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80, mostra o illustre representante rio
grandense quanto nos temos descuida
do dos nossos meios de eommunica-

Os nossos brilhantes collegas da ção terrestre: Com uma area de ....

«União», de Porto União, publicaram' 8.�50.000 kilometros quadr�doB, p.os
em seu n. de 12 do corrente, o seguiu- BUlmos, neste mome�to, 28.000 kilo

te artigo sobre a nossa administração m�tros de estr.adas de ferro em traíe
municipal: v.0,. e .d� que ISSO é pouco,. ou 1l!elhor,
«Encoberto por uma injustificavel mo- HlslgnI�lCante, prova � �. situaeão .

da

destia, sem alarde, nem reclame, o Dr. Argentina, onde, para, ....800
..0?0 kIl.oM

Eugenio Müller vae dotando S. Fran- metros quadrados de .superfICIe, eXl�
cisco de um sem numero de melhora- I

tem cerca de 35.�0? kIlomet�os de VI

mentes que, de longa' data, vinham I as ferreas em actividade. Aasígnalando
sendo reclamados pela população. I

esse ponto, o Sr. O�t.av�o Rocha ,re.
S. Francisco que é uma cidade de ,. c?rda

que .. mesmo a�s�':1' a Argentina
feição antiga, com uma topographia in- j au;da prec�sa, na oprmao dos seus pro

grata não offerece ao administrador: pnos estadistas, de novas redes com a

oper�so, campo' para abertura de no-! ext�nsão de 120.000 kil?metros, para
vas ruas e avenidas, por isso o Dr.lsatIsfaz�r todas as. neceesídades da sua

Müller, tomou a deliberação de melho-I expans�o eeonomiea I
.

,

rar as que existiam. ! ·ContInuando nas suas observações
Assim é que, hoje, 'S. Francisco já I eobre o assump�o, n::ostra o. r�] a:'l!f

tem algumas. ruas calçadas a «maca-' que,
de 2�.132 kIlo.meuros de estradas

dam» e actualmente calça a psrallelí- i
q�e 'p0s.Bulmos, mais de 20.000· es_tão

pípedo, a sua principal arteria. I
distribuídos

!2
pejo s�l, servindo uma

A illuminação publica que era PQS.
area de 1.408.000 kllometros quadra.

sima, está hoje muito bõa, com a mon-I d?s, emquanto o nor.te, com 7.097.000

tagem da nova usina electrica. I k�lome�ros .

de area dispõe, apenas, da

As estradas do interior da ilha e dol oito mil kilometros .de estra�as em tra

continente, têm sido melhoradas; os i fego. Prestada essa In.forrn�çao, o a�top
c'iversoe serviços municipaes foram a-· o�serva: «Talvez esteJ� ahí a e:xp,bca
perfeiçoados A as rendas publicas aug-I çao. do .atrazo econo��mco do norte e

mentaram, sem novos impostos, ape-
da invejável prospe,rldade do sul».

e
.

nos .eorn uma fiscalização mais rigoro-: Estes �omrpentarlO� -do Sr .. Octavio
sa, . i Ro�ha nRO eRO repetidos aqui, agora,
Note-se: que' o Dr. Müller lucta em! a título de le�brança, eom endereço

um meio onde a unica iniciativa paro; á9';lelles que te� sob a. �ua responsa
tieular que se conhece, é guardar di- i b.II.ldade os �estInos POlItICos �o Bra

nheiro na caixa economica.· I s�l. o proposl�O da sua evocaça?, con ..

Não temos intenção de deprimir s.i síste em assignalar a urgeneia, qge
Francieco, quando dizemos que lá não temos, ?e. \contar essas cousas a todos

ha iniciativa particular, fazemos ape-
os b.rasIlelros, p�r� que, �mando a sua

nas U!p. reparo, porque em tempos que I �!ltrla, elles salbal�, tanlbe�, qu�eB
lá se vão, o municipio foi por demais! eao as suas neceSSIdades. E preCISO

prospero, havendo· grande iniciativa I q�e abandonemos, de um,a ve:, esse

particular sendo a publica por esse! processo de contar maraVIlhas as cra

tempo, ní�ito falha.
'

