,
para todos. os termos judiciaes da cau ..

sa até final senteaça e sua execução, ad·
vertindo que as audiencias deste Juizo,
costumão ter 'lugar, nos dias uteis, ás

quintas feiras ás 12 horas, no Fortim a

rua Itajahy, desta cidade. Nestes termos,
P. a V. Exa. que, autuada esta e mais'

a proct�ração inclusa, digne-se deferir
na forma requerida. E. Deferimento.
São Francisco, 25 de Junho.. de 1920.
O Advogado Onofre de Andrade

.

Lu
cena. (Com uma estampilha estadoal n.o

valor de um mil reis, inutilisada.) Em:

cuja petição proferí o despacho seg�iu�

,
I

-.- I

Recebemos o n. 13 da "Revista 11·1

lus�rada," que' se publica em Floriano-l
pohs. ..

. .' I
< Como sempr�, as suas pnginns vêm 1·
profusamente illustradas, trazendo. U"f) i

•

. I

Vaf1ad� texto. \
3

-:- I
S

.
I·

.

eJamos dignos da incomparavel ta- t
ra em que nascemos.. I .

. �evem'os o Brasil .. perante os extran-!'
geJros, provando que e1le é grande' pe- ;

.

,
10. numero de seus filhos e pelo patri .. 1
ohslDo de cada um. Preenchei os bo-I
lbetins' do recenseamento de 1 d� Setem.!
ro de 1920.

MOVimento dO-�;"to
t
De 1 a, 9 do corrente\ entraram nes-

e po�to os s,eguintes vapore�: I
naclOnaes «Aymoré» e «L8guntl », de

496 e 300 toneladas respectivamemte,
proce?entes do Rio de Janeiru;

d
nacional «Itaquatiá», de 1,250 toneJa·
as procedente de Mossoró'

.

'
.

naclonaes «R. Pauh> e «Max»1 de 37

t��;te porto.

2i _

Fa tleceu no dia 14 do correte 3 se

nhorita Heriquetta Krüger, filha do sr.

Guilherme Krüger.
A' farnilia da extincta enviamos sin-

�
. � I�;t:f:�:��'?í'\�;:,v� ,:'

Tossecura

Laboratc.rio .... Daudt & Oliveira

(

GRANDE KER�iESSE

Dia. 18 de julhó

ás 2 horas da tarde

Vitaliano Pereira da Silva I $000
Antonio Onofre de Miranda 1$000
Maria, C. do Rosario .1$000
Manoel E. de Miranda 1$000
Luiz Liberato de Freitas 1$000
Thirnoteo Lopes ] $000,1[oão Francisco das Neves 1$000·
Pedro M de Oliveira 1$0001,Nr.bert» D. da Co-ta 1$000
Mario Xy:ito 1$000 I
[onathas Bornpeixe ]$000 I
Carlos Braga 1$000 I'João A. dos Reis $500

João Roza J
$500

Augustinho T. de Souza $500
João Curvello $500
Mvria Delfina Oliveira $500

<, Waldernar da Silva $500
Luiza Maria da Silva $300
ç:ra. M. A. F. $300
Cecilia' da Conceição $200'
Deve estar de parabens a Comrnissão

a cujos esforços está entregue a zona

acima mencionada verificando a mais

completa acceitação do seu nobre traba
lho'

--.:-

Secçã� Livxts
--

Agradecimento
Guilherme Krüger e faITIilia Dgrade

ceil1 a tod;:ls as pessoas que os acom

panharam durante a enfermidade de

sua pranteada filha e irmã

Beriquetta
ihes enviaram pezames e· grinaldas e

acompanharam o corpo da mesma até
o cemiterio.

AprôveitJffi o ensejo para agradece
rem os esforços; em pregad os pelos
drs. Eugenio Müller e Brandão e sr.

Affonso Doin para .salvarem a extinctô,
hypothecando-Ihes aqui toda a sua gra
tidão.

S. Francisco, 15 • 7 • 920

-
---_ ..

----�--- _ .. -

,.

