
Impresso na 'Cyp. «Apollo»

1III!!'!"!!!--!!!!�AII!!I!N!!!!!N�O�III!!!I!!!!!I�'.!!!!!��I_!I!�!I!'!'o!!!i!!l:�b����,��·��oeCrCet��d':lII.-vae�r:s'-oO!!!s!'--c-a��-:-f-:taanl!!�n�c307���d�e�""��!�"'-g�O�S�;���.!!I!!d�e�m�1�;'!;�����_'!'!.!��:!!I!'!����s:�:5!I'IISI-G!!:II-N�A�T�-Ui!I!l'-R-A���lg�g�g���-�!l!!IN...!!!!!�J!I!',-�S�3�-�--�-
Gerente: Paulo Krelle Numero avulso 200

ií__�__------�--�--------�_Ei�.-EB_wm--W��M�-8--�nw_=P-EmPN�� WWBmxwrmu__�,r aD�
---

·� ma �� �__...
__

"t- -----_.. -wt"""""'''�'' "'�''a rmn.......�_

A MENSAG12M �� e�lo�md�e����� ����;�,:dodeemd�,�;;�1 'RErEnSEA'mEnTO T\E iozo
que esta sendo applicado de accordo "U "'7

O valioso documento lido pelo ex- com a lei na construcção da linha de
mo. sr. dr. Hereilio Luz, eminente go- trarnways eléctricos no continente, con

vernador do Estado, na sessão de a- forme contrato firmado pela «Campa-
b t d t tl

t-J Em reunião effeetuada no dia 12 do mente com 08 recensea t d
.

er ura o congresso represen a IVO, nhia Gener,:,l Electric». O saneamento
' C1 � J men os a agn-

22 do mez P P
,

r co d corrente, a Cornmissão Censitaria Muni- cultura e das industrias,
em . .,

- e mmen a- da ilhn Senta Caiharina e municipios
se, pela sua clareza, pela minueia com vizinhos, além da construcção de urna

cípal approvou a divisão das zonas Além das pessôas presentes no do-

e são expostos os negócios adrninís distrietaes organisada pelo, rev. Libo- micilío, serão também Incluídas no bo-
qu o

-

ponte monumental" ]lg;:jndo a ilha ao
�

trativos de Santa Catharina, por todos ti t d
-

d
. ri.o Grewe e tomou as necessariae pro- letim censitario, não só as que estive-

I d
'

leit d c.on :nen .e; a arfeca �ç�o o Imposto ter- videnoias para a nomeaeão dos agen- rem t-mporariamente
' ausentes no'

os a os que se o encare, a er ura e ntonal apesar (1\18 difticuldades encon-)"
L "

todos os catharinense que sabem bem' tes recenseadores. dia, 10 de Setembro de 1920 como
, tradas na cobrança, ettingiu á somma

'

querer a sua terra e em bôa hora ele- de novecentos e setenta e sete contos .

O d.is�r�cto de S. Francisco, ficou as- tambem ás que; embora não morando

ger�� para governador um dos seus embora. re.Iuzid.i a taxa de exportação SIm, dividido:
!
no domicilio, tenham ahi passado a

mais illustrea e honrados coestaduanos d f
.

. 1 a zona: Cidade-c-Lado Norte. noite de 31 de Agosto para 10 de Se-
I

SN h' t d
- .

h das o arrc z, »ssucar, arinh a de mandioca
ao a 1 tra a as com carm o to �s I e feijão. Observou S. Ex. o excesso de

2a zona: Cidade-Lado Sul. I tembro.
' ,-

questões que. se pre�de� á prospen- cento e tanto centos, comoarada com
3R zona: Rua _Nova e contornos, Eg-I O recenseamento da população será

dade .desta.Clrcu,mscrlpçao, mere.cen�? I a arrecadação do primeiro 'trimestre de tacão da Estrada de Ferro, e Rócio I feito por meio de listas de familia, con-

E'sp�clal cUId�do, de 8. ex. a .nac:ona.lI. exercidos anteriores». Pequeno. porme a natureza do /domicilio; parti-

�açao d� ensl.no, � Intensa d�fus�o da . A «Razão» felicita a-s. ,ex. e con-
4a zona: Laranjeiras, Ribeira e Mi-I eular ou eollectivo, inquerindo-se de

llls�rucçao. pnmana, a oolonisação de gratula-se com ét população catharinen-
randa. . cada habitante o nome o sexo, a ida-

vanas regIões. do Estad?, o sanea�en. se pela prosperitade do Estado, exu-
5a zona: -Gambóa e Praia Grande. de, o estado civil, a' nacionalidade, a

to do noss? hto�al, a hgaç�o da ,Ilha I beranternente evidenciada 'pela mensa-
6a zona: Acarahy, Tapera e Morre- profissão, o gráo de instrucção, a resí-

'

de Santa Catharina ao cO,?t1nente, ete.i ] gern do exmo. sr, dr. Hercilio Luz,
teso deneía e os, defeitos phyeíoos, somente

etc., - bastando a solução de um só apresentada ao conzresso estadual.
7a zona: Recto Grande, Estrada Ge- quanto á cegueira e á 'surdo-mudez.

desses problemas para reeommendar I

b ral (sul). Além destes quesitos, serão formulados

li posteridade a enfibratura de um I --"-»-<.:L�<:�;-�>--
8R zona: Iperoba, Ubatuba Ilha da mais dois referentes á condição ou si .. ,

administrador, verdadeiramente interes- I Paz e Enseada.
'

tuação do individuo que habita o do-

sado pela grandeza de sua terra. ! m k' .:m ..

I
O recenseamento da 1 R e 2a. zona micílio e ao numero de pessóae que

Afim de que os nossos leitores fi- \ :J;r. �ugenlG JI\UI er ficar�, a car�o, �o rev. Líborio Grewe, Item_

a seu. cargo.
'

quem fazendo uma idéa da
_

eXPlendi-1 ", ,,' que Ja deu 11l1(,1O ao serviço. . .

Sao obrigados a receber. encher, as-

da situação financ�ira e economiea do "A b()r�o d�) A�na seglllu f:lara FJ�)- '"& as 3R, 4a, 5a, s-, 79. e 8� zonas, signar e entregar as listas censitariae

Estado, damos abaixo um resumo do f11émopolt '.
em ,?,b)ecto. de serviço, () sr. lYpectivamente, foram indicados e nos domicílios particulares e eollectivos:

que s. ex. disse a esse respeito na sua;
ar. E,ugemo Mutler, .dJ,gno e, esfo.rçado eOllvidados a comparQcerem 'na. Super- o chef� de familia Otl -quem SUaS ve·

mensagem:
�upeflntendente mUlllclpal desta CIdade. intendencia Municipal, no dia 16 do zes fizer; os commandantes, chefes ou

«A situação financeira. e a receita do Ao seu embarqt�e, compareceu grano corrente, afim de assignarem o termo directores de estabefecimentoB militares'

Estado no exercicio passado, de accor-
de numero �e amlg?S que lhe foram de compromü;;so e receberem as inst'ruc- e ,de collegios; os donos ou gerentes

do com a lei orçamentaria foi fixada em
levar os seus cumpnmento�. -. çôes. e materiaes necessarios para o de �oteis� h_?spedarias, estalagens e C�n

quatro mil cento e trinta co.n'to�; a ,u- .