•

;

alilças, falando-lhes das nossas mattas

Aos esforços do Dr'. Eugenio Müller en0rmes,1 das nossas. montan�a8 s.o
estão ligados os de Manoel Deodoro berbas, dos nossos rIOS formldavels.
de Carvalho, o jovem e sympathico Ao .lado da obra da natu�eza, é. neces"
representante do municipio no Con. safIO que appareça, para Incentivo das

gresso do Estado, q�e bastante traba- cr�anças, o pouco que os homens têm

lha. pelo engrandecimento de 'sua terra. feIto. S6 a· obra humana deve orgu-
Estas considerações a respeito da ad- lhar o hornem, �o confronto do pl'�greElr

ministração de S. Francisco, nos· oc- so da s�a patrI� COUl a prosperIdade
correram, pela leitura dos jornaes, dan- das patrJas alheIas .

do a assignatura do contracto entre o
E quantas cousas temo�, nesse �e.

Estado e Simonds & Williamson, para ne,ro, para co?tar, em �lv.ros de ln ..

a canalisação d'agua naquella futura strucçao, aos. Jovens brasIleIros I ...

Santos, Catharinense. D' O Imparcial
A assignatura desse contracto, tam

bem se deve Áquelle� dois benemeritos
franoiscanos, que se têm mostrado
dignos dos votos que reberam.
E' assÍln· que se conquista a confi

ança e consideração publicas».

Como se é Superintendentetarde,
.

devido, as discussões por que
terá de passar, no próprio congresso.
Para cobrir o .,deficit" de 1921 não

se necessita, no momento, de seme

lhante emissão. Neste particular, o pro
jecto em questão pecca lamentavel
mente, pois ernittir para cobrir "deficits"
é a peor condição ern QU\3 um governo
póde ernittir, porque, ,corno já disse
mos, produzirá H depreciação da moeda
e a bâixa do cambio.

Se o governo deseja o equilíbrio fi
nanceiro deverá fazer ·largas economi
as dentro dos orçamentos, adiar as o

bras adiaveis, cortar despezas impro
ductivas, não abrir creditos extraordi
narios e supplementares, devendo cus

tear os serviços dentro das verbas vo

tadas e crear um imposto sobre a ren

da, taxando os lucros liquidos da acti
vidade commercial, industrial e banca
ria, que são as lições do general Serze
dello Corrêa, velho financista brasilei
ro.

A emissão não passa, portanto', du-

i ma �olorosa experiencia �mp.ropria �a"
",. t·;t 'I'

ra nos, e que o sr. Epitacio PeS�O::l,
.� O as 'u.� -semana corno companheiro do granJe Murti-

Iv
nho, no governo do sr. Campos Salles,

'., A: situ.�ção financeira da nação, que deverá vetar, c�so ,0 .: Co?�re,sso a ap-
ja e pessima, tende a· aggravar-se. prove, o que nao e de se esperar,

-

O .deficit" de 98.431 cont?s, verifi-, João Sem TERRA
cado na proposta or çamentaria do go-
verno, será inevitavelmente augrnentado
para 129.000 contos, corno estabelece
ai commissão de Finanças da Camara,
pelo seu relator, sr. Antonio Carlos. Movimento do .porto
lias não está só no !jdeficit- o aggra-

vamento das nossas finanças .......A baixa No mez de, Agosto ultimo entraram

do café concorre, tambem, para isso. neste porto 59 embarcaçõi:s sornrnan·

Além desses, outros muitos motivos. do 30�786 toneladas, assim descriinina-
__ das:

Com o fim de cobrir o "defict" e 30 vap'. nacs, com 18.521 tons.

amparar a producção nacional, sobre- 24 hiates.,,, 416"
tudo a do café, a commissão de Finan- 4 vapl. inglezes " 11.262"
ças apresentou ao congresso Nacional 1 "ar.gt:q.o." 587"
um projecto de lei· em que autoriza o, De 1°. a 13 do corrente t:ntrararn

geverllO a emittir notas do Thezouro neste porto
até tres vezes o valor, ao cambio de 14 vapl. nac' com 6.399 tons.

.27 dinheiros por mil reis, de ouro amo- 6 hiates·"" 83 "

edado e e� barra que possuir e fôr 1 vap. norueg. " 2.102"
adquirido.; a emittir, tambem, nas mes- Foram os seguintes os vapores en-

mas condições, sobre ouro depositado trados hoje no nosso porto:
no estrangeiro á conta do 'Thesouro; "Serg�pe«, nac., do Para; "Itatinga",
sobre o valor nominal de" titulas-ouro nac., do Rio; "Fidelense", nac" do Rio;

.

da divida externa da' União e da divida e "Itapacy", nac., de Pelotas.
')publjca da Inglatterra, França, Estados Estão carregando madeiras e herva
Unidos e ltalia.