DAUDT It .ouVEIRA - Rio

Trecho de "Carta

.j.. •

=Fa,Ça como eu: to

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

A Saude daMuIhe�
e ficará- curada de

e
seus mcommodos,"

.Olt'.,••
De elta,ao com o prazo 'de

30 dias

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/

,
,

2 1\ RAZAO

condueta e que possue em bens mo

veis e de raiz 5,000 cruzados», e do
cap. Manoel Fernandes de Souza, com

60 annos de idade, «homem prudente
e de bôa eonducta e que possue em

bens moveis e de raiz 4.00q, cruzados».
Carvalho Bueno foi provido no lu- I

gar e em 8 de Novembro daquelle an

no apresentou á camara a sua carta-,patente passada pelo presidente da
Provincia, desembargador João Antonio IRodrigues de Carvalho, em cujas mãos I
prestara o devido juramento, coníor- i
me constava á margem da referida 1

",������!Mi�\l/�I&�t,.., carta, sendo-lhe dada a posse do cargo ide - Capitão-Mór e Cornmandante do 1

requerimento em que juntava uma eer- Terço das Ordenanças da Villa de S.
tidão do cirurgião-mór Camillo de Francisco.
Jesus Silva Pinheiro, áttestando que o Conttnúa

r�querentte . nãod �e encontrava em C. P. I
cireums aneias e Ir á côrte por estar

Iem uso de remedio e convalescendo ._�_
da «molestia de garrotilho», de que
tinha sido acommmettido. :n:\J n ,.Nessa emergencia, acamara resol- 11illda &1 611isifa 'J asteral . I.

veu felicitar o imperador por eserípto. T
. l

Como, entretanto, o ouvidor da comar-
ran-crevemos h-je pa .. a as colurn-

d S nas do nosso jornal, as f.1aléivra.;; alue o
ca e . Catharina officiasse insistlndo ,

na outorga de poderes a uma pessôa
Exmo. Sr.' Bispo Diocesano deixou eS-1

que estivesse em condições de desem- criptas no Livro do Tombo desta PJ-!
penhar essa missão condignamente, ror hia, pOI occasião da ultima Visita Ifoi a mesma confiada ao tenente-gs- Pastoral, e cujo Termo nos foi, bondo-] . Erílulsão de' Scott
neral Joaquim Xavier Curado, ex-go-

sarnente, cedido pelo rev. Vigário Li-I ;<.,_;�_..,... _

vernador de S. Catharina e então pro-
borio Grewe:

,.)._.
l curador geral desta Províoncía no Rio Dom Joaquim Domingues de Olivei-'.... .

'

,

de Janeiro.
ra, por ,merc� de. Deus � da S�nta sé'! D'�c Ernest !enan n?· prefacio dos

Em 1824, Carvalho Bueno, foi pro- Apostólica, BISpO de Florianópolis etc, , veu� Sou.,enzrs d en/ance et de

posto, por eleição, para occupar o car- Aos que o presense Termo virem, jeunesse.. ",
go de eapítão-mõr que desde annos saudações e bençarn em nos-o Senhor. «Uma d,as lendas mais co.nhecldas na

atraz estava sendo provido com fla- Jesus Christo. Bretanha e a da p�etensa cldad� de_I-,
grantes irregularidades. Achando-se o Fazemos saber que, em Visita Pasto. que, em epoca ignorada, teria SIdo
éommando da vílla confiado ao cap.· tora], chegámos no dia- sete de maio tragada pelo ma�.
mõr Francisco Fernandes Dias, . o go- do pr�sente armo, á parochia de São ,Indlc:m em dlv�r�os pontos �a cos:vernador Tovar e Albuquerque, em Francjs�o do Sul, e nella perrna nece-

ta ,o ,.:0 ..,aI desta cidade !ab.ulosa, e ,�s1817, houve por bem destituil-o sob o
mos ate o dia quatorze do n.esruo mez, pesca tores contam. a res peito h�stof1dS

pretexto de que Fernandes Dias esta�a visitando, além da séde, ás capellas ou I estran?�s. AssAeguram que em dias de

