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N.80ANNO III

V1·açãO Ferrea Assumpção, 924 ks., estando já. em tra

fego 460 ks, de S. Francisco a Porto
União e 1BO de Assumpção 'a \filIa

São Fra.ncisco-Assumpção RiJ�' foram approvados, pelo decr. n.

10.206, de ao de Abril de 1913; os es-

O deputado Cincinato Braga está pu- segu??o concessão do mesmo governo, tudos dó trecho Porto· Uníão-Iguas-
&HGa.nda uma série de artigos no nEs- se dirija de Assumpção á Foz do Iguas- sú (724 ks.), sendo, então; orçadas as

A Manoel da ]Voõrega

tado de S. Paulo," acerca da situação sú, ou outro lugar mais conveniente, despezas de conetrucção em . � .. : .

'

e do futuro de sua terra, sob a epigra- nas proximidades do Salto das Sete 83.763:353$435, e, naturalmente, o Pa-
{Conclusâo}

phe .Magnos problemas económicos de Quedas, ponto terminal da estrada que raguay terâ o maior empenho em vêr Ao� capítães-mõres, cujo mandato se

S. Paulo, ce .merecendo da imprensa do parte desta cidade, constituindo as duas eoneluido o trecho projectado' de Villa
exercia por tres annos e podia ser re

paiz os' mais francos elogios pela excel- estradas uma linha continua que se de- Rica. ao Rio Paraná; numa extensão de novado desde que as suas funeções
[ente visão de estadista que o illustre nominará, com a approvação dos go- 200 ks.

- fossem desempenhadas condignamente

pa'Ulista ahi tem revelado, baseando-se vemos dos dois, paizes interessados, _ Depositando conííança ilfimitada na
ou, pelo menos, de aceôrdo com o

em dados minuciosos e seguros ao ex- Estrada de Ferro Brasil-Paraguay. acção politica e' administrativa do ex-
absolutismo dos governadores, e' capí-

planar os assumptos de que trata pro- O dr. T. c. Gomes Ribeiro, a propo- mo. sr. dr. Hercílio Luz, digno gover-
tães-generaes, - cumpria tratarem dos

ficientemente. sito do rctaproveitamento das cataractas nador do Estado, esperamos que s, ex.
negocies políciaea e militares, do re-

Ao referir-se a Estradas de Ferro, o do Iguassú e referindo-se á linha São interceda junto ao exmo, sr. presíden-
crutamento e das .obraa publicas, e

sr. Cincínato Braga demonstra as vanta- Francisco, dizia em 1919, pelo "Jornal", te da Republica, que já s� revelou c?njunctamente com os juizes ordína

gens, sob varias pontos de vista, da que nO prazo de'9 annos decorridos interessado por este assumpto, "- no
rIOS e vereadores. resolverem as ques

lig�ção terroviaria dê Santos a Assump- parece ser sufficiente para a construccão sentido de ser iniciado, dentro em bre-
tões de alta relevancia que surgissem

ção, ca�ifal' da Republicá do Paraguay, de metade, ao menos, dos 723;989 kls. ve, o prolongamento da Unha S. Fran-
no districto a seu cargo e em cuja sé-

que aspira ter um .
escoadouro directo de -Uniãe ao Íguassú, e as, concessões cisco até a Fóz do Iguassú.

de deviam residir (Azevedo' Marques,
pafa o Atlantico. "De Santos a Assump- respectivas, prevendo os casos de inírac- Apontamentos hsstoricos, pag: 85).
cão, diz s, s., a distancia é de 1.6i14 ção do prato dos contractos, embora _t_�_

Pertencía ..lhes tambem, como já, vi..

kilometros. Destes já estão construidos com a attenuante da superveniencia da 'êl� mos mais acima, o' commando das or ..

e trafegados 614, que tal -é a distancia guerra européa, devem ser cumpridas, d&iU�nQas, --- u�a colho que espeeíe
de Santos até Salto Grande do Parana- - Os capitaes norte-americanos ance- O r'e(jnenseam''ent'o' d'e 1920 de guarda nacional, - formadas

�

por

panerna. Deste �onto, a, linha �everá iam febrilmente hoje, corno se sabe, por
todos os homens validos de 16 -a 20

alcançar o estreito "canon" do RIO Pa- applicações vantajosas, - Por que não annos, que lião estivessem alistados

,fana, a Ju�ant� d? Salto das _Sete Que- -usar o gQverno' dos meios ao seu al- Foi installada a 22 do ,corrente, na

I
nas tropas de linha ou/ nas milieías:

das. e. .dahi attingir Assumpcão: - são canee, para activar a construcção des- sala d� sup�rintendencia munic�pal, s�b os seus regimentos. �0!Dpunham-se de

ac tod� 1.000 kilometro de. linha "a sa linha de S. Francisco; acenando em a presidencia do sr. dr. Eugenio MuI .. 60? homens, subdívídídos em compa ..

�?nstrU1r-se. Destes, ha 240_ kl!o,metros ultimo caso, á companhia concessiona- l�r" a comrnissão censitaria deste mu- nhias de 60, sem direito á percepção de

Ja locados, .des�e ,Assumpçao ate S. JOD ria com as vantagens extraordinárias nicipio, que ficou constituída dos
\

se- soldo. Officiaes e soldados deviam ao

�qulm., no lnt�nor do �araguay: De S. de concessões especiaes, para o apro- guintes srs.: drs. Eugenio Müller, Luiz seu ·commandante, capitão-mór, posto

J��.qUl� ao Rl� Paraná, 230 k,�S., es- veitamento da energia hydroelectrica da Guálberto, Antonio Selistre de Campos equivalente ao de tenente-coronel, �

�a Já feito o pnnleuo. reconhecimento, I cataracta (do Iguassú) e a construcção e Irarnaia Gomes, vigario Liborio Gre- uma obedíeneía cega, não lhes sendo

�rab.alho, q�e o destIn� entregou ao e exploração de um Parque Nacional, »ie, Batalha Ribeiro, Marcos Gôrresen, permittid'o indagarem da razão das ora

lncllto pauhsta, engenheuo Bueno de sem dispendio maior para o Thesouro Otto Selinke" José Antonio Machado, dens recebidas, embora fossem estas

Andrada, na linha de coherencia historica e com clausulas de·' reversão?" Francisco Machado de Souza, Carlos· as mais absurdas (Washington Luiz,

: pe.l� qual, desde a Independencia, a fa- Por sua vez,. o sr. L:ua Castro, ex- Pereira e Altino Vieira;
I'

01'. c�t., pago 6).
rolha Andrada collabora nos grandes ministro do Paraguay junto ao nosso go- .Ap�s o sr. dr. Eugenio Müller expor «Q�and? um desses tyrann9tes ap.