.

matte' para o Rio da Prata os vapores
Esse projecto estabelece ainda ao go- "Sergipe" e ,,�1argit Skogland", e pa

verno o poder' de fazer emprestimos ta Santos e Rio o "Bocaina".
até a quantia de 50.000 contos de réis São esperados neste porto, até 20 do

papel, para, por intermedio do Banco corrente, além de outros, os seguintes
,do Brasil, ?ccudir ás necessidades do vapores:
commercio por motivo da crise excep- Aidan, inglez,
ciOllal. Cuyaba, naco

._ emissão, c�nforme planeou a com- Benevente, "

missão de Finanças, foi mal recebida S. Dourado, "

pela imprensa e, até, pela propria BoI� Anna, "

sa, devido ser de resultado� duvidosos,
não sendo de estranhar que traga a de
preçiação da moeda e a baixa do cam-

bio. Transcrlp�6es•._ A "Revista Tri-
Para amparar a producçã0 nacional mensal do Instituto Historico e Geo

I! neceSS2 r10 que se emitta, e nesse ca-
�

graphico de Santa Catharina "oi transcre ..

80 a emissão deverá ser pura e f;irU- veu em seu ultimo numero diversos ar

plesmente do Thesouro, igual ás que tigos publicados neste periodico pelo
temo:,.; feito até agora, como' propoz o nosso collaborador C. P.
deputado Sampaio Corrêa. Essa que se - A "Se'lhorita", interessante e bem
quer fazer, pouca influencia terá nos feita revista de Curityba, transcreveu

negocios do café, pois os seus 50.000 em seu 3'. numero o artigo que publica
c'ontos mal chegarão para satisfazer as mos em nossa edição de 1'. de Agos
exigencias da praçá do Rio de Janeiro. to, sob a epigraphe "Annita Garibaldi
Além de se,r' insufficiente, virá muito O julgamento de Suetonius. �. f

li

1J� decrete historia0
O sr, presidente da Republica acaba

de sanccíonar o' decreto que revoga o

banimento' da família ex-imperial e

autoriza a transladação dos restos
mortaes dos antigos imperadores D.
Pedro II e D. Thereza Christina,

. que
será effectuada .

em breve pelo «Ala
gôas», o mesmo vapor que, os conduziu
ao exilio.

O acto do sr. Epítacío Pessôa me

rece um especial registro na historia,
pois é «uma lei redemptora, com a eír
cunstancia de que reintegra na com

munhão nacional as sagradas relíquias
de quem tanto amou e tão honrada
mente a serviu, ao mesmo tempo que
redime do exilío apropria Rendemp
tora », como disse o conde de Affon
so Celso no discurso pronunciado no

Cattete, por occasião de ser assignado
o patríotíco decreto.

"

i'

" "

'B. Aires
Mvidéo
Fpolis

o prolongamento da' linha
SI Francisco ao Iguassú

o «Jornal do Brasil»,. continuando
a tratar do prolongamento da lm.ha

.... Encarregado, na S. Francisco á Foz do Iguassúj diz
O QUE O ORA- Commissão de Fi- o seguinte em uma das suas ultimas

SILEIRO nanças da Camara, 'ediçÕes:
DEVE SABER de relatar o. o.rça- «Esta liriha avulta de ímportancia

mento do·MlnIste- em qualquer aspecto por que Sf) lhe
rio da Viação, o Sr., deputado Octavio encare. Politicamente, elIa porá em

Rocha escreveu, este anno, uma ver- em communicação a Capit.� do Para ..

dadeira moriographia da nm�sa politi- guay com o Atlantic.o,' pelo porto de
<:;a ferro·viar'ia, mostrando o que ella S. Francisco, arra\lcando-o das garras
representa em nossa vida economica e da dictadura economica e politica que
a I?ituação em que nos encontramos., lhe impõe a Argentina, detentora da
nessa materia, diante dos outros-povos bocca do mesmo rio 'e seus tribu�arios
do continente. e da estrada de ferro Assumpção--Bue-
NO seu estudo, sobejamente preciQIO no� Aires. Economicamente, ligaremo$

de Hamburgo

"
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Junta de ;dü,tamento militar do Distl'loto de S. Francisco, da 9a. CircuO!
cripção de Recflltarnent0, 3 L, de, Agosto de. 1920.