- Durante. a sua a�sencla,. �s nego- serVIço, os srs. Le'�ipoldo Evora da Ro·- eas ae pensa0 e de commodos; os ' dl

recadação de impostos ,attingiu.- porérn,,\ �1O: da supenntendencI.a Hlunlclpal :s- sa, Abilio Miranda, Av,tonio Pereiral rectores ou administradores de hospi�
a somma de sete mil cento e cincoenta � ara o cargo do sr maJ0r Marcos Gor- Damasio Carlos Maciel, Frstncisco Cor- taes, enfermarias, hospjcios, casas (le

e cinco contos, apresentando assim «su- T�esen, presIdente do conselho munici- rêa e Tertuliano Machado. sauqe, a:i!yl09 e outras inetituÍçÕfJ3 '- ')

peravit» de tres m\} vinte e cinco con-' paJ. Os ag,3ntes recenseadores terão a assistencia; os donos, gerentes, ill�1 oe�

tos quinhentos mil réis, que representa rAmuneração de 160 rs. por habitante tores, admínistl'adores de propriedades
a porcentagem de 23 por cento sobre

pre-,
-_I....�.�I-- recenseado, além de, 1·.000 a 2.000 reis agric�las industriaes; enfim, todos os

visão de orçamento, addicionando-�e as O' por estabelecimento agricola, ou indus- encarregados da direcção ou fiscalisa-

rendas não c6mputadas no orçamento! índio franciscano Essomericq e trial recenseado, cumulativamente. . ção de serviços collectivos, publicos e

da arrecadação, alcançou a �omma de I particulares.
"

sete mil oitocentos e oitenta contos' des- , um de seus descendentes" I A
Na ausencia ou no impedímento do

, commissão censitaria do dü;tricto h fde o exercicio de 1914. A receita aug- do Sahy ficou constituida pelés seguin-
c e e de família,. ou por qualquer ou;;

I m�nta . consideravelmen�e, subindo de .o navegador r:ormanào Binot Pa.ul- tes
-

srs.: ,João Marcellino Alves, resi-
tra circunstancia, deverá o agente 1'e ..

dOIS mll setec�nt�s e tnnta �ontos em �Iller de. GonnevIlI-e que, como está hn-
.

dente: Dorval Samy' Tavares, A�08ti- censeador encher a lista censitaria.

1914, a sete mll Oltocentos e Oltenta con· ]e provado, .aportou em 1504, n� ilha nho Macha.'.io Lima, João ,Mada Soa�
As pessoas que se recusarem a re

tos collect�dos .et;n 1 ?19. O augmen�o .ob-I de S. Franmsc�), -. Jevou daqul para res e João de Oliveira da Prado Filho. ceber, preencher ou a entregar em tem·

servado, e deVIdo somente aos dueltos', a França um IndIO chamado Essotne- ,

' ,
' po os boletins censitarios, ou na re ..

d'� exportação e imposto territorial, ca- r�cq, de cerca de 15 annos de idade, I
. . o'

-- dacção desbes, derem -,prqpositalmente
pItal, taxa de metragem, e outras fontes fllho de Arosca, chefe dos selvicolas I N0 dIa 1. d? Sete?1bro far·se-ha em informações inexactas, Cllterando a verQ

de renda. Durante o primeiro trimestre habitantes destas paragens, _ sob a tod04- o terrltOrlO naclOna� (l ,re�engea- dade dos factos, ficarão sujeitas a !TIuI·

do actual exercicio, a arrecadação at- promessa de ensinar-lhe o uso das ar-
men"o geral da populaçao COll]Uncta-, tas de 50$ a 500$000.

tingiu a mil quatrocentos e' trinta e no- mas de fogo e a fazer espelhos, facas,
I

ve contos contra mil duzentos e tres machados, etc., e, trazei-o dentro de . I
'

-

_'_-,

collectados, em igual periodo do anno 20 luas.
,

,m'ento parte dos seus bens, úom a con· austral ficava, situada no' Brasil e' só
de 1919. Sobre a situação econoq:lica do Acompanhou·o na 'qualidade de pro� dição, de usarem, elle e Eaus descen- poderia ser S. Franci�co.

-

Estqpo, sabe-se q}1e exportou para di. tector o indio Namoa, qu'e morreu em
dentes do s�xo masculino, o .no'me e . O autor dessa memoria descendia

verC)f pontos do paiz e est�angeiros mer- viagel.ü. victima do escorbuto. Essàme- as armas da casa de Gonneville. direct�mente do consorcio de Essome

cadorias, cerca de trinta e q\<latro mil ricq foi tambem' atacado do terrivel Em 1663, foi apresentada ao papa ricq .com" �u�anne de Gonneville e

setecentos noventa e cinco centos mais mal e, estando ás port�s da morte, re- Alexandre VII uma memoyza firrr..ada exerma a dlgnIda.de de conego da ca

que em 1918. A exportação, que em solveram baptisal.o a bordo, servindo- por- J. PaulmieF. de Gonneville: jJrêtre thedral de, Saint Pierro de L,isieux, ,de-
1916 fôra de quinze mil contos, em· lhe de padrinhos Gonneville, de quem zrldze'll, que pretendia estabelecer uma p�rtamen,to de Calvados, na Normal1- i

1918, f?i cerca de trinta. e quatro'mil. tOII1?u.o nome, .e ma i., dois compa· missão christã na terra austral visitada d.Ia (Paul .GaffareJ, «Histoiro,. du Bré�,
O mOVlmento commerclal para o e.s· nh�lros de expedIção. O filho, de Aros- por Gonn�ville' em 1504, segundo cons-

611 Fr�,nçalS}»).
.

'

.

.trangeiro subiu de dois mil contos em ca restabeleceu·se. tava, da «declaraQão judiciaria» féita O abba�� J. Paulmler. de OonIievIl.