· aCDnteci�en�os da �ist?ria de S. Paulo..:« ve�no, antes de embarcar para o seu mmuclOsamente os fins da commis·são pareCIa, dIZ este autor, -- nos grupos

· Essa, ltgaçao obngana a construcçao palZ, afim de a!:sumir a pasta do ex- censitaria, foi organisado o pedido' de as conversações emmudeciam, e os ho

d�, u�, "P?rto f�anco" em Santos, que, terior para o' qual fora nomeado, dec13- materiaes' necessarios para o serviço mens descobriam-se respeitosamente.
ahas, la .nao satisfaz ao E�tádo de S. rou que imciaria ep:l Assumpção um de recenseamento, ficando o rev. Lib0- Sendo propl'io da natureza humana o

Paulo, aInda, mesmo que seja duplicado, arduo trabalho para a realisacão dos rio Grewe incumbido de fazer a divi- abusar da auctoridade absoluta, calcu ..

pois s.er�e actualm�nte, além dos qua- s.eus des�jos, isto é, de ver o Paraguay são das zonas districtaes que' deverão le-se o que não fariam esses reizinhos

tro
.
ml1hoes_ de habitantes d� S. Paulo, lIgado dtrecfgmente ao nosso paiz, bus- ficar a cargo de cada agente censitario. lendo ou �uyindo lêr as Ordenações

ás populaçoes do sul de Mlllas, do sul cando uma sahida facil para o Atlônti- Terrpinados os trabalhosr da sessão, '\d� Livro V, inspirando-se na prepoten ..

de Matto Grossá, do sul de Goyaz e do co, na costa do Est. de Santa Cathari- foram transrni�tidos telegrammas aos',srs. cu� dos governadores,.e tendo em suas

norte do Paraná. na. Assim e que envidaria esforços pa. dr. governador do Estado; diredor ge· maos o recrutamentol»

Sendo Santos um porto a, que o sr. ra que o projecto de coristrucção do ral da" Estatistica n:o Rio e director- do Conclua-se dahi a importancia de

Cincinato denomina nde luxo", servidOr ramal Ferro Carril Central Paraguay !ecenseamento� em Florialfopolis, com- qu.s se revestia o posto de capitão

por linhas ferreas tambem »de luxo", que parte de Villa Rica,· alcançando o municando-lhes a installação da- éômmis- mor e a vontade irresistivel que ti·

Com taxas e tari.fas elevadissimas, _. ha Posto Meboysi, ,no Rio Paraná, fosse são censitaria municipal. n�am em occupal.o aquelles que pos ..

nec€.ssidade de abrirem-se outros portos logo concluido, :;endo este o p,rimeiro
. SUIBsem os requisitos necessarios, isto

�ara a, exportação da' producção pau- p�sso pal:a o trajecto Assumpção- -?ffi�fo--o' é, fossem ao menos, na falta ae nobre·

11sta e de parte _ dos Estados acima enu- Sao FranCISCO. za, «homens bons» e gente de have-'
..

merad0s .. S. Sebastião, ao norte, e Ca-· Resta interessarmo-nos seriamente pe- S
c

d;
res.

nanéa, ao sul, &erão dois desses portos. la realização desse destderatum, de erVlçO agua Pelas noticias que temos dos com ..

. Na explanação do illustre economista tão grande alcance político para o Bra-
mandantes de S. Francil3co, a partir de

.

paulij;tano, Cananéa seria o ponto de sil e de teaes vantagens economicas
O sr. dr. Eugenio Müller, digno su- Manoel Lourenço ,de Andrade, um dos

paJitjila de um ramal da Sorocabana li- para Santa Catharina, antes ,que outro perintendente municipal, recebeu do' sr. fundadores da villa, até Antonio Car"

gando ess'e porto a Salto Grânde, que Estado tome a nossa dianteira, desvÍé,m- deputado Deodor(1) de Carvalho o' se- valho Bueno, - só o famígerado Ca·

D collocaria em' contacto com as mar- do de S. Francisco, _ quasi no mes-
guinte telegramma:, becznha e o trefego ceI. Camacho, na

gens do Rio Paraná.
,

'

mo parallelo de Assumpção, como diz «Fpolis, 19. 'Dr. Simonds conferenci- sua interinidade este, - foram os uni ..

R
.

d
. E d C h

. ou hOJ' e exUlO. dr. g,,overnador", fica,�do cos que souberam ser capI'ta-es móres
esplgan o mUlto por alto ,a magna .. a un a, - o' commercIO de ex\.

U
-

questão, remettemos os leitorés aos V, portação e importação que a Repub1i.
tudo definitivamente resolvido", deve.rido assim como a maioria dos historiado ..

VI e. VII cai)itulos do trabalho do sr. ca do Paragúay procurará naturalmen-
contracto serviço agua Sef assignado es- res n�l.os descrevem, - despoticos e

Cincinato, afim de' terem' uma visão te e'stabelecer por esse respiradouro á
tes dias� Pàrabens. arbitrarios, infundindo o terror entre

d A A:hraços', as populall,ões sob o seu domínio.
eXacta desse problema, cuja solução será margem o tlantico. I

Y

..! • (a) DAo-lo' ,vo· dA C r·v u.. Os encargos militares não eximiam
ue' l'1Ilportancia incalculavel para o Esta- Estabelecendo-se a compàraçâo das

. c-- 'u" ,
,,'

.

a
.

a�nO'll.,
f

· do .de. S. Paulo, e virá ferir de frente distanci!;ts entre Santos-Assumpção
a, ninguem de azer parte da gover ..

o t d E d S C 1614 k
,�€\Th nan,ça e por isso mesmo o capitão�

·

S I? eresses o sta o de an�a a- ( 8., segundo o sr. Cincinato -Ci),S:i'r'- mór Carvalho Bueno foi eleito. juiz or ..

thar,1na.-. \ Braga, parecendo, alias, ser maior), e- dinario para o anno de 1825. Durante
,
A Companhia Estrada de Ferro São S. Francisco-Assumpção (1564 'ks.), Para que a Patria saiba o que deve

Paulo-Rio Grande ,obteve da União, em verifíca-se a, differença da 50 ks em ' f '1' d I d
a sua gestão, a camara adquiriu por

1910 t'
- . , f

A d S F
.