\
,

Vi�b (Assig.) Ma.'cial Faria da Vel�
(A��jg) Eugenio Mf1l1er l�. Tenente, secretario

vado o direito de annullar a presente um; Velas espermacete, pacote; Phos
concurencia, caso os preços pedidos phoros, pacote; Lenha em achas, kilo:
sejam superiores aos da base, que se- Lenha em tóros, kilo: Estopa branca,
rão �s preços medras obtidos no Corri- kilo; Balistol, lata; Vassoura americana,
mercio local e que' serão lidos antes de uma; Vassoura de piassava, duzia; Oleo
abertas 'as propostas. de mocotó, kilo; Oleo de vedol, kilo;
Os artigos e generos a tomecer são: Vaselina branca pura, kilo, Lixa para
Assucar de 2", kilo; Arroz, kilo; A· metal, 000, folha; Rupi, lata; Fachinól,

lho, kilo; Azeite doce, litro; Alcool 36', lata; Gazolina, caixa; Pó de tijollo, páo;
litro: Batata ingleza, kilo; Bacalhau, ki- Pomada Amór, lata; Sapólio, páo; Ras

lo; Banha, kilo; Café moído, kilo; Car-, cadeira, uma; Escova para animal, uma;
ne de vacca I com osso, kilo; Carne de Pratos rasos louça pó de pedra, duzia;
vacca sem osso, kilo; Carne de porco, Idem fundo!', duzia; Chicaras com pi
kilo; Carne secca do Rio Grande, kilo; res louça pó de pedra, duzia: Assuca-

I Idem do Paraná, kilo; Cebola, kilo; Fa- reiro, louça pó de pedra, um; Bule es

.rinha de 'mandioca, kilo; Feijão preto, maltado, um, Escumadeira, uma; Co

kilo; Feijão de côr, kilo, Farinha de lheres de sopa, metal branco, duzia;
trigo. kilo; Galhinha, quartc; Goiabada, Idem para chá, duzia: Talheres com

kilo; Louro, kilo; Leite de vacca, li- cabo de metal, duzia; Conchas para so

tro; Leite condensado, I lata; Matte, pa, urna: Ide», para assucareiro, urna:

kilo; Manteiga, kila: Massa para so- C(JpOS de vidro,' sem pé, duzia; Sopeira
pa, kilo; Marmelada, kilo; Maize- esmaltada, urna: Assadeira para carne,
na, kilo; Pão de 100 grammas, ki- uma; Panela de ferro para 30 praças,
lo; Peixe fresco, kilo: Pimenta do uma, Chaleira de terw,. uma; Cacaró
reino, kilo; Ovos, duzia: Queijo na- las, uma; Trinchantes pará cozinha, um;
cional, kilo; Sal, kilo; Sal refinado, ki- Faca para cozinha, uma; Machado sem

1<:>; Sobremeza, ração; Toucinho, kilo; cabo, um: Machadinha, enccbida, urna;
Lombo de porco salgado, kilo; Verdu- Alcatrão, kilo; Oleo de Iinhuça, kilo;

1 r.as, kilo; Vinagre, litro, Vinho virgem, T.intH de côr, kil?; AI;aida de zinco.
litro; Alfafa, kilo; Capim verde, kilo;,! kilo; Agua ras, kilo: Po de sapato, p.i
FareIlo, kilo; Milho, kilo; Kerozene, cóte: Secante branco, pacote, Espada»,
caixa: Torcidas para lampeão belga, I para matto. uma; Enxadas, urna; Pá-,
18", duzia: Torcida para lampeão 1o",' uma. ,

'

m�troj Idem para Jamp�ão 8,'" metro; Quartel no Forte Marechal Luz e 9a
Vldro� -belga_s, 18",. duzia; VI�ro pa.ra Bateria Isolada, 4 de Setembro de 1920, I,lampeao 10, duzía: Idem. 8 , duzia; . .

'

.
Bocal para lampeão belga, 18", UtP; I FrancIsco Cavalcanti de Albuquerque
Bocal para Iampeão 10"" um; Idem 8",} 20 Tenente Secretario

•

...