\

1918 para dez mil em 1919. Contribui- Pilhado p�los corsarios nas proximi- por este ultimo a requerimento do l� era, portanto, ta�ar�neto d� G.onnea
ram para essa alta, verificada ria ex· dades das costas, de Franç-a, e não en· procurador do rei, em 19 de Julho VIlIe e, de Arosca, IndiO franCls,çano.
portação, os 5eguintes produotos: herva contrando armadores que quizessem de '1505. Vinha ahi publicada a rela- .. (j p
mal te, banha, turno, algodão, assucar, auxiliaI-o numa segunda expedição, - ção de viagem do navegador norman.

tt •

eouroO' tiras bordados e diversas madei- Gonne-ville não pode restituir Essome· do, até então inedita, tendo sido,' in· r -��-
\ !Ias. baJa:r:ço annual accusa um saldo ricq a seu pae, como promettt:lI'a. Em tencionalmente talvez, eopiada com
de duzento� se�t�nta, e oit� contos' e no- eompensayão � para tra.n.9uillidad\� de' g�aves erros, de :rr;taneira a fazer' sup- A preocupação de C�tda esfad) -ló

�ecentos fill r�l�� qu.e pas:,ou para �920, �ua conBmen�la, o capltao norn:ando por q�e a te�ra Cltada no ref�rido doc. ,Brasil no proximo 'recen')eame�to cie
endo que a �IvIda lnterna consohdada deu a seu afIlhado uma, educaçao a·. era. a Austrah�. P: Margry o D'Avezac, I ve ser a de pdm ar entre' todos pe1a

:c��sa tres mIl novecentos e. quare�ta �urada e casou-o em 1521 com sua I �als tarde, a' VIsta dos docs. ori-18xactidão e minucia dos' 'resultados da

C10CO. ((ootos. S. Ex. occupou·se ala- I fIlha Suzanne, legando-lhe em testa· glnaes, deixaram provad.o' que a terra grand� operação cencitaria. -'
,

publicação semanal

•
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para todos os termos judiciaes da cau

sa até final sentença e sua execuçãr-, ad
vertindo que ,}'; audiencias deste JUiZ"I, Im'posto de' industrias e Pl'O�
costurnão ter lugar, nos, dias. utei-, á;; ·fissões /

'

quintas feiras ás ] 2 horas, nn Forurn í1 De ordem do Sr. Admínístrador, faço ·pu
I

.

h d
. '] d N t

'blíco para. conhecimento dos interessados, qU;rua taj ar y, esta CIC a e. es es terrno�, durante o corrente mez se procede nesta 1t1�P. a V. Ex.i. que, autuada esta e mat- 'sa de rendas á cobrança do imposto aCUnI
a procuração inclu -;;1, d igne-se deferir �elativo ao 2'. semestre do corrente ex.ercli
ni forma requerida. E. Defe rirnentr-. cio. '

.

São Francisco 25 de Junho de 1920 ' Os, coUectado que deixarem 'de 8ati8f�
,

'
"

'

zer o pagamento de, suas prestações naquehO Advogado Onofr e de, Andrade Lu- :le prazo, poderão fazel-c 'ng�, 1'. mez que B�
cena, (Com uma estampilha estadual nCI guír, com. a multa. de ,5'/., 'e' 'rio: ��/coru. Inait
valor de um mil reis, inutil isarla.) Em 5'/. ou seJ8.� 10'/..,', '. ', ..

cuja petiçãc prof 'ri n de<:p!iCho segui ",
A respectiva cobrança. executiva se,ra lllJ.C�

: •

" J,

". .',
.

, ..

n ada em 1'.' de Novembro,
.

com 'a multa; df
te: A. Como reque 1. D" '-lgn) o dia 29 15'/., de accordo com a lei. '

ás 13 horas para a justificação.
'

Mesa de Rendas Estaduaes deS. Francisco1
São Francisco, 25 de Junho de J 920. '2 de Agosto de 1920.'

'.

I

1\ Seli-tre E tt�nd;, sido justificada '::\
Pelo es�r.,· O escrIpt.n. ...J

•

' •

.'.

< Mano Lopes
ausencia de D.]. Laurinda Ribeiro dos '

Santos, em lugar incerto e não sabido, �4J.!F�_,�_�_���h.�·II!!I!!I�������'_!!��.
lavrou-se o presente edital pelo, theor
do qual cita-se a, mesma DI. Laurinda

Yende -'S·. I'f!j,
um terren�Ribeiro dos Santos, residente em lugar , \1iiíJ 21incerto e não sabido, para na primei- com· mor;

ra audiencia deste juizo, depois de, fin- 90S e uma casa de madeira, CO·,
do o dito prazo ver-se-lhe propor a berta com telha allernã, e mai�
competente acção ordinária em que bemfeitorias distante 15 rninu
melhor o supplicante exporá a :-;1l1 in- tos da estação; e um outro ter;'
tenção e direito, ficando-lhe assignádo reno situado' á rua jardim com,o prazo da lei para all-gar a defesa

que 'tiver, sob pena de revelia, ariver- 27 m. de frente e' 200 metros'
tindo-se que RS »udiencies de-ste Juizo de fundo. Para tratar com o pro
terão lugar ás quinta-feiras de cada se- prietario rua Bucarém n.. 17, lain.
mana ás 12 .h()ra�, no edifício do Fo- ville. 4x3
rum desta cidade, e nos antecedentes, .

O Dr. Eugenio,Augusto -Müller, Presidente da, [unta' de alistamento IDIIÚar quando aquelles forem feriados., E para
-.-

D· 1 S constar lavrou-se o presente edital quedo istricto de'
>

ão Francísco, da 9à Circurnscripção de Recrutamento.
, Faz saber aos que o presente edital lerem ou delle tiverem conhecimento será affíxado no lugar do costume e

que nesta data foram installados os trabalhos desta Junta e portanto, convida a publicado pela imprensa. 'Antonl' O �Jrl· chell'\�'todos os jovens da idade de 20 annos, completos no anno passado e dornici-
-. Dado e passado .nesta cidade de São '.LY. '

"�
Frandsco, aos 13 de.Jalho de 1920..liados neste M�Iiibipi'o, a v·irem increvers-se nas listas de recen�eamento até (' .,a

ultimo dia util de Agosto do corrente anno. Convoca tambem todos os intere�- 'Eu, José Augusto Nobrega, esçrivão Encarrega-se d�, consttuc'C;0�S,
dos a aptesentarêm, 'neste prazo, esclarecimentos ou reclamações a bem de se- subscrevi, (com dtUlS estampilhas esta- refc>tmas e reparações de 'pr&doae� no valor de 1 $200 reis, inlftili- di'os.us direitos, afim de que a Junta possa bem orient:lda ficélr da verdade e dar as
informações precisas a esclarecer' o juizo da Junta da RfVÜ,ã'o que tem- de a"pu- sadas). (a.) Antonio Selistre de Campos. F t d'fi'

,

E..: 'ta' confo" r,,[',le ornece erreno para e ,1 'C8w
rar este alistamento, ' . l

..

d'
'

. .

, O Escrivão çO'es, em lversos e apraslVelSFaz saber tarílbem algumas di:sposições das modificações da Lei n, '1860 de
4 de Janeiro de 1908, na parte relativa ao alístamenh} e sorteiu (Decreto ... José Augusto' Nobrega pontos desta cidade.

.