D
: a aml1a, ec arae o vesso esta, o CI- 231$400 o seu primeiro «estandarte

�

I' í au onsaçao para mcorporar a sua a,vor e . ranClSCO. essas dlstan- . imperial» de damasco, sendo a encorno

rede, com, o assent�mento do governo I
cias, _faltam construir: Santo�-As. VII no recenseamento da população de menda fe,ita para a côrte por. inter ..

do Paraguay, a estrada de feno que, sumpnao, 1000 ks., e S. FranCISco· I I de Setembro de 1920. d' d
'"\

/ •

T m.e 10 O proprio juiz ordinario que

Capitão-mór"
Antonio CarvalhO' BU6'no

lO
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s
)}€ ,y São Francisco cIo Sul

�, Estado de Santa Ca,tl)a,",rina "��I d t
CIO. :,iK:mposto e paten e por ven-

Os collectados que deixltern de s:\· ���Jij(�)�)$l):�.(,�.(ii{Yi\*lR;$\m\�*�t�(da de bebidas e fumos I . r" d t'"
��i\

tlskazer ° pagaaiento e suas pres aço'�s " ....�-:--

d
I

ia.. naquelle prazo, poderão fazel ..o no 10
.__,.

De ordem do Sr. Administra oro
rnez que seguir com a multa dp, 5'/0 e

Ml.nerVa IPapel de corles.ço publico, para conhecimento dos in-
no 20 com mais 5% ou sejam 10%. Pharmacia

P t d t�steressados, que durante o corrente I

I o� #!tas e V1S �
mez, se procede nesta Mesa de Ren- A respectiva cobrança executiva se- Abre-sé a qualquer _hora da noite w �

das á cobrança do imposto acima. rela- tá iniciada em IOde Outubro com a. Rua Genérál Ozorio n. 11 Telephone D. 15 '

, nesta typ·o.gr�phia,

...

_----- ..._--
--------

te: A. Como requer. Designo o dia 29 terão lugar ás quinta-feiras de cada se

ás 13 horas para a justificação. mana ás 12 horas, no edifício do Fo-
São Francisco, 25 de Junho de 1920. rum desta cidade, e nós antecedentes

A. Selistre. E tendo sido justificada a quando aquelles forem feriados. E para
ausencia de Da. Laurinda Ribeiro dos constar lavrou-se o presente edital que
Santos, em lugar incerto e não sabido, será affixado no lugar do costume e

lavrou-se o presente edítal pelo theor 'publicado pela imprensa.
do qual cita-se a mesma Da. Laurinda Dado e passado nesta cidade de São
Ribeiro 'dos Santos, residente em lugar Francisco, aos 13 de Julho de 1920.
incerto 'e não sabido, para na primei- Eu, José Augusto Nóbrega, escrivão
ra audiencia deste juizo, depois de fín- subscrevi, (com duas estampilhas esta
do o dito prazo ver-se-lhe propor a doaes no valor de 1$200 reis, inutili
competente acção ordinaria em que sadas), (A.) Antonio Selistre de Cam
melhor o supplicante -exporáa sua in- poso
tenção e .direito, ficando-lhe assignado Está
O prazo da lei para allegar a defesa'
q.e tive� sob pena de revclia, adve�
tindo ..se que as audiencias deste Juizo

conforme
O Escrivão

José Augusto Nobrega

Edital de convocação para o alistamento militar
o Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar

do Dístricto de São Francisco, da 9& Circumscripção de Recrutamento.

Faz saber aos que o presente edital lerem ou delle tiverem conhecimento
que nesta data foram installados os trabalhos desta Junta e portanto, convida a

todos os jovens da idade de 20 aunos, completos no armo passado e dornici
liados neste Município, a virem increvers-se nns listas de recenseamento até o I

ultimo dia util de Agosto do corrente anuo. Con vr.ca t;l mbem todos (IS interes
dos a apresentarem, neste TH:JZ(), esclarecirrtenros «u rectamacões a bem de �e

us direitos, afim de que a Junta possa bem orientada ficar da verdade e dar as

informações precisas a esclarecer o juizo da Junta da Revisão que tem de apu-
rar este alistamento.

.

Faz saber tambem algumas disposições das modificações da Lei n 1860 de
4 de Janeiro de 1908, na parte relativa ao alistamento e sorteio (Decreto ...

12.790 de 2-1-1918): ,

A todo o' brasileiro que, no anno em que completar 21 annos de idade, par
ticipar espontaneamente, por escripto ou verbalmente, á Junto, seu nome, filiação,
profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um certificado de -alis
tamento que dará direito a 'servir somente um anno no exercito activo (ArL 53
§§ 1· e 20 e lettra C do art. '9).,

'

As reclamações apresentadas fora do prazo'marcado no ai 1. 58, serão rernet
tidas immediatarnente ao chefe do serviço de r-ecrutamento, podendo os interes
sados fazel-o directamente a este, e só serão tornadas em consideração quando
feitas pelo proprio interessado ou por seu representante legalmente habilitado
(§ unico do art. 60).
Os documentos para comprovação de idade ou quaesquer reclamações serão

�íornecidos gratis e isentos de sellos e quaesquer outras taxas ou - emolumentos

I(Art. 62). '

As Juntas têm poder para conceder isenção aos individ uos de notaria ç in-I
contestavel incapacidade (aleijados, paralytico-, loucos, etc) (Art. 66).
Os cidadãos que, por qualquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do an

no em que completaram 21 .annos de idade, serão incluídos no recenseamento}
, 'que se estiver executando, desde que as omissões sejam conhecidas. Si forem
menores de 28 annos, serão 'incluidos na classe a sortear; si forem maiores, só
poderão passar definitivamente P51ra o exercito de "2" linha 'aos 37 annos de
idade completos, ficando, portantes, sujeitos a ser chamados para .prestarern ser
viço no exercito de 1& linha (Art. 68).
E' dispensado do serviço .no exercite> activo, em tempo de paz:
10) o filho unico de mulher viuva ou solteira a quem sirva de unico arrimo,

ou o que eIla escolher quando tiver mais de um;

2.) o filho de homem physicamente incapaz para
. qualquer occupacão e a

quem sirva de unico arrimo. (Art.' 114 ns. 1, e 2).
As fraudes commettidas para omissão de nome ou nomes na lista do recenseá-

�

mento militar serão communicadas pelas Juntas de alistamento ao juiz ou tri- í

bunal competente, afim de serem punidos os delinquentes com a pri:..ã» de
um a seis mezes e multa de 100$ a 200$000. (Art. 116).
Dois annos após a decretação desta lei, cidadão algum poderá, antes dos 80

annos de idade, ser nomeado para o funccionalisrna público federal ou adrn it-]
•

h J
'

J U
'_ I

tido, em qualquer caricter, em n'partl(.õ,:�:- e e;stalJl.' ecunentos (a ma. �elíl t
que apresente a caderneta de reservista. ou, pelo menos, certificado de alrsta-I
mento. (Art. 128)�, �,

_
O Governo Federal entender-se-á �O'In os governos dos Estados para que as

disposições deste artigo se estendam ao Iunccionalismo éstadual e municipal"
bem como ao operaria. (§ unico do ar1. 148).
Aos domingos será affixad4, na porta principal do edificio em que funcciona

esta Junte, a l'clação dos alistados nos sete dias anteriores.
\

A Junta funccionará todos os dias uteis no edificio da Superintendencia Mu;:
nicipal, das 10 ás 15 horas (3 da tarde).