\ '

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

Edital de alistamento militar,
,

o Dr. Euqenio 1\uguso,Müller, Presidente da Junta de
tamento militar.

alis ...

Faz. saber que, estando concluidos os trabalhos de alistamento no corrente an

no,' vão ser os mesmos remettidos á Junta de' Revisão na C'lpital do Esta·
do.
E para' que chegue ao conhecimento de todos, manda Rffixar na pnrta

principal, da Superintendencia Muni'cipaI onde funcciüna a Junta 'e 'publicar
na imprensa a relação geral dos alistados. ' ,

..
De aç:cordo com o paragrapho unico do art. 60, combidadn com n :llt. 76

do Regulamento que baixou com o Decreto n', 12.790 de 2 de r\nt'iíO de '\

1918, as -reclamações apresentadas d'ora em diRnte a (>�td J Llnt;�, Sf'l ão remetti
das immediatamente ao Chefe' do serviço, de recrútanrento, COflJO Presidente dÇl

,

,

Junta de revisão e sorteio <l'ue, de 15 de Setem bro a 15 de N()ve IlJ bro proxi-
,

mo, vae funccionar como .Conselho de Revisão, pCldendo ()� interrt:' ..S[Htos f. zel
'as' directa mente ao. Chefedo serviço Ide recrutamento e só se! ão tnrnadéls e'rn'
consideração qaundo feitas pelo' proprio interessado ou por St'U H"pre�:entante
legalmente habilitado.)· •

,Conforme ordens emvigor, o Conselho de Revisão s6 acceita rrelé! mrt�'Õ,�;'i em
jus�ifiGações produzidas legalmente perante o Supplente do Juiz Ftder,l), cnm au

diencln do Adjunto do Procurador da Republica, sendo que wes ducuUlcnto�,
'como determina o art. 63 do Citado Decreto, serão fornecidos gratllitamen.tl� e

j=::t:ntos de sellos e quaesquer outras té-lxas ou ernulumentos.
Para constar, eu Marcial Faria da Vejga, 1'. Tenente em c1isponibildade, se

cretario desta Junta, lavrei o presente edital que assigno c vae peJo Sr. Dr.
Presidente rubricado.

'

Junta de alistamento militar do Districto de S. Francisco, da 9". Circll..I). "crip'
ção de Recrutamento, 31 de Agosto de 1920,

Visto

(Assig) Eugenio Müller
(Assig) Marcial Faria da Veiga

1°. Tenente, secretario

Relaç40 gel'al dos alistados

accôrdo com os artigos 53 e 68
,

Manoel de Mourà Bezerra
Othoniel da Costa Salvado
Joaquim Hypolito da Fonseca
Hermilio Mafra Gardozo
Manoel Estevam Pereira

Joàqu'irn Estacio de Oliveira
Francisco Fermiano de Oliveira

'Espontaneamente, de

Genesio
.

Clinio da Costa
Dr. Manoel Gomes Nobrega
Bento Gordiano de CarvaJho
Dr. Eugeni<;J Augusto Müller
Antonio Corrêa Lenz
Lauresto Rufino
Alvaro de Sou'za Lima

,Por meio de listas distribuidas
,

.'

Antoni9 Napoleão Machado
Cacimiro Nunes da Silveira
David Eloy' Corrêa
João Clara de França
Antonio Moreira da Silva
João Rocha da Conceição
Leonél Andre
Crecencio Salustiano da Silva
Valentim Oscar Budal

João Angelista de Carvalho
Antonio Dias Bello
Nabor de' Souza Lima

joão Casimiro Nunes
Joaquim Silverio da Silveira

. Arthur Bertholdo Breis
Francisco Paulo de Amorim
Salustiano M;'lChado
Gualberto \Liberato dos Sant0s
Criso Gom'es
José Estevam do Nascimento
Osorio Poneio de Mira
João Corrêa
Antonio 'Corrêa
Carlos Dominoni Pereira

'Pelos registros civil e eeclesiastico

Christino Pereira de Mira
Lindolpho José Patrocinio
Domingos Arrcelmo . Pereira
Caetano Lopes de Freitas
Estephaneo Machado da Costa
Aristides Ancelmo de Araujo
Christino Francisco França,
Francisco Carnillo Silva
Honorio José Miranda