12.790 de 2-1-1918):. '

-.- Os trabal1)0s são feitos p,or
A todo o brasileiro que, no anno em qUê compldctr 21 annas de idade, p�r· . I?e ordem do �nr. Dr. Superintendente Mu- preços razoaveis' e condiç�es

t·
..

t
'

b J
'

J fi I'
� mClpal faço publIco pelo presellte, para co- • ,

lClpar esçontanea:JJen t:', por escnpto ou veT .l. mente a unt:-l, seu Dn!lH-\ llaçao, nhecimento dos interessados, que vae.se

pro-, vantajOSas.profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um ce-rttfici1dn de alis- ceder nesta !,rocuradoria durante o mez, de Os contractos são ,ex'ecutadog
tamentb que dará· direito a servir sómenle UO:l rinno no eXt�rcit(l acti vo (ArL 53 Agosto proxlmo e,ntrante, a cobrança dos se-! " , •

§§ 1- e 20 e lettra C do aft. 9). " guintes impostos: industria e profissão relativo
I
com

_

a maxlmo rapIdez.
A... f 58 ao 2'. semestre do corrente exercicio; cano

- �_-_--s reclamaçoes apresentadas ora do prazo ffi]rcado no a; t. ,�erã,) remet- de �gua fiuvial que desaguem nos passe,ios rtidas irnmediatamente ao chefe do serviço de r'ecrutélrnent0, r11dt'Tldn O� lfltert:'S- publiêos � sobre terreno não edificados den-
sados fazel-o directamente a este, e �ó serão turüadas em c(\TIo.;i,lf·raçã,) qUélodo ti'o do perimetro urbano." P t !l •

st',feitas pelo proprio interessado ou por seu repreS2TIt3ntp. leg"LTlente habtlitado Os ,que I!ão satisfizerem dentro desse pra.- OS aos u.G Vl, 3tS(
(§ unh�o do art. 60). / ZO Ç> referido pagamento, ficam onerados com

p '1 d• fa, multa Çl.e 5'/. ao mez. ',ape e cores
Os documentos para com�fovação de idade (ati qU.3esqúer 'reclarn�l(õê', � erão Procuradoria do Governo Municipal de S. rP 'I

"

b1<?rnecidos gratis e isentos de sellos e qtÃae�quer outras taxas' ôü t':lllolu,nen'tos Francisco, em 24- de Julho de' 1920. ape
'

car 'ono
'

(A�� �;�tas têm poder para conceder isençãl} aos ihdiliiduos de no!",";a e in. Ago::�cA.·��in Postaes de phantasias
contestavel incapacidade (aleijados, páralyticos, loucos, etc) (Art. 66). � �_,M'�� IUI'" W1IIIoIIIMio Pamor\el dourad:oOs cidadãos que, por l.jtnlquer,motivo, deixaratn de ser alistados dentro di) 3n-.� 1, d·e fr",lh'aaeln

' I-'
,

no em que completaram 21 annos de idade, serão in��luidos no recenseamento '�Iape, v � rmD,�m pilJ!m IlUls\ieí
'

:

que se estiver executando� d�sc1e �ue as omis!:-õc'3 sejaih' co�hecidas� S.i fur't:rr,\ I;I'urOS
'

branco T
.

h'g
menores de 28 annos, serao mc1u�dos na classe a s(,rte:J}'; SI furem nlal0re�, ::;0 li I em

'

nesta typographia
'

',' nesta "ypo-gtap'l)I"
poderão passar definitivarnente para o exercito de,2& linha aos 37' �nnos dei ,�����������.����.�'������_���������
idade completos, ficando, portaritos, sujeitos a 's'e'r c'harnàdo's para presta(em ser-

viço no exercito de lá linha (Arl. \68)., ,

'

E' dispensado do serviço no exercito activo, em tempo de PPz: , O BAZAR' DO ,POVO
1°) o filho unico de rnulh,�r viu va ou solteira Fi quem s.irv;,r de ühico a'rrimo, I

ou o que ella escolher quarH!(? tive,r Ul ": i-i de um; .', ' ! .

, 2°) o. filho de ,�omem. physlcarnente mcapaz T?3ra Q1F1Jquer ocçupaçãç) e a i
quem Slfva,' de UIl1CO arnrllu. (Art. 114 n 'i. 1 e 2). !
As fra��es corr�mettidas pr�ri:l orni�:-.ãü de nome (lU 110!neS n;'J Ji:,ía �jl� recen;;'�"(l- i

mento mlhtar serao COITHl1Umcôda:.; peleiS Junta:; oe élll)talTlt�ntl) ao Jmz (lU tn·j
bunal competente, afim de serem punid(,,� o,,> ,:leliríquente::) .com a pti'.:-ã,j ue'
um a seis mezes e multa de 100$ a 200$000. (Art. 116).
Dois annos após a decretação desta lei, cidadáo algum poderá, 'a-files dos 30

annos de idade, ser nomeado para' o funccion:disma publico federal ou admit
tido, em qualquer caracter, em repartições e esta be1eciráerttos da Uniãi" sem

que apresente a· caderneta de reservista, .ou, pelo [Deno·s, 'certínoàdo de ali�ta�'
ll'rento. (Ar't. 128), .

O Governo Fed,eral entender-s-e-á .:!om os' go\,ferr:os dos ESÜldos 'pa:ra que as

disposições deste artigc) se esteüdar,n ao func,cir.lnil,lism'o estadua:l e mutlicip;,;J,
bem como ao operaqo. (§ unico do art. 148')..

.

Aos domingos será ,aftixadCl, na pnrta principal' do edifido em que funcclOna
ê�ta Juntu, a relação dos ali.:itr.icj'bs nos' sde dias a'nteriores. \ I
A Junta funccionará todos os dirts uteis no edtficio da Su perintendencia M Ll- I

nicipal, das ,lO ,ás 15 horas (3 da taHh-).
E para conhecirnf'ntn de t.üdos manGOU lavrar o presente edital que será pu;'

blicado no, jm;nal «A Razãd», desta cidadt" por fnim feito e éls:iignado e rubri-
cado pelo Pre·sidente.

'

São Francisco, 14 de Maio de 1920.

Lina Araujo, Maria da Graça Sou
�a, Zaida Assef, Gracinha Souza,
Anna Zattar, Sobralia Rossani,
Maria Augusta 'Moreira, Zoê Bom
peixe, Zillá Margarida da Costa

reis (658$400) por um documento já,
vencido na importancia de 533$400
reis, inclusive os respectivos juros e

mais uma' conta na importancia de

125$000 reis prefazendo ambas parcel
las em 658$400 reis, ;-fêfrná declàrado;
e porque a representante legal, do refe
rido espolio D. Laurinda Ribeiro dos

Santos, viuva daquelle finado não tcnh ']

presentemente domicilio certo e conhe

cido, requer: por isso a V. Exa. digne
se adrnittir a justificar-se com design'a
ção de dia, hora e lugar a ausencia d a

da Supplicada em lugar incerto e não
sabido afim de lavrar-se editaes de ci

tação com o prazo de 30 dias, para,
findos os mesmos, comparecer á primei
ra audiencia deste Juizo, fallar aos ter
mos de uma acção ordinária em que
melhor o Supplicante exporá a sua inten
ção e direito, e ficando-lhe assignado o

prazo da lei para allegar a defesa que
a revele do pagamento da quantia allu
dida de 658$400 e mais os, juros que
accrescerern, sob pena de revelia, sen

do á sua revelia, cazo não compareça,
norneiado Curador' Ad-hoc que, intima
do conjuntamente com

,.

o Illmo. Snr.
Curador Geral Interino de ausentes -a

represente, e afinal, .condernnada na for
ma pedida ficando" desde logo citado,

��
, p{&�®� ®'UWl�$S@!) 1 a qualidade

nesta typographia,

-----------,--"-----"".�,,----,-_ ..