,,'

E para, conhecimento de todos mandou lavrar o presente edital ·que será pu-
blicado no jornal «A Razão», desta cidade, por mim feito e assignado e rubri·
cada pelo Presidente,

São Francisco, 14 de Maio de 1930.

Visto
(Assig,) Eugenio Milller

-, O Secretario
Marcial Faria da Veiga
10 Tenente, em disponibihdade

tivo ao 20 -semestre do corrente exerci-Mesa de Bendas Estaduaes

multa de 15tlo, de accordo com a lei 'bc :oe caça, marca T. 1., 'n, 3'701, -

regulamentar. -c=ixa, pesando trinta kilos, conten�Mesa de Rendas Estaduaes de' São 'vinte esete kilos tresentas grammas, �Francisco, 10 de Julho de 1920. rcartuchos carregados com chumb� ou
O escr. tbalas.

João Firmino Machado -Não havendo licitantes em prirnet
�praça, as praças sob:..equentes se rea.
'�arão respectivamente. nos dias 24e�
r:do corrente ruez. Gabinete' da '

Inspe�D� ordem de Sn.r. Inspecto;r faço (tbria da Alfandega de São Fraacisê6�publtco, para co?-hecHD,ento dos interes- I-de Julhode ,1,920.
,

'

,

I

sados, que no dia 20 do corrente, pe- O Secretario
las 12, horas, no Armazém desta AI- Arnaldo Claro de 5. Thiago

l

fandega, serão levados rá ,hasta publica,
em primeira praça,' as mercadorias
abaixo especificadas: marca H. J. C., Vapor 'Babitonga
ns 60/63, quatro caixas, pensando 140 i

kilos, contendo quarenta espingardas ,

Para serem despachadas m
para salão e tiro ao ,alvo, no, valor de -mesmo dia as bagagens, carglt1:668$?00; marca C. H

.. C., ns. 2.932, 'e encomrnendas, deverão s
uma dita, pesando 5 kilos, contendo:

I.;.
-

t d s O trapích
'

um kilo oitocentos quarenta grammas apresen a a no
,

ne ao �0
de espoletas lisas; um kilo e cem gram- nos 1/2 horas a�te� da sal)ldt
mas de espoletas para armas de fogo, do vapor para joinville,
simples; marca C. H. C., ns. 4952/53, Empreza JOI'nvI·llense de Na'vegafduas caixas, pesando cento e' um kilos, V��,
contendo noventa e seis kilos de chum- 2xJ

N·.36

,
I

Is,i�ia�
Sem Stival

Afa.mad-a 'torrefacção dá 'ca.fé
DE

Annibal Macedo

A' venda na! casa

Jrmão

de

& ei«.Koepeke,
Nesta Praça.

6Rf1n,QE HOTEL

I f
.

quentes e nos

Carro na E'stação

-

Propr.iefario
�

Marcos Mattana

�,?5i_W
,

,
'

! Com e1:Ccellentes

I comàdos á disQosi
ção das Ex. lI1alll. (I)Fa

m u.i1ias e srs. VIajantes
,Dispõe de pessoal

i ,

habil para 'o 'se'rviC0,'
/

BANHOS'

-Ca-ixa Postal 'D·. 4 -=- Telephone n. 46

'Endereço telegráphico,: MAR
, Rua Raf'hrlel PanJinho
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cu a Tos�e

Duas
\

lceras
Quando em 1911, eu sofiria tenaz

mente de g!"éillde mal que a todes infec·
'ta - a �yphiJis - resultaram�me dua�
ulceras e em vesperas de rn�ns, tomeI

diversos depurativo,s sem que obtivesse
resultado. Fui aconselhado pelo compc
teQ.te enteImeiro, capitão Joaquim Fer
nandes, a tornar o maravilhoso prepa
rado ELIXIR DE NOGUEIRA, do

phannaceutico chimico sr.' João ela Sil ..
va Silveira, ficundo completamfnte CU�(l-
'do com 2 vidros.

.
Asshil npr_oveito a ncc,\sião p�ra 'ter�

Vlar os meus yotos pelo resultado' que
obtive e podpm c()J],.;ide-rJr-me 'um dos

prop�andistas de tão, milagroso EL[
XIR.
Natal, 19 de Agosto de 1913.

Alvaro BOI'ges.

NOTICIARIO
Primeira Comlllunhão. - A

,data da la. Communhão pard a flegun
dà turma de crianças, foi fixada para
o dia 15 de Agosto, ,

,
As aulas de Cateci�mó para esse acto

�omeçarão no din primeiro de 1': gosto,
as 5 horas da tarde, no Consistorio da
M t·

,

a n,z. �:_ I
O L10yd Brasileiro dispensou a pra"l

1\ RllZ1\o

ticagern dos seus navios nos portos de
Santos, Paranaguá, S. Francisco e Flo
rianopolis, obrigatoria durante o estado
de guerra.

do cargo de 4° escripturario do The
souro do Estado, para o qual foi recen
temente nomeado: de Carta:

2$000
]$000
1$000
$500

$5001$500
$5001
$500
$500
$500 �

,EI�' ...c,a�l"1: fazer-se tudo;
J.c � mas, fazeI-o, bem

feito, é que é. ANTlqAMENTE,
só fallava-se no «DOCHMICIDA»

==- -

Motta Junior, para a 'cura da Opt-
lapão; hoje, ha uma bôa dose <;le
remedios, todos elles baratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita COUZH, ainda; mas

q.uaJ"'dO se quer a cura radical
e' infallivel da OPILAÇAo. ainda

.
'

'_ =

hoi� só procura-se, só vende-se,'
por es�e mundo a fàra, o meslno

a1zlzgo e caro !E.,2,SlIMICIDA»
411'otta !unzor, que traz o retrato

do auetor, a sua firma ao lado de

cilda lata e que encontra-se em

todas as drogarias.

I

o Dr. Antonio Selistre de Campo�',
Juiz de Direito da Comarca de São
Fran(!isco, na forma da lei, etc.