. Manoel Theophilo Oliveira
José Alves Carvalho Filho
Antonio Vicente Pinheiro
Nathanael de Oliveira
Germano Félix do Nascimento
João Corrêa de Mello

Domingos Ferreira da Silva
jc ão Ferreira da Silva
Euclides dn Na-cimento
Adão José da Cunha
[oão Bento do Valle
'Ioão Alveo; de Oliveira
Izibio B« ptista
Ped ro Alves óa Silva
Narcizn Alves Bvpti-ta
José Francisco Corrêa
Severiano Fagundes do Podo
Srbino Alexandre Pinto
Berrhorino Fagundes de 01ivE'Ü3
Antonio G mcalves de Souza

Nome do alistado

Th -odoro
Manoel Pedro

. P..tu lo.

Thinphil()
Izid fO

Antonio
Manoel
Jo: é Francisco
Aristides
juvenxl
Antonio
Ant ;oin
Fraer-isco
Pedro Celestino Gonçalves
Antonio B.lrnabé
J (�ã·; B�lptista
Antonio

João
ArCt'lino
Juli') Vtmcelau
Herlnclgenes
Lin,lolpho
An tOllio S�l gí o Gonçalves
Frederico '

Antc\ntO
Jo�é
Antonio
fl'ã I

GnnfrE'
Perire> Pdulo Cunba
Lidio
J nã'-) Tertulianr) Cuclozo
A ntc'njCl SnUZ;'1 Leão
J\lrge Alfrt�do
} [lo
Zefc'rino
José
Antoni()

. L:mdilirw
Antnnio
CHIos
G lspar
O y:npio
L:mro
A tlgusto
N e�, tnr
FrrlDci�(;o Pedro
Joao

Victorino Alves
Otto Elias de Oliveira
Laer te Wanderlei Navarro Lins
Antonio Gentil de Carvalho
Carlos Garcez ,

João José Guimarães
Donato Alberto da S 1

V.1
t

Ulysses Costa
Felesmino �arcelino de Franca
João Andre da Costa
Lauro Bastos Pereira
Domingos Abílio de Miranda
Mathias Sernião do Nasci-n�ento
Euclides Fernandes de Souza
Bento José dos Sintos
Sebastião Pereira de Oliveira
Carlos Kirchoff
José BazIio rio Rozario.
Jnão Antonio de Oliveira
Sabino -j'Oliveira Silva
.joão Mach rd» da Silveira
João Borge Pinto
Pedro Pereira dos Passos
Roberto Cor} êa do Rozario
Antonio Pedro Alves
Leoncio Pereira
.Manoel Corrêa
Antonio Torrens de Souza
Ssbino Marcelino' de Mira

i

, I Nome do pae ou Mãe

Henrique Vieira Rebello
Luiza Dorniga Vieira
Paulino Alvaro de Govêa

.
\

Alvaristo Gomes
Ferrniano Machado da Costa
José Estephaneo da Rocha
Manoel Domingos' da' Costa
Bento Jo�é Wolk
Bento Claudio Corrêa
Maria Bueno da Graca
Antonio Lisboa da Silva
Maria dos Anjos do Espírito Santo

.

Leopoldino Corrêa da Silva
Frederico Gonçalves de Barros
Antonio Alves Baptista
Jesuino Antonio de. Jesus
Benj.qmim Braz do Amarante
PoJycarpo Gonçaives Barros
Izidio' Corrê,l de Oliveira
Pedro Gomes Pinheiro
Polycar po Antonio dos SJntos
Antonio Bonifacio da Costa Cidral
Lucio Bento Gonçalves
Chrispim Pereira de S,ouza
V(JJentim da Cunha Resende
Marcelino Rocha Liborio Maciel
Rosa Maria de Freitas
Fr::ncisco Vieira Cordeiro
José Guilherme da Silva
M;moel da Cunha Torres
Aútonio da Costa Cidral
Silvestre Antonio Cardozo

.