/

De eitaçAo eem .'0 prazo de
30 dias

O Dr. Antonio Selistre de Campos,
Juiz de Direito tia Comarca de São
Francisco, 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: Exrno. Sr. Dr. Juiz ele Direi
to. Jose Antonio de 'Oliveira Filho,
commerciante desta praça, diz que é
credor do espolio de Matheus José
Rodrigues, da quantia, de seiscentos t

cincoenta e oito mil e quatro centos

Edital de' convocação para o altstamemo militar

, ,

Visto

(Assig.) Eugenio' Milner
O Secreterio'

Mareial Faria da Veiga
10 Teneute, e111"d,i�puniblllüdde

Mesa de Bendas Estaduaes

,.. ,., -.-, "-, ..

annexo á PAPELARIA BR'ASIb
aca�a de'�recebeI' grande e,variado sortimento de:

1\rn1élrinbo, Fazendas ,Finas, Enfeites de Sêd8,
b&WItWiLi w..,3Liliw.cm.,....... ZUL

BijOutedas, Brinqueq()s� Porcellanas, Loúças,

Vidros;, ,Y.!r!J)RS� ,FJn<?� do PortÇ>, _�e, Cpl��re.s ,e

Cl)iantl, Ameixas, ]\zeifbnas� Picklh�s, Fructas
I _.�"'�. �, " •

','

,
,

em' Cald�. e_o Fa��nJ}� de Trigo Espec�, "

"
,.,

Deposito. Permanente de 1\guardente, C1)o·co·
_.....-

lates Finos, BoJáGl)as" Cl)à da 'India, Sen:tentes,

I •

Carne Se,ccB Riograndense, }\ssucar
. de to':"

20S O! Cypo���fe �m pó, Fogos de _l\'rtift ..
cio, Tintas, Cileos e Ferragnes.
-------------------------------

)
PREQOS EXCEPCIONAES

Só no BAZAR DO p'OVO

3x3
Pra�a Dr. Lauro Müller

InDeXO á P14 P E L 4,8·1,&, B-8)1 SI,'
"

'\
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I 8}romu
t�'}'" tl,0�,.: ,t"'\,' \ ' r"i(I.. ��,. '. \ ""\' 'I

\ i�, \

., .. ) ,

o

o

I.

cura

r"

Laboratcr io .... Oaudt & Oliveira h
,,���BBWBmamaaà�..��m!w"�d

o Eraail e os Fedres
,

Chamava-se Pedro o descobridor do

Brasil. Seu primeiro, colonisador foi um
Pedro; seu primeiro bispo, um 'Pedr.-o;
o primeiro servidor geral do Brasil, um
Pedro; o primeiro, noviço da Cornpa-]
nhia de Jesus, no Brasil, um Pedro; o

primeiro que commandou o exercito da

Independencia, um Pedro; o, primeiro
que bombardeou a cidade de Recife,
em poder dos hollandezes, um Ped ro;
O primeirocapitão general dn E"tadn;
do Maranhão e Grão Pará, um Pedf(;
seus dous imperadores í1mbos �e eh ,

maram Pedro. Essas coincidencias cons·

tam "de uma obra publicada em 1851,
por um deputado brasileiro chamado
Pedro Pereira oa Silva Gulmenães.

Realis�u-se a 12 da corrente () con

sorcio do sr. Dercilio Augusto de Oli·
,

veira, distincto e zeloso' funccionrtrin
da Estrada de Ferro S. P<.lU lo-Rio
Grande, com a exma. senh"orita Ernes
'tina Clara da Costa, dilecta filhü ela ex·
ma. sra. d. Maria Mach3do da Costd.
A 1 R

- "
.

.

os recern·casac o�, a " azao enVIa

&inceras .felicitaçõe� ..
-:-

, I

Secção Livre
-----

-;-

Realisou-se a 15 conforme noticiamos DEOLARAÇÃOem nos-a edição passada, a festa da N.
, ,

S. da Gloria, padroeira da freguezia do Declara João Antonio Caldeira SOe
Svhy. , brinho, que por falleeímento de seu

Adrniravel COIIIO recon-tituinte, a "E-
, S�'guiu desta cidade para aquelle ar- tio João Antonio Caldeira, assígnar-se

rnulsão de Scott .. nas constituicões de- raial grande numero de pessoas que f\)- ha de, ora em diante João Antonio Cal-
bilitadas por enf-rnudades chronicas. ram assistir áquella festividade. deira, �endo valido todo e qualquer

"Atte�to que a tenho empregado em
.

C" - - documento que por ventura tenha as ..

muitos doen te- , pela maior parte, cre- Sa bemos que os 51'S. Jean Knatz e Ai- sígnado com o nome que antes uzava,

anca- já d ehilitadas por longas molesri- bert�� Fromaget darão, em breve, no S. Francisco, ��4 de Julho de 1920,
as (de 'rninha' orgarllca) já -enfl"�,i'íUt:Ci� iUg.H d-riommado Palrnital, districto do
das por convalescença de mole-tias agu- Sahy.. inicio á cultura das terras de sua JoI.o Antonio Caldeira·

da!", e tenho o prazer de af.firrnar gt'ral- propriedade :,illladas naquella região. -;-

mente cnm muito bóm re�ltado, E,ta No proxim(l numero daremos noticia SOCliO COmmandI'tarl'Oe a verdade e () atfirmo sob jurail'H'nto ma1:-; detalh'1da desse ernprehendimento
.

dn meu grau.,. .' de reaes valilt gens para o nosso muni ..
, "Dr. Hermenegildo Vdlaç.él. ClplO.

"juiz de Fora, Minas Gerae:-i.'"