Faço saber aos que o presente edital
com o prazo de 30 dias virem, que a este

Juizo foi. dirigida a petição do theôr
seguinte: Exmo. Sr. Dr. ' Juiz Oe Direi
to. Jose Antonio de Oliveira Filho
commerciante desta praça, diz que :
crec10r do espolio de Ma!het.s JoFé
Rodrigues, da quantia de seiscentos I�

cincoenta e oito mil e quatro' centos
reis (658$400) por um documento já
vencido na ünportancia de 533$400
reis, inclusive os respectivos juros e

mais uma conta na irnp'ortancia de
125$000 reis prefazelldo ambas pareeI ..
las em 658$400 'reis acima' declar'adoj
e porque a representattte legal do refe
rido espolio D. Laurinda Ribeiro dos

•••••_._._I_-•••� Santos, viuva daquelle finado não tenha

presentemente domicilio certo e conhe"
cido, requer por isso a V. Exa. digne.. I

se admittir 'a justificar-se com designa.
ção de dia, hora e lugar a ausencia da
,da Supplicada em lugar 'incerto e r.ão
sabido afim de lavrar-se editaes de d ..

tação com o prazo de 30 dias, par�;,
findos os m�smos, comparecer á primei-
ra audiencia deste Juizo, fallar aos ter
mos d� uma acção ordinaria em que

I
I. '

I
I

Secção Livre

,,-,'.... 1I J, .,." /'" f1> I] oj, �: 1(:', L R., .'

���/V··I'._�\'.�.�.:r.or "_= _

-:- . �
Contribuiram para as obras

I jO sr, João Firmino Machado, que da nossa Matriz t 1
servia na' mesa de rendas, estaduaes Lista co�fiada a..s cuidados dos se

des�a cidade como 4°. escripturario, foi nhores Antonio Pedro de Oliveira, Jor
desIgna?? ,�ara Ç)

..

lugar de agente- fis-
ge Zattar e Jn<:é A de Carva lho Filho. Ical de I d:S B .rr •• s. Rua Babitonga, coinpr. hendend«]

_ -

o trerhc (In Melti,dí) á ca-a do senhor'O Apostolado da Oração. Jorae Asseff:E-tl Associação vae realiztr a sldem-' Antonio P. de Oliveira
n- Consagração ao SAgrado Coração de J [;'1' Z torse 1":., UIS it én
[esu-, na 1 a. sexta feira do próximo '

CJase A. de arvalho Filhu
mez, d.» 6 de Agosto, ás 6 hora- da Arthur Picaskytarde. Manoel Fernandes

Pia União dasFilhas da Ma-' Joâo Silvrira de Carvalho
Migud Z ntar

ria. - Em reunião extra. ..rdinaria, re Victor Gageguaiizada il()S 16 di) corrr nt-. a Pia Uni- J N' f_

, •
,

, 1, , , .',

.

não icolau Asse
ao das FIlhas ce M'1I1.1 tornou enLe! Antonio Gonçalvesoutra", as '''f'guinl��'': re-olucô-»: de fml-1 ,_:_
dar um novo rôrT, de r: ntores, deno- p

. . .

h
. i �

atnotismo prattco:
:

preenc tI a vos-r �minado «Côro de Lourd- S», sob d di-
sa lista censitaria em 1 de Setrnbro de I'reccão da rev. Irmã Lourença, superiora 1920. i

A S d d M Ihdo Collegio "Stt:lh Matutina"; de des- 1

au e a u erempenhar as funccões de Catechistas na Todos os medi���stão convencidos r ----.�_. 'I,
.

[Congregacão da Doutrina Christã; de 1
'.

j 1 'd E 1
-

d S tt I
'

( a superionr a, e
.

a " smu -ao e co ",' I

f" s , d dsolerunrzar com culto especial, o 1 o "Atte,�to que com excelente resultado l i e leare cura a e
Sabbado de cada IDfZ, havendo nesse

emprego diariarnante a "Emulsão d.e �; seus mcommodos."dia a Cornmunhão geral e a recitação Scott" nos casos em que ha necessi- ,� 'l: (
do officio de Nossa Senhora. -

_:_ d�de de medica�ão tonic�·. ,e resco,nsh� '� DAU07 "..oLIVEIRA _ Rí Otuinte taes como. no rachitismo, escro F'��';:'::�_3iM-Jif.ill11lE",lISi;tMWlJilikH« MWUUAW.

fula, tuberculose, etc. O que affírmo e
Falleceu no dia 18 do corrente a ex· juro á fé do meu grau.

de chocolate: Antonio Vicente Pinhei- ma. HS. d. Maria Theodora da Silva, "Dr. Fernando de Moura.
rol 1 porta retrato; Alzira Guerreiro, irmã do sr. Virgílio Silva, guarda da "Juiz de Fora, MInas Geraes."

I 1 COpOj Olinda Nascimento Pfau, 1 la- mesa de rendas estaduaes desta cidade. __ :_

ta' de doce; Uma associada do Cora- A' exma. família da extincta envia- Festival., - Sabemos que um gru' e cada uma das pessôas que concorre ..
.

Cão de Jesus, 1 caixa .de doce�, UD?a mos sinceras condolencias, po de senhoritas, coadjuvadas com o ram com seus piedosos prestimos du ..

Filha de Mario, 1 broche: Etelvina 5,11- auxilio do Collegio «Stella Matutina», es· rante a enfermidade que victimou a
veira de Souza, 1 lata de caíé: Carolina _"_ tão preparando um attraente festival pa- saudosa extincta, as que lhes maniíes ..

Gôrresen da Silva, 1 dOCPj Maria [osé- A�:NIVERSARIOS t ra o dia 15 de Agosto. taram palavras de pezar e de conforto,
.phina Pereira, 1 cestinha de flores; Di- Vigario Liborio Gl'ewe.. Com- - --

as que enviaram flôres e corôas e as
nah Evaristo Pereira, 1 cestinha de pletou no dld 23 do corrente reais um Rifa - Acção entre amigos. -

.

que assistiram á missa de sétimo dia.
flores. anno de preciosa existencia o rev, vi- As filhas de Maria, incançaveis no que
Damos os nossos calorosos parabens gario desta parochia, padre Liborio Gre- diz respeito ás obras da Matriz, es· "ende-seás organizadoras da Kerrnesse que, des- we. tão pondo em pratica mais uma idéa I

te modo, contribuíram com mais urna
, A's innurneras felicitações recebidas feliz: trata-se de rifa de imagens de dií

pedra preciosa na consn ucção da nova dos :,eu:; narochianos, que muito o es· fcrentes tamanhos Rara cuja realização
. fachada da Igreja Matriz. ,timam e �eneram, juntamos as nossa5

I t·�tã') passando os bilh�tes. '

I

�. muito co'rdiaes e ,sin(!eras. Tratandn-se de imagens ainda não
1 PI_,!"��..... - ,,"- - __ " .....

_:_ ..'- benta� e, por c()�1seguinte sugeitas á ali.

D M 1 d N b a CeI. José, A. de .. Oliveira. '_ F.·z r'n,1�'ão como qUrtlquer outro objecto, e,f. aJ1.0e a J.. O reg .

r1nno� no dÜi 18 do" corrente, o vene:' vi�(njdo a dita rifa o melhoramento dr.!