Luiz Alves dos Reis Leão
Frederico Baggenstoss
Henrrique Guerreiro da Silveira
Chrisanto Diasde Miranda
Manoel Tomaz de Araujo·

.
Januario Gregario da Silya
Jose Gonçalves de Araujo
Ada Adellna Elrna
Antonio Alves Moreira
Gaspar Borges Oliveira·
Severiano Domingos PadUha
Pedro Gomes Oliveira'
Francisco Am.brosio Araujo
]uvenal Machado Vieira
Antonio Gomes de Oliveira
Izabel Anna do Rozario

I
I

I
I

,

. ,-

São em grande numero
\
os

I

o Vig'ogenio Dr: Manoel da Nobreg�
. Advogado '

E' o maravill)oso fortificante Esoriptroio: AR\la B�bitonga, 35.
dct. actualidade. Residencia: R-ua Marechal 'Floriano,�!

se,os succes\sos. m TIll YI II 'íímI ��(i\ l'da��,

, M"����\ �&��@�'ll!) '1 a qua 1
.

Dá for�a aos musculos e ao csrebro. nesta typograp�la,
I

.�-�-,.--,....._ ...� ...- .._.__,. oor_--..""

I \
I

I
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r e v enão n e c e s s a-ri a
·

.

o LUBSOL do pharmaceutico professor Souza Soares, medica-
t

menta scientiíico, de formula publica, experimentado nos grandes hos-
. .

.

pitaes, com extraordinario suceesso, e recommendado por notabili-

dades medicas, não deve. ser confundido com' os preparados
,-

secretos:
.... ./

sem' a menor garantia, que surgem diariamente.
1\ syphilis, sendo uma das enfermidades mais perigosas, destrui-

..

doras, traiçoeiras e difticeis de extinguir, necessita de ser atacada com
<,

toda a presteza por meio de um' tratamento sério, energico,
-

activo, re-
. -

conhecídamente efficaz. Não 'ha maior perigo do que não tratar a sy-
- "-

philis ou tratal-a de Iorrna
.

insulíicíente e incompleta l l NãÇ>, deveis" jogar
'. '"

'com à vossa saude e a vossa vida, confiando-vos na acção duvidosados

medicamentos sem garantia- da sciencia í

. ,

Todos aquelles, pois, que suspeitarem da existencia da terrivel -

syphilis, devem começar a tratar-se como LUESOL de Souza Soares _.

o mais 'seguro depurativo do- sangue.
O LUESOL, que é de agradável saborv não prejudica' ninguém,

tendo -sido o aleool excluído de sua íormula como um grande beneficio.

Assim, p6de ser empregado por todos: homens, mulheres e creanças, Rs
_. j

. •

proprias mães que amammentam podem seguir o seu uso, bem como os

doentes do estomago, dos nervos e todas as pessoas delicadas.
,. 11 enorme e -progressiva acceítação deste grande producto no

. ./ .

.....

nosso paiz e nas republicas co Prata, não é um lacto inexplicavel nem

•

-

uma consequencia de propaganda dirigida com habilidad e.
,

..
'

,

- , y
Os preparados sem valor proprio sõ podem ter uma vida ephemera

-

.....

,
,

e . ficticia. -"

<,

O grande segredo do seu íncornparavel successo, do, seu exito

'') surprehendente, está no extraordinarío valor scientiííco de sua' formulà -
•

-que é modelar � � no avultado numero de curas assombrosas que tem
# .' ;

realisado, '.
"

'

. _I
,

Todos os innumeros attestados de medicos e particulares sobre o

valor do LUESOL de Souza Soares, são o resultado de observações COD-'
-

-

scienciosas e curas verdadeiras e acham-se devidamente legalisados.
'-

\ ./

Si tenões, poíe, necessíõaêe De um õepuratívo, usae o melhor

De toàos _:_ o LU E5OL De Souza Soarês !
TV". GUARANV, - "ELOTAS

---

.. ( '.'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRES
VERDADES

,
Para as pessoas deheis

ou doentes

O Aleool
é um Veneno

,

....--2--1Q
Para crear forças tende

certeza de tomar

A Emulsão
de Scott

t o preparado legitimo
�e bacalháo

que,Não Contem ·
'

,

Alcooi '