velho, e nomeou em substituição O· localidades .do Sahy, Ilha do Mel e tel�pe,:st,i�e, vem.s� no ?O�lCa,:o das va

seu amigo ten-cel. Francisco de Olí- Garnbôa. Tanto na séde, como nas Ca- g�s Fi!" �,-,ch,as, das s�as 19re!aS n

e em

veíra Camaeho, que era commandante 'pellas, tivemos, assáz festiva, senão pom-
dias ca.[�JO::;o:::; eIeva-:"Ie _

do abysrno o

do batalhão dos milicianos. Camacho
posa, e irnmensarnente carinhosa recep-I som dos seus carrilhões moduland.of enfeixando em suas mâos .tão illimita- çãn• 'Visitamos tud('I, segundo as deter� hymnns. sacros. Afigura.s�.me pos::,utr •

dos poderes, commetteu uma serie de minações canonica�, e de tudo tivemos no fundo da alma t�ma CIdade de I;;
arbitrariedades a ponto de levar o po· a rpelhor impressão, sendo notavds os gue t,:mbem tange :·n�lOs chamando ob�-
YO a representar diversas vezes contra

progressos mrtteriaf'� e es�irituaes obser- tma,drtrne?te aos Of�Cl�S sagrado_s fieIS
eUe, junto aos altos -poderes, até que vados em tod� a freguf'zla, a começar re01;tente::s. Por veze"" d�tenh_o me a

finalmente Tovar em 23 de Junho de da rernndelação da Mrltriz e reorguli.
oUVJr e::lsas. plangentes

r vlbr3çoe� qu.ç,
1821. nomeou Antonio Eugenio de Mi- zaçãq'dI". �uas IrmancÍilcle=--', até á,.; Ca- parere SUl d1rem de pn'lUnduras mfint
randa Tavares capitão-mór deste dis· pellas cio Sahy e Gambô:l, inteiraalf-nte I t:1S, C\)nlO vozes .do outro mundo, ,e na

tricto. Em Novembro do mesmo anuo, nUVriS, e a da Ilha do M,,'I, em prnJec- v):lh,ce. e.n?ontrel 'prazer em reglst:a�Pereira Valente, que succeQera Tovar to. Hospedacllo-nos, magD1fiCarnenle, no (.s murmunos l?ngmquos dessa Atlan
no governo de Santa Catharina, en· Cnllegin das Rev. Irmôns tia Divina p[o� .

ude desappareclda».
'viou para aqui o maqor Elias Antonio 1\ ..f . ',!

, •
J

" ,videncia, IV1CllS umfl vez, t1Vt�mo::; occa-I -'._"" ..:...__�__,_."",....,,,,,'f�""�I<'9l>-<�"""',�

,de OlIveIra para substItUIr Mirand� slã'1 ele açlrí�cjar toda a delh�adf-z1 e I ao'" RI

Tavares, allegando tambem a decrepI. hospitalidade da população francísquen- COisas varla.s
tud� deete.

J. se, I '

Flcando vago o lugar d.e capitão- Pedimos ao rev, sr, Vi ario (Jue Cl)íl'! ! Em pról dos bons�ostomes.-
mór, em 1824, com o falleCImento de t t y th' b

g
- 'i'· - ',A aut\)fldade lllun1clpAIlle Bdrcdona pti-

Miranda Tavares,--foi publicado a 24' i:�n �l '- IIp;l !� e a

ndeg�lçSao'F( lng�
os

I blicl'u o seguinte nviso: Em todos 0:-1
,

, (t,:stln')::; e"Dtrllt!3t':-; e , l';lllClscn. ,_

de Julho do mesmo anno, pelo OUVI· t
l.

bl· "
II gari':) e em todas as occélSlOes, os

dor geral e corregedor da comarca, dr. ;an"crfve� para aqUI as not:�� Pdu l�a. habitantes da cidade deverão observar

José de Azevedo Cabral, um edital
as fe�, �::Jp�e�;fJ. ;1 respel l: a e·'

-

a dt:vida c')ÍlI[lcy·,tura no trato e nas pó}.
�... "'�A�+�.�!I!!!Z�-"�S�[!@!!!!!!!!!!!_"

convocando «os homens bons e pena. gUAl1í d lS1 a 1S ura
: . ."