Advogado !'<lndo sr. ceI. José Antonio de Oliveirà, Igreja Matriz, é de desejar que os �s-
membro do conselho municipal de�ta fl,rços das Commissões encarregadas da

Escriptroío: Rua Babitonga, 35 cidade, veI:da dos cartõe� sejam coroadas d�
] ,

Resl'dencl'a'.: Rua Marechal Floriano, 29 A «Razão» envia a s. s. sinceras fe· malS complçto exLto.

licitações.
' Podemos ainda accrescentar que a re-

-:- n1oc!e];.tçâo da fachada da Matriz será
Seguiu para Florianopolis, no dia 23 Ct)meçada no dia 16 de Agosto, a,pós a

do corren' e, o sr. Eleuterio Tavares extracção da rifa.

Junidr, qu� vae ali ,prestar promessa
_'-

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

ELIXIR Df NOGUEIRA
Cura.

Latejamento das ar

terias do pescoço.
Inflammações do ute

roo

Corrlmento'dos ouvi
dos.

Rheumatismo em le
ralo
Manehas da peI

te.

Affecções do

flgado.
Dores no pelo

. to. �,
Tumores no.

ossos.
Cancros ''Ye-

nereos.

GonorrMas.
'Carbunculo••
Flstulas.
Espinhas.
Rachitlsmo.
Flores bro-

eas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophulas.
Darthros,
Boubas.
Boubons.

e, finalmente.
todas as mo�

lestias pro ...

venleates do
sangue.

.....

��
WIID& BIPUBlTIYD DO �AnfiUf

Agradecimento
Maria Ignacia da Silva, filhos, gen

ros, noras e netos, agradecem sincera
mente, aos Srs. Drs, Luiz Gualberto e

Eugenio Müller, o cuidado. dedicação e

:Fa,Ça como eu: to

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

carinho, que dispensaram a sua querida
filha, irmã, cunhada e tia,

•

Maria Theodoro da Silva,

---:---

um terreno
com 21 mor

gos e uma casa de madeira, co ...

berta com tell)a allernã, e mais
bemfeitorias distante 15 minu
tos da estaçao; e um outro ter·
reno situado á rua Jardim com.
27 m. de frente e 200

.

metros
de fundo. Para tratar com o pro ...

prietario r,ua Bucarém 118 17, J�in ..

ville. '

/ 4x1

....... , ........·._...... · ...._... ..__ ., ,,,#':..JP_'d_........._pm_�..

De citaçAo com o prazo ,d �

30 dias
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I
mantinha com a praça do Rio estreitas gresso de Geographia em BelIo Hori-' ..-----l1li-..••1-_..
relações eornmereiaes; ajustou com An- zcnte; já foi aprovado pelo Congresso
tonio da Rocha Lisbôa, pela quantia Estadual do Piauhy e submettido ao'
de 17$000, a reconstrucção da sala de da Bahia,
seasõee, inclusive a \ pintura do tecto, Rio de Janeiro-Espirito Santo,- Ac-

'

côr de pérola, com semalha verde e côrdo directo, celebrado em 5 de se-

caiação das paredes com rodapé a , tembro . de 1919, na Conferencia dos!
oleo; a pintura das janellas, de côr Delegados ao Congreeso de Geographia

"

verde por fóra e perola por dentro, em Bello Horizonte; deve ser submet-·
'inclusive a dos portaes para que «não

Faça-se, economia
tido pela primeira vez, este anno, aos

estragassern O' Estandarte quando I

ee
,

Congreesos Estaduaes.
manifestasse ao Povo»; a pintura das , !lO que se queira Mínas-Goyaz - Convénio, celebrado
armas imperiaes nas varas de Camara Meno. na Saúde em 1 de setembro de 1919, na Confe-
e na parede da frente pelo lado .de reneia dOR Delegados ao Congresso de
fóra, dando o contraetante I serventes, Geographia em Bello Horiz,onte' para
andaimes e os materíaes neceesaríos; Co r resolvel-a por .arbitramento. Está em

tratou do problema da instrucção, in- mprae semp e poder do arbitro sr. Epitacio Pessóa.:
formando ao presidente da Província Em I d S presidente da Republicá.
quaes «as cadeiras de estudo de que U são e cott . Parará-S. Paulo - Resolvida por
a villa necessitava», e, finalmente, abriu arbitramento, tendo sido o laudo -pro-
uma subserípção, a pedido ao penado o verdadeiro preparado ferido, no dia 25 de junho deste an

da camara do Rio, para com o seu de puro oleo de fígado no, pelo sr Epítaeio Pessôa, presiden-
producto .auxílíar a erecção da estatua te da República.
equestre do imperador d. Pedro I na de bacalháo da Noruega. Parahyba Ceará - Accôrdo directo,
capital do Império, tendo Bueno eon- Unico medicamento em celebrado em 4 de setembro de 1919 j
tribuido com a quantia de 25$600 e sua classe em qualidade, na Conferencia dos Delegados ao Con-] A II -nrRM'" � �, ".sendo angariada a importancia de . . . pureza e propriedádes gresso de Geographia em Beno" Horí- I .fi � � )l.) UA
76$040. . zonte, necessitando apenas a colloca.11 C tiAntonio Carvalho Bueno foi casado curativas.

cão dos marcos, na fronteira,' o que
on muarn � m�n'fe�tar-se, ,de mod�

em primeiras nupcias com d. Barbara 'á f i r 01 id 1 g erno fede -al I eloquente, Cl:, sentimentos de generosl.
C lJJ • J o ads VI o pe o h?V ilit

.l,
I dad e da sociedade Irancisquense em prolJaeíntha Leite de Moraes d em segun-

(

m:':t'erÉ':nui::· nopmean 0bum epngenh eblro mi IA.ar., d da pr(.ject:Hh remi .delação da facha'dadas com 'do Antoma Maria do Carmo, '

ernam uco· ara y a -. ccor o
d ,,' M t

.

e falleceu a. 8 'de Maio de .1841, tendo de Scott.
� directo, celebrado em 16 de junho des- a

p
nossa K rJZ, '

.

izad 1da primeira mulher os seguintes filhos: te armo, na Conferencia de Limites In- F'lhdffi da "1
er.rnesse, l?rg�ntzat,a pe as

Maria, casada com Jacintho José de - • ,_ ... -, terestaduaes. 1 as

d
e :V, ana � rea lzad a op ,l�amehn.Souza; Ursula, casada' com João Vi. . Pernambuco � Ceará _ Accôrdo di- t� no 0I?mgo p. passa, 0, al� a a·

cente Nobrega Dutra; Emilia, casada' Conferencia de Limites recto, celebrado em 21 de junho des- �ldm, en�lado pre�das e donativos .os

com Antonio Joaquim de Carvalho; te armo, na Conferencia de Limites In- sego-umLte�. senOhor�<.. 10$ d Z' Hrev, João Mathias de Carvalho, conego Jnterestaduaes terestaduaes. k' h' U1Sz$::t Bsolrbl�), C; : Ma1fah de.da CapelIa Imperial e reitor do Semi- Parahyba-Rio Grande do" Norte _ c s �r, ;, a ma; . orre� ar a OI

narío de S. José, 110 Rio de Janeiro; Encerrou-se a 14 do corrente a Con- Accôrdo directo, celebrado em 5 de [u-
1 C31xa de sabonetes; �dWlg�S Cama.