Deputado Deo�oro de (jarva.1
lho. - Fez annos no dia 13 do cor

rente o sr. Manoel Deodoro de Carva
lho, representante deste municipio junto
ao congresso representativo do Estado e

distincto ,dTn�ctor da "Razão".
A's innumeras felicitações que s. s.

certamente recebeu naquele dia, junta ..

mcs as nOS5a�, desejando-lhe vid.i du
radoura e proveitosa para a sua terra
natal.

e ficará- curada de
Otto Selinke. -- Seguiu pelo"An- I

na" parrt Fíorianopolis, o sr. C tto Se- � seus mcommodos,"
linke, gerente da filial dos srs, Hoep- ��

c

------------111

cke, Irmão & Cia. '. �
j
,�-����__��....aB....�

E,' S' dila�, aa
'

Cap. Herscker ,

João DorniniSos de Oliveira
Luiza Gonçalves Soares '

Antonio Dias do Rosario
Francisco VaIverde
Pedro "Scares furtado

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
.500
.5'00

-,-

----,. ------ _- -- �- •.. - _ .... _,�._-_.---

I •

O sr.' L;b,iDio Mc.reira, secretario dê!

A'-::-UClélÇão Btneficente d08 Officiaes A·
duaneiros da Alfaridega desta cidade, te·
ve a gentilp..zd de cornmunicar-nos que
em �l':o\�ã() ri" assembléa geral, realiz 1-

da no dia 10 do corrente, foi ernpos
sad a c nova directoria da referida as

sociacã», durante o anno social de
1920-19:2 1 , fican.l. ;) ..,�im cori-tituid-:

presideut-.v Ogê Maneb-ick; secretario,
Libanio M, .rerrr; t besoureiro, ] onathas
Bornpeixe ; procurador, Pedro Reis,
Gratos pela commuuicacão, fazemos

\T()t(IS pela prosperidade da util assoei
ação.

'Pelo "Anna« reg;e::-,sou d� Florianopo
I is, o S�. J »ão C .ncio da SI! va, digno
inspector de rendas do E�tado.

'

.

-.-

A medida que os dias passam e se

approxirna a phase culminante do re

censearnento, mais se afervorá a' nação
IH esperança d� que todos os brasilei
ros cumpram o Sf>U dever, preenchen
do as listas cencitrrias.

-'
.

Foi nomeado inspector da alfandega
desta cidade, o sr. Geminiano Galvão,
escripturario da alfandega do Recife.

-:-.

-:--

C;�cI,i Jat;, e que enC(\n�r;l·�e
) -

tnd:h (eH d reg,l r!�\'-' .

Rectificação. No penúltimo nume

ro do nosso jornal, publicando as con

tribuições para as obras da Matriz, na

Rua Marechal Floriano, ornittirnos, in
voluntariamente, (JS nomes da Comrnis
são, a cujos cuidados aque1Ja lista ficou
confiada. São elles 05 seguintes senho
res: José A, Nobrega, Odon Franca e

Pedro Galdino de Oliverra,
-.:-

A directoria do C1uh Nautico "Cru
zeiro do Sul", ficou assim constituída:

presidente, Otto Selink-; vice-dito, tp

uente Franci-co C. de Albuquerque; 1°.
secretario, dr. M'�n�el da Nobrega; 2°.
dito, Wald-rna r, Fr-yesleben; thesourei
ro, major Marcos Górresen; procurador,
Antonio Gomes Raposo; director de re

gatas, cap. teu. E'Igard Hecksker; com
missão fiscal; Onofre Lucena, dr. Ame
rico Brandão, Antonio V. Pinheiro.

.
--

.

O Trajano Lopes, proprietario do
Cinema Radium, arrendou o seu esta

belecimento aos srs. Daniel &, Domin
gos.

'1
r Trecl10 de Carta

E,�' $,_r'ac101 f2zer-�,p, 1ndn �
Jl� '=' ma�, f...iZ'> 1-(1 bem

feito: é que é. 'ANTIGAM E;.JT E,
f:Ó hll:wn-se no �DOOHM.IOIDA»

--"*""'!"---

Motta J lJnior, para a curar da opz· .

. lapão; h�je, ha urna bôa . dose de

'. remedios, todos elles baratinhos,
annunciad05 para o mesmo fim, e

para muit� couz'a,' ainda; mas

qua1z:'iO se quer a cura radical

e iriLdlivel da OPILAÇÃO, ,:linda

h(li� só procura-se, �Ó vende-:;;e,

por e�te mundo 8 for(l, () mesmo

antzgo e caro �2ll.!i_f.9!.D A»

. J�lo!ta jUJlz(}r, qu{.� tr"z u rdr",lo

do auct()f, a �ua firru:l ::ln 1;1c!() ele

.
,

,

:Faça como eu: to-
,

,

.

rne o remedio ideal
para todas' 8S doen
ças elo utero, tome

A Sal1de daMulher
"nn�m==$

.

a

DAUDT A .ouVElRA - Rio

I,

111 ••
/

Negocio em franca prosperi.,.
dade, bem situado e de brill)an-'

'Suicidio. -- Suicidou-se no domin- 'te futuro, precisa de uni socio
I g� á ·tclrdf, �p()r ín'\t�vo igno:ado, o s�l. commanditario, que dispon}Ja de
dado da f,)rça publIca, Jose A ntomo

30 a 50 contos para
.

dar maiorda SJvP.
O seu enterramento' eff�ctuou·se no incremento aos negocios.

dia seguint�, á., 4 h·)f� s da tarde. Cambem se aoceita solidario,
desde que fenba pratica de bal
cão e administração.
Cartas a «Luso»

, Caixa Postal n. 27
'5. Francisco .

Agencia consular do Chile. -
,O sr. Se.rgio N(,breg� Filho 'nos corno

municou em officio �ob n. 10. de' 12!
do corrente, que o govf'rnn lin Chil't, i,por intermedi'o do C ,o,uladíl G,>f,d d,)
rne-smo pa'\z, com �é.-lc; ,frn S. P,lU!!',
o nomeou definitiv:Hm�n1f' p:H:l o Crllg'l}
,de ,agente eon',U!éif w-'''t,1 cidade. IAo §r. Nobrfgl FIlho) I:'lW!8ll)n" !-in·

. ceras. fdicitH Õc:, l)f"1.1 ct1ntl::nCLj. nue·
r

, ,.4 ,. , 1 t
InSpira ao g,')verno do Chde.

:�.B._. • 11
• IIIIi!l

- .'-- �
A RazAo. - Pc'dim()� BOS n()s�os

a�signontes desta cidade de�culpas pe
,las. irregularidades verificadas na distri·
,butCão deste periodico. )

Afim· de remedi�l-os, de boje em di

a?te con§amos esse' serviço él outra pes�
soa, Çlue estamos certos, !-la berà de::-em
Penh::lfá a sua incumbencia, distribuin.Jo
o. nosso jornal com a maxima, regula-,
rtdade. '

-:-'

Dr. Manoel da Nobrega.-O sr.
dr. Manoel da Nobrega fui nOfllt''{Jdo a

gente especià1 do recensea'meotu :çlos

JIl1�ni�ipios de S. Francisco, P.uaty e

, OlUVllle. I

•

Contribuir�m para as obras
da nossa·Matriz. '

Commiss40: Srs. JOéiquim An�elmo.
Gonçalves, AYfes Ferreira e Antonio
Fileto.