1
' lavras e ern tudo o que po"!'� offe'nder I

d '
s. revrno., que e o PlOnelrO ( a se·

l
� l bores» para votarem em tres pessoas d" f,' J t"

,'. .

1 "
a 1'e Z{[laO, .

a mora, os ons costu·'

d d" f' d L, a . eI us mo, que e, pnnclpa men·
j.

.

Td d F· I ,.-

este IstrICtO da 1m e serem p.ro- tI" o missionado das CaI'Jella" a.... Rev. 'Ines, .a l'
c ecenCla le1 �i CIVJ lbIa e·h l?r.l. I 0" <1b ljV()·.ass·'lgnados m·embros da

Postas e uma entre ellas escolhIda
'

�.

I

especuJ mente pw li )t( �a asp emw, .

.

�
(A_ •

• _ r ,

' llrmélns Cltlt van cdvando o !:'ulco dfl - .

fi·
. . (Jlroctona da SocI·eda·de Benefice·n·' te AI-

Para o cargo de capItao-mor da vIlla .
, ','- .

_ . ,- _

Aos trr:n::-gri,�:ssores seno lD tgtdas dlver.; ,

t:
.

<

.,
"

_

d f 'd d
.'.' educdçao da luv.entude, e d todt) n po· . . Iltança dos E·hvadores desta cldáde tor-

e con ormI a e com a regIa provI- . _ .,. I' '1' ,... "
SllS penas. '. '. - ...

- d' C Ih Uito
.

d 18 d VO, sempre mc môc o a
.

C030)UVar Ud; . ----

I
nalrt publtco pelo presente, que nesta

Asabo 'lod u17s.t7 o 1 amanno e e
C()u'�,:�s que c.hzern reSpE'lto a .Deus e a I Cd' õ ° g 1 1 data renunciaram

.

collectivamente oS

Vr! .f
....
e .

h' t d
.
�ua Igr't'j], aquÍ ueix;lmos Con�igrnd()S! J. !1n ceeorha�l· �s.- ener I

H�
-

. cal gi)S q'le exer�iam na' 'mesma Diree-
erI lca-se por a I o es a o anar- . f' �

.
. '1 t�n ia, \) rn;.JréC I ue Crlmpo von

tn-I .

. .' '-
.

'
,

.

• ns n()��()'-i nro Un(I()S e anrnorre', nUlOS .'

S P torta pntr"'gaucl0 t!'\do o archt'vo da
ChICO em que se encontravam os nego- ,t . denburg fOl ('igracladü pele- anto a- ,..... v

Q!

, ,élgr:-\deC'lI'Dento" com uma ,derradetra I o's I m"srna Socl'edade .l urna CommPl'ssão
CIOS da governança da vIlla, -antes de <.� w. \ ' '_ dre com a Gran Cruz da rdem de .

\"H .

u, ,

1�24, com os governadores a fa�erem
e d�_\ .• ctu��� �enç�m. _.. ." ,

Silvestre, \ I composta de tres SOCIOS convI.�ados
Õ d b t't t d 't*

S, j:1 e::"\te lIdo a estaçao da Tm�sa pa- , I para esse fim não se responsabll1zan-nomeaç as e su S 1 U os e capI éloBS -, -1 . "1 d· ,.- h'
- -

. .'
"

'

r d t't
'. ,I IH '11.1, num O{mng0, pard c egar aI),

I t t d ti os O do por qualquer conta aftecta a refer1·
.mo!'es, quan o os ramI es a segUIr! conhecimento de tndos.. mpor au �s ona �. .- e�·1 d· S ""d d

;..
.

d t
deViam ser estes que agora se punham' '.',

-

., nanhld D. Jo�e de UrqulJo remetteu· cl OCk a e e entregue. depOIS es a

, A ,. B'�nedlctl() Del O:nnepotentls etc, ( .' . data
em pratica, de accordo com a cItada· Fl· 'r 30 d· d d' ,\O Pelpa um Importante donatIvo para c", . O
provisão e a. lei de 18 de Outubro de ' '

orwnopo 1S, aos las o mez e
;:JS duas hasiEGa" que os religiosos rran- S, F-ranclsco, 17 de Julho de 192 ·

1709
.

d
.