Joaquim José de Carvalho;
.

Francisca, forencia de Limites Inter-estaduaes, ten- nho deste anno, na Conferencia de Li. cho,. 1 garr(1fa. de, cerveja; Clbe�e No,
casada com José Antonio Caldeira; dI" mites Interestaduaes. b�eg1, 1 copo: Dib Zat�ar, 1 caixa de

'I'hereza, casada com Antonio Francis-
do compareci o á. sessão 80 emne o sr. .

Minas-Bahia _ Accôrdo directo, ce- po d e é!,rf(\z; 01�a Correa, 1 lata de d�.
co Nobrega, progenitores do padre No. �����efu�e!�s�epublica e altas autori·

lebrado em 5, de Julho deste anno, na
Cf'; ,�t,lla Margan?a da Co�ta, 1 far�.

brega; Francisco Leite de ,Carvalho, e O d Th' FI' Colnferencia de Limites Interestaduaes. nhftr;.>, Arthur PlC,a�ky, 1 garrafa de VI·
comman ante lera emmg, se· MI'nas'_'S. Paulo _ UonvenI'o celebra. n, h(); Padr,e AntonlO F. Nobrega, 2, qualAnna, fallecida antes de seu pae, dei- cretario geral, leu o rela.torio da Con- d M I b 1 d C t P 1xando uma filha que casou com Ben- ferencia dá Limites., referindo-se ás do em' 5 de julho deste anno, na Con. rm; arta, '�a e a, os a ereIra

to Gordiano de Carvalho; e da segun. ferencia de Limites Interestaduaes, pa-
\ g�rr�1Ía de �ICC,.I:; Fl�r:nda Fonse��, ,I

d Ih A B d C .questões de limites, seu estado actual
ra resolveI·a por arbI'tramento, sendo! garr,afa, de lIco," Emllta ,G. Cor,rea, 1a mu er: ntonio ueno· e arva- e os resultados alcançados nas reuni- j t d d • A d Slho; Anna, casada conl Bento dã. Cos· ões realisadas. EIicontra.se nesse rela- escolhido arbitro o' exmo. sr. Epitacio (epOSl o e po e arroz, n�a, e .

011'

tá Pereira', Jacintha, que morreu sol. Pesso' a., ,presidente da Republica. �,1, .,,1 lata de doce: An.to,mo. �orrêatorio, o seguinte: '

L 1 f d " M dteira, e padre Manoel Bueno de Car- «O Brasil tem 39 fronteiras in,ter.es. Goyaz-Pará - Convenio eelebrado en�,. ..gar�a a e Jerveja" at1a
o �

valho. tad'uaes. O regimen passado não as em 5 de julho deste atino, na Confe. Gra?� Gorr,esep., � garrafas,..d.e ce�vela:1'1 P f f' h d
' rencia de Limites. tnterestadua_es, par� M"ana d,',ar Graça ,o�za, 1 L Clbcnete, Ro,.".. de iniu de modo per elto; da i, uvi· P d OI 2 1 t d d

1 d d resolveI-a por arbItramento. Sao arbI_:sa ��el aJ •

e lVe1fa, a as e, oceldas e imprecisões, resu tan Q, e um
tros -os srs. Alfredo Pinto, ministro da AUrf'113 Mala,.1 porta ,retrato; Auna L.

f' modo geral, 30 questões de limites. j C t Pld b t

Supe'fl'nten'den'·Cl'a Mnnll�llpal Das nove fronteiras definidas, em duas Justiça, com voto de desempate, mi· (a ,os a eretra, ca�xa, e sa one es;
· nistro Viveiros de "Castro e conde de Annd Toledo de ,An'lUjn,' 1 paco�e .deou tres a posse de ilhas nos rios já Affonso Celso. chocolate; OlymplO Fana ,da Ve,lga oe................. produziu controYer�ia. h 1 h U

Ad
· ·

t
..

d D E g
·

M"ll Matto Grossp-Pará - Resolvida por Goyaz·Matto Gross'o '-- Convenio ce�
sen �ra, cüpo e �m, c tcara; u�arta

, mInIS raçao o r.' fi enIO U ,êr accôrdo directo; celebrado em 11 de lebrado em 5 de julho deste anno na
Correa Lenz! 1 d�)[pmo, Alvaro Llm�1

,

d 1 Conferencia de Limites lnterestad�aes 1 copo, Mana �uh� .(\.lbuqu'erquf', 1 por·novemQro de 1900 e homologa o pe o

para ",esol"el.a por arbitramento. São' ta caneta!:; Mana Barbosa, d� ,Costa, 1
Congresso Nacional em 1918. L' ,

t d 1 1 t M t A d �
Paraná-Santa Catlharina _ Resolvi- arbitros os srs. ministro Pires e Alhu. paco e e c �oco a ( ;. �r mlanO , 0,

da por accôrdo celebrado 13m 20 de querque, com voto de desempate, e �antos, 1 cal�;') de tmtelro�; He,]f'�a �e
outubro de, 1916,' devendo a demarca- Rodrigo Octavio e Prudente de �ouza, 1 qlmmha de bo.neca; J ul�a, )o

M a Filho Santu!'. 2 latas de sapol111;. Rosemnha
ção da fronteira estar terminada em or es . Mid Corrê I, 1 tnalhz; Maria Isolina de
outubro deste anno. Piauhv·Maranhão - Accôrdo direc- Mello' 2 sabonete�; Maria Raposo, 1
Minas.Espirito Santo - Resolvida to, celebra�o em �2 de j_�ll�? deste garrafa de vinhó; Célrolina de Oliveiral

por arbitramant'Ú em 30 de novembro anno, na ConferenCla �e .LImItes In· 2 garr ..1fas de eervej,�: Aristoteles No'
de 1914, tendo o Espirito Santo recor· teresta�uaes; s�ndo arbItro" nos C�S?s! breg.�, 1 lata de doer: Maria Co,rêarido ao Supret.q.o Tribunal Federfll pa- de dUVIdas ,o �r. Alf:edo PInto, mlnls- Pcreirn, 1 cajxa de passas; Randolpbo
ra auxiliar á. decisão arbitral.· tro �a .Justlça... ,Fernandes, 1 garrafa de anl�; Mária