Rua BabitongaJ compréhendendo
o trecho de residf'nClé.l de d. Carolina
G6rresen ao mercado.
Arthur Batalhél
Jeronymo J. Rosar
Oi?,ê Manebach
R:-luJino de Oliveira
Ayres Ferreira

Joaquim A. Gonçalves
Antonio G. de Célrvalho

1.000
l.000

, 1.000
1.000

\
I

'I'

em

2.000
2,000
2.000

-:-

-----------�-----

'ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura;

Latejamcnto das .r
terias do pescoço.

Inflammações do ute
roo

Corrimento dOI ouvi
dOI.

Rheumatilmo em 1'
.

ralo
Manchai da pe�

le •

Affecçl:iel do

f}gado.
Dores no pel.

to. �
Tumores nOI

ossos.
Cancros n-

nereo&.

Oonorrh�as.
Carbuneulol.
Plstulas.
Espinhas.
RaehitllmO.
Piorei brlll-

CII.
Ulcero.
Tumore••
Sarnal.
Crystal.
Eserophul•••
Darthros.
Boubas.
Boubons.
e, finalmente.
todas as mo�

lestlas pro
venientes dO

,

sallgue.
" . ....:;....l

�UE DEPOUTIVO BD UftfiUE

..

-:---

Attenção
Por meio deste pede-se a pes

soa que en,�ontrou um babú de
flandre, de cor cinzento, tonten ...

do roupas para senl)oras, deixado
no porto em frente á }\ilatriz da,
Freguesia da Gloria, no dia 15
deste tnez, que entregue ...o nesta
redacçã,") ou ao seu dono, me

diante bôa gratificação,.
S. Francisco, 16 de Agosto de 1920.

Ago�iz1lho Lopes
Paraty

1X2
________________)'M_._' 1F��.. ����

p-
- '��'.'" --.' �_. --�,;.

2),,,. Jlza11tc,ira §OH·te-;)
(ADVOGADO) �.

Aceita causas no civel, com:"
rnercial e trata de inventarios .

EA_�R�a_�e�e��l_�:orio�..td
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Distribuição de seDientes,
o sr, dr. sup,r,nlen«ente munt..

ctfJlzl reeeõe« do sr.' 'inspeetor agr,
cola os sezu'Htes O./Jt&tIlS:
eLevo ao vosso conhecimento que

em virtude de disposição do ultimo
regulamento mandado observar para o

Serviço de Inspecção e Fomento Agri
colas, esta Inspectoria' só pode forne
cer e distribuir sementes a0S' agricul
tores registrados em' livro do' Míniste-
rio da Agricultura.

"

Torna-se assim necessario que os

agricultores desse municipio, para go
zarem os referidos favores, tornem a

providencia do registro acima indicado.
Para ser effectuado esse registro, in

cluo exemplares de modelos, para a or

ganisação dos requerimentos, documen
tos, que acompanhados, de um, talão do
imposto territorial, comprobatorio da
propriedade, devem ser remettidos á es

ta Inspectoria para o necessário enca ..

minhamento. '

Espero que essa D. Superintendencia
tomando o devido interesse pelo as

sumpto, promova a propaganda do
'

re
ferido registro, de forma que se habi
lite o maior numero possivel de agri
cultores á percepção dos favores, que
concede o Ministerio da Agricultura.

.

Attenciosas saudações
1actntko .AIaltos

Inspector Agrícola»
-'

, ,

ePossuindo esta Inspectoria sementes
do! a rroz para distribuição, mas só po
dendo íazel-o a agricultores registrado!',
rt:,

�

o � VS. informar-me se deseja rece

b:��' a· referidas sementes, e assim é
laí,r_tej remettor ..me uma relação de

:J ::;,-'(,11 itnres, mas ao mesmo tempo,- ha
bJt.i:"(I , �úm os requerimentos, cons ..

1 •.m1(�,;; du� modelos inclusos.
- Es-ies requerimentos devem mencio

nar, no verso (como consta do modelo)
os característicos da propriedade e ser

acr.mpanhados de um documento, com
prob&.turio da mesma, por exemplo, um
talão do pagamento do imposto territo ..

rial, também sellado com uma estampi
lha federal de 600 rs.

Como já tive occasião de cornmuni
car á VS. em o meu officio n. '315, de
28 do mez passado, o ultimo regula.
mento deste Serviço, exige para' que o

agricultor receba semente ou quaesquer
outros favores do Ministerio da Agri
cultura, a condição indispensavel do re·

gistro, e desejando não interromper o

serviço de destribuição de sementes para
, esse, município, que VS., tão s-uperior
mente superintende, espero que VS. me
auxilie, providenciando no sentido da
execução dessa medida.

'

Apresento os meus agradecimentos
antecipados e os protestos de estima e

consideração.

..

Attenciosas saudações
Iacuuka :All1ttos

Inspector Agrícola»

".

O "tiro" no bicheiro
o se-guinte caso é authentico e foi

nos narrado por pessôa receio-chegada
de

-

G .run...há.
Existe nesta- cidade um unicol ban

queiro de bicho. o Oliveira, cidadão
portuguez, minhoto e apatacado.
Cumo não tinha confiança no bicho

do Rio, elle instituiu um systema local
que não é, em ultima analyse, sinão ()

f.ystema primitivo do Bar:ão de Dru
mond, '

Apenas, em' "e�, da figura do bi·
cho, elle põe numa caixa, pela manhã.
escripto num cartão, o nome do o·

nimal.
, A caixa é suspensa ao tecto e ahi
fica, á vista dos jogadores.
A' tarde, aquelle que maior jogo fez,

desce a caixa, abre-a e proclama o bi·
cho vencedo�

-

Ora, uma certa vez, um pequeno atila
do conseguiu descobrir á hora de pre- I

parar a caixa, que o nome do bicho,
escripto no cartão, começava por B.
Correu ao Philippino, o maior joga

dorrda cidade, e contou-lhe o qtfe vi
ra.
- Mas você viu mesmo, menino?
- Vi, sim senhor; o nome não pu-

de ler, mas vi bem que a primeira le
é um B.
O Philippino foi aos amigos intimos

e narrou-lhes o facto; ficou resolvido
dar um formidavel tiro.
- Mas como?
- Carregando 'em todo os bichos

da letra B,
- São apenas dois: Borboleta e

Burro.
- Mas, o Oliveira, bom minhoto,

pronuncia Bacca e Beado. � .

- E' verdade: nesse caso carregare ..

mos o jogo nos quatro.
A coisa ficou resolvida na roda dos

I

amigos e, nesse dia, o Oliveira não te-
ve mãos a menir em vender os' qua
tro bichos.
A' tarde, o Philippino, que jogara

200$000, foi chamado e descer a cai-
xa. /

A casa do Oliveira regorgitava: a an

ciedade era enorme. O Oliveira coça-
va a cabeça. , .