Ad' d ,Junh'\ de 1920. .

1 t H A' T d C
d' al� a em ,vlgor, ap:zar ta ln e·

t ,Ú)rn Joaquim D, de Oliveira' els�1noO(lle:em ev.a�. ar, ur�t �o Thr.. ntomo orquato e astro

���d�nâ�� �u��à�r:!eâ�Ç��m�sr::.a na

__ .. L
Bispo Diocesano ' ��'1r. as lveuas e ou ra no on e a·

, lfasréqJ[�iI�esF��ef:�veira
A eleição eHectuou·se em ? de A- jO'V··

--
,

.

Leocadio N. Tavares
gosto de 1824, sendo apurados os nO-1 19o,genlo 1 Na Snissa.- ° Conselho F�deral Trajano ,Diogenes Lopes
mes do cap, Antonio Carvalho Bueno,: I apprt';Vuu a n�solução que permUte o

com 50 annos ?e id,ade «homem pru-I E' O maravill)oso fortificante I resta11elecimento da Nunciaturfl Aposto·
dent� e de muito boa. conducta. e que I da actualidade. jlica n:l Suissa, Pharmacia' Minerva
possue �m bens mOVell:3 e de raIZ , . ., S

-

d
1 -- r

14.000 cruzados»; do cap. Francisco \
ao em gran e numero os

II Casas en.t 24 horas�- Na All�.
I Este estabelecimento �cab� de receber...

de Miranda Coutinho com 60 annos seos successos. .

fwmhd, 'e ultlí_Uarllente nos Estados Um'" um grande sortImento de
dt' idade, «homem pr�udente e de bôa Dá for�a aos musculos e ao cerebro I dos, começaram a construir com bom - preparados pharmaceuticos. -

.'- - .---_._ - -----
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Grande Karmessa

Para que as Creanças se

desenvolvam de um modo
são �.normal, é prudente
que se lhes reforce o orga
nismo com um preparado
tónico de beneficio indis
cutivel, Tal é, segundo o

testemunho de milhares
de' paes, a legitima

resultado pequenas casas de betão 011
também de barro, As paredes fundem.
se 'no local escolhido dentro de formas
sobrepostas de modo que as paredes
consistem de uma só peça. Este tra15a.
lho é feito em 24 horas.

Para as installações necessárias gas.
tarn-se mais 9 dias, e assim dentro de
10 dias a casa é habitável.
São multi pIas as vantagens de tae!

edificações de betão. A' prova de fo.
go" das intempéries, quente no inverno,I fresca no verão, tal casa e urna hab],

i t�çã;) i�e(il.
I F lbnca? em que trabilham ce�tenas
de operarros ficaram por este meio ha.
bilitadas a fornecer accornodações aos
seus o.ierarios e por preços reduzidís,

t simos, resolvendo-se assim um dos mais
difficeis problemas,

\

Dia 18 de Julho

/

Nova estatistiea sobre 'o nu
� mero dos Judeus. -:- Segundo o

b udeu Da vid Fritsch, o numero total
I dos judeus, espa rsos polo mundo inteí.
Iro, é de 15.430,000, dos quaes 50 •...
100.000 moram na Palestina..
0" restantes se acham assim distrí.

I
buidos :

Na Polónia
II Ukrania

3.300.oQO
3.300.000
3.100.000
900.000
650.000
540.000

\ 480.000
450.000
300.000
300.000

, 250.000
200.000
110.000

1.450.000

" América do Norte
" Russia
" Rumania
" Allemanha

e.

" Hungria
" Tcheco Slovaquia
" Inglaterra
" Áustria
" Lithuania
" Slavonia do Sul
" Hollanda
Em diversos paizes

I,

A.viso
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