Os reis da Bélgica

I

grande distancia em' que se acha da Phamacia Minervá revelando dia a dia,' graças a sua dedi.
capital, não pode ser promptamente cação ao estudo.
soccorrida com as' opportunas provi. Este estabelecimento acaba de receber Dando esta noticia, / aproveitamos o
dencias, que a façam elevar-se do es· ensejo para agradecer a [oâo Sem ,'{er.tado de decádeneía em que se acha, um grande sortimento de

ra o serviço que nos presta, abrilhall..
procedida dos respectivos damnos, que - preparados pharmaceutieos. tunda as calumnas da "Razão", com a
os indígenas 'selvagens seus vizinhos 1III!!!!!1!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I1!é'l!5!!!!!!2!11!!1!!11_!!!!I!!!!!iI!!II!!!!!!!II!!!!!!!!!!!I!!!��_!!IIt' sua collaboração efrec.iva.
têm feito no seu territorio e que, reu-

i@l!Z &LL&�

níndo-se ao governo de Santa Catha- todos os mysteres de minha profissão,
rina, donde póde mais facilmente ser visito os amigos e recolho-me ao lar

auxiliada, se tornarão menos atrevidos domestico repleto da maior 53 tisíacão.
aquelles selvagens e talvez se sujeitem Devo esta felicidade exclu-ivarnente
e se retirem', deixando os colonos com ao vosso' miraculoso preparado, cujo ti.
a segurança precisa 'para se aproveí-. tulo se divisa por ELIXIR de NOGUE·
tarem da grande fertilidade das terras IRA.
do Termo da mesma Villa, regadas Agradeço-vos, sobremodo, a remessa

por muitos rios e debaixo de um eli- dos duzentos almanacks que me envi
ma temperado e sadio: I astes com a vossa carta de 12 de Mar-
Hei por bem desannexar a meneio- ço d'este anno, por cuja honra hypo

nada Villa de Lages, e todo o seu Ter- theco-vos a minha ��ratidão,
mo da provincia de S. Paulo e ineor-! .Sendo as minhas palavras a' expres
peral-a na Capitania de Santa Catha- são fiel da verdade, podeis fazer dellas,
rina, a cujo governo ficará d'ora em bem como dos dois retratos annexos, o
diante sujeita: Felo que mando, etc. I uso que bem vos covier.
Dado no Palacio do Rio de Janeiro, De VV. SS. A tt. Am. e Cr.
aos 9 de Setembro de 1920.-Rez com Arthur Leodegardo Mourinho
guarda-Thomaz Antonio de Villa No-
va Portugal», ��'il:�������

}\ R1\ZAO
IE 'ih

--
F,a' t u** "SiM

o sr. dr. Eugenio .Müller, superin
tendente muníeipal desta cidade, fez-se
representar nas brilhantes festas effee
tuadas na florescente e risonha cidade Consorciou-se a 7 do corrente com
de Lages, pela passagem do centena- a exrna senhorita Aurora Torrens, di
rio de sua annexação á então capita- Iectn filha do "l'. Fernando Torrens, o

as grandes 'transversaes fluviaes do' "?-ia dH. S.a�lta Catharina,-pelo sr. ma- sr. Waldemar Silva, guarda extraordi
Paraná e Paraguay, com o seu immen- jor Aristiliano Ramos, deputado esta- nario da mesa

-

de rendas estaduaes
130 'lnterland, ao esplendido porto de dual. desta cidade.

R. Francisco, abrindo ao povoamento e --mo�II!J!!I!I!!!I!!!!!!!!!!!I!!!!!!�!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I!!!I�!!!II!'!!!!!!!!!!!I!!!�!!!II!'!!!!!!!!!!!I!!!�P
Desejamos ao joven par as 'nossas

á. eivilísação as exeellentes terras e
-= LSL\" I felicitaçõ es.

_:_florestas da bacia do Iguassú.: Estrate., l, O distincto medico que firma o se ..gícamente, impediremos a ameaça de i

uma diversão de flanco, pelo alto Pa- Na7:O � d.. le h�)ie
! guinte attestado, não só na sua clínica

raná, entre a foz do Iguassú e o Sal. � - V'J -=- 1 COlTlO em sua família tem obtido mago
'to' das Sete Quedas, cujas terras mes- h I \ nficos resultados com' a "Emulsão de t'l<..:�.,1J�1��__•PI .., que se con ece.n os prof. uctos i
mo as da margem brasileira, são pro- h .. M I 'I' Scott.

,. "Attesto que tenho empregado,c 1") arrnaceutrcos oe otta unior:
i d d d d d

l'

)' com excelentes resultados a "Emulsão ;pr e a es ou .arren a as a in ustriaes =-ruuito caros sempre, CCIIl)() dr-
argentinos». zem, mas senepre bo n-, inf.rlliveis