D!A 12: Matto Grosso-Amazonas - Hesolvi· DIStfl,(�tO Federal-RIO de Janel�o - AmRlia de Souza, 1 porta caneta; Ma.
Petição do Sr, Antoniu Torquato de da pelo '-Supremo Tribunal Fed�ral e,m ConvenlO, celebrado em .13 de ,Ju,l4o ria L0bn, 1 lata de doce; Claudia Trip'Castro, pedindo licença par<1 fUz::,r um accôrdo de 11 de novembro de 1899; deste anno, na ConferenCIa de Llmltes pia de Oliveira, \ 1 pão de ló; 'J4aria'ladrilho na sepultura de �ua avó The- está demarcada. quasi toda a fronteira, I�terestaduae8, par� resolvel·a por ar· Gõrresen, 1 garrafa de, c�rveia;· Wal.

leza Maria de Jesus" Despacho: CüUllJ d�pendendo apenas um pequeno treM bl.tramento. � pre8I�en�e do Est�do, d� demar Silv:1 1 lata de doce; Otilia·: Pe.
requer na forma da lei. cho de -decisão do Supremo Tribunal RIO d� JaneIro e ,prefeIto do Dlstncto reira 2 calice�' Maria Silveira Pereiral
Petição do Sr. Alfredo Vieira da Sil- Fed�ral. . ,Federal escolherãp � _ arbitr? ." 1 ch'jcar(); Ber;ha Fernandes, '1 "illante'

va, pedindo licença para fazer um la-I R�o Grande do Norte.�eará -� Re- Pe��ambuc?-Alagoa� - Convemo ce· gueira; Emilia Corrêa, 2 calices;0Anto'drílho na �epuJtura dI) Sr, BO;:jvfI1tura l!101vlda pelo" Supremo TrIbunal F ede� lebr�do no d�a 12 d� J��lho deste. anno, 'nio Fern._andes, 1 lata de, doce; Anta',da Costa Vinhas. D'�<';IHch(l: Deferido. ral, em accordam de 2 de outubro d.e na Conferencla -de Lm,Jltes In,terestadu. nio Torqunto de Castro, 1 garrafa de
DIA 13: 1915, embargado pelo Ceará, a dec�. ae�, para �·esolvel.,a por. arbItramento. vinho;, Bratllio Lima, 1 vidro de loçã0;

,

Petição do Sr. Albertr) 'Candido ch. são dest�B embar�os deve ser proferI� FOl esco�hldo arbl��o unlCO o sr. Pru· Juvenal Cidral 1 lata' de leite, condeno
Silva, pedind o titulo em Sf'll nomtt, de da. no dIa 17 dest� meZ.

.

dente de Mora�s Fl,l�o. sado; Maria Schutel Furtado, 1 pacote
um zterreno d(" p, M, que comprou do

b AmI8Fzond'as-Plará. -d No Supre1mQ Tfl- STantad CatharIna.,I\l� Grande ddo Sul... I. F' mr W:_�.J!!!I'Sr. otico l'ose de SOlJZa e Rua mulh�r u,na· e era, sen o provava o seu ---; en o as negoClaç�es começa o tar-
. ,., -, - - - - ,- "

pela quantia de R-;, 300$000 no lugar julgamento' este anno.
\

<M, continuam �lla8, encaminhando-se B th St hO' C
"

Rodo, e:-:trilda do r;J1orr() Geali.de, cujo Bahia-Goyaz - Accôrdo directo, ce· para um accôrdo.
\

.

.

00, eams 1p .10., Ltd., '

terreno telll de frenle :W,Dà46 metros e' lebrado 'em 9 de agosto de 1919, na As questôes Bahia-Pernambuco, Ba- O vapor "DENIS.' trazend� caro
,

fUI,ldo� d,e um Li,dO 192 rnetr(l�,' e de

I' Conferenci� dos. Delegados ao CO,ngres .. 1 �ia-Sergipe e Bahia-�spirlto Sant<:).cun·
ga de Hamburgo e varios. outros por·outro ]aoo 176 rnetr()�j d!Vldl11do·se de so de Geographm, em .BeIlo HOflzonte; I tmuam em aberto. I ernambuco é Ser- to da Europa 'aos 5 de' Agosto (mIm).um lad/_l com terras de h,'rdeuO;:i de já foi approvado pelo Congresso Esta· I g'ipe àcceitavam o' arbitramento com a

. Recebe carga para, Antuerpia, Rot.
Jacintho José de Souza� ,e do outro la- dua� de Goyaz e submettido 80- da I B,ahia, na difficuldad.e de. um acc�r�o terdam e Hamburgo.

.

,do com ter.ra� de herdo:-'lf0s 0e Anna BahIa. .

I dIrecto,
mas a BahIa 80 o admIttIa Informações com o eonsignatarlO

. Carvalho e fundos Com o ÍneS(\lO vel1- Bahia-Piauhy - Accôrdo directo. ce� com o Espirito Santo que não o ac-

dedor. D�sl)a'cho: Como requer na f()r� ,lebrado e,m 4. de setembro de 1�19,! ceitou».
. R. O' N. ADDISON

l.:oa da lel. na Oonferencla dos Delegado 80 Oon-! -:- ' São Fr�n�isco do Std

Não é de hoje,
que ,se conhecem os productos
rlh;lrmaceutico� de Motta lunUJr:
_., muito caros sempre, como di
z >01, mas sempre bCla..;, infal1iveis
sempre, nos males a cujo curativo
-e d estinarn.

O·, PÓS FERRUGINOSOS de Alot.
ta ju'tlwr. Ulll lIt�I!'t,.. !" não tém
sub-ututo contr.i í):': Anrl11.ÚlS, em

gt'I':l), susp. nsôes, hemorrhagzas,
«FLORES, BRANCAS», ul'regu
iaruiades, finalmente.
O) lt'gitimos trazem o retrato

,
,

cl r' seu au ('tnl; a SU\� colherinha-ms.
did a, t- m, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encontr as«.
se

.

ene todas as Drogarias.

Expediente
J

Mez de Julho

DIA 9:
. Portaria mal1dand0 o Sr. Procurador
Municipal pagar aos Srs, Dr. Fernan·
do Caldeira, Chrispim de :Mira e João
Roque .Moreira Gomes, de livros que
remetteram a esta Sunerintendencia, a

quantia' de Rs", 175$000, pelá' verba

expediente constante era lei orçarnenta
ria em vigor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