I

Houve um momento de silencio: os

corações quasi deixaram de bater.
Corumbá em pezo tinha os olhos fi

tos' na caixa mysteriosa.
Um palpitava: - é burro; e outro:
- qual nada, é Baccal - e um, ter
ceiro é Beado.. ,

- é borboleta, mur
murava um quarto.
Mas Philippino já descera a caixa: a

briu o cadeado, retirou' o cartão e em

pallideceu.
-- Que é? que é? - perguntaram

todos a urna voz. '

E Phihppino sibilou, deixando ��ir
os braços: - Bestruz! .. \�J'

(Do "Jornal de Minas" - Belfo
Horizonte).

Pessoas
Anemic8B

necessitam a Emul·
são de Scott que"
alem de um me

dicamento é um
,

'

poderoso alimen-
to concentrado,

productivo
.de sangue,
forças e

Marca d. boas côres.
EnJ"Ia'o
Lellitima.

'.

Pedi sempre
EmulaãodeScott

Sob um céo rico e nobre, e de estrellas risonho,
Onde a moita palpita, onde tem vida o luar,
Vive um povo feliz embalado no sonho
Como a brisa a sorrir, corno a brisa a cantar.

A" tarde, quando o sol no horizonte tristonho,
Preguiçoso se inclina, em demanda do lar,
Eu sentado na praia os meus versos componho,
Escutando a canção somnambula do mar.

Ao longe, em fundo azul, a gigantesca serra

Domina o verde mar, e a flore-ta que encerra

Maravilhas com que Jamais ninguem sonhou...

E em aguas da bahia, á noite dos barqueiros
Os seus fachos de luz, são signaes verdadeiros
De quem nunca softreu, de quem nunca chorou. . •

"-

Não é de hoje
que se conhecem os productos
pharrnaceuticos de Motta Junzor:
-muito caros sempre, como di
zem, mas sempre bons, infalliveis
sempre, '11os males a cujo curativo
se destinam.

o

Os PÓS FERRUGINOSOS de Mot-
T_

ta jun'lor, urn uenes, não tém
substituto contra as Anenuas, em

I

ger<-ll, susocnsões, hemorrhagtas,
«FLORES BRANCAS», trregu
sartdadés, finalmente.

O� legitimos trazem o retrato
de seu auctor; R sua colherinha-rne
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encoru. am
se em todas as'Drogarias.

MunicipalSuperintendencia
Administraçãó do Dr. Eugenio Müller

Expediente
Mez de Agosto

DIA 2:

Petição'do Sr. Joaquim Anselmo Gon
çalves, pedindo licença para transferir
o domínio util de um terreno do P. M.
a Sra. D. Dorvalina Souza pela quan
tia de Rs, 350$000, situado na Rua
projectada proximo a Rua Nova me

dindo de frente 10 metros e 60 ditos
./ de fundos. Despacho. Como requer na

forma da lei.
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DIA 5:

Petição do Sr. Antonio Lopes Ser
rão, pedindo licença para transferir ()

domínio util de' um terreno do P. M.
ao Sr. Francisco Valverde pela 'quantia
de Rs. 150$000 situado na Rua Ma
rechal Floriano tendo de frente 7m,70
metros e 25-,30 ditos de fundos. Des
pacho como requer na forma da lei.

DIA 7:

Portaria, mandando 'o Sr. Affonso
Doin, Procurador e Thezoureiro Munici
pai, pagar ao Sr. Jonze Z'lttar a quán
tia de Rs. 3:000$000 importancia dê!
ultima prestação e saldo do contraq_to
do entulho do caes em frente a, RU::l
Babitonga, pela verba especial § 16
constante da lei orçamentaria em vigor,

DIA 12:

Petição da Si: D. Izabel Maria dá
Graçal pedindo licença para tran"ferir o

dominio utit de um terreno do P. M.
pela q�antia de Rs. 100$000 situado
na rua projectada por detraz do eemi.
terio, te'ndo de frente 15 metros e fun-
dos 63 ditos dividindo-se pelo' lado do

II Norte com terrenos de sua irmã Bar-

P&,�� &,mlaSSfD't 18, qualidade bara Laura, do Rosario e pelo lado do
ne�ta typoiraphia. ·Sul com Ritta Carijó e Jaciothc da Maia.

\

[osé Fzguez1'a de Almezda

Dr. Manoel da Nobrega
Ad-vogado

Escriptroio: Rua Babitonga, 35

Residencia: Rua I Marechal Floriano, 29

,

E' indisr.ensavel que o brasileiro
mais uma 'vez dê provas de seu não
'desmentido amor da patria empenhando.
se pelo triurnpho completo da grand,e
(operação censitaria a que se vae pro.
ceder.

-��..:_,
A alma das ra.ças

Se não fôr a acção dos cruzamentos
repetidos, a assimilação dum povo 'por
outro é apenas apoarente e recae soo
mente sobre elementos muito superâci
aes.

Não se muda de raça como se mu
de meio. Se os vivos podem arnalga
mar as línguas que falam, os costumes,
a alma .dos mortos que trazem comsigo,
é sempre rebelde a semelhantes amal-

I gamas.
-:-

1\' em o solo, nem as instituições, nem
mesmo a religião conseguem transfor
mar a .alma duma raça.

-:-

O almirante Togo, ao ser felicitado
pela sua victoria de Tsushina (guerra
russo-j-ponezi), respondeu: - fiForam
os meus antepassados e nã» eu quem
ganhou a b rtalhs ".

.

-.-

As qualidades adquiridas pelos ante
passados e fixadas na alma dos seus

descendentes, valem para um povo por
todos os canhões, porque, munidos com/
estas qualidades, adquirem a riqueza e

Iabricam os canhões.
Gustavo Le 'Bon.

Eczemas nas mãos '

11111)0s. Srs, Viuva Silveira & Filho.
- Rio de Janeiro. I)
,

Cordeaes saudações.
_ H� mais de 8 annos vinha softrendoI '

ele eczemas nas mãos, impossibilitando·
me de trabalhar por completo, a pon
to de chegar á triste conclusão de ser

preciso cortar ambas as mãos.
Devo ao 'vosso maravilhoso ELIXIR

DE NOGUEIRA, -do pharmaceuticc
chimico João da Silva Silveira, ;f mi
nh I cura; pois, sendo aconselhada" por
diversos amigos, fiz uso de 6 vidros e.

fiquei radicalmente curàda.
P\.)r tão justo motivo, vos -remetto o

meu retrato em recompensa da cura
b

. (
que ,o tIve.

Balbina do Carmo Pimentel. .

Testemunhas: Octacilio da Rosa Pi
mentel, roão de Souza Lima.
Valenç'a - E:;tado do Rjot.•..• •

24 - 4 1916.
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Phamacia Minerva
"-

Este estabelecimento acaba de receber
um grande sortimento de

- preparados pharmaceutioos, -
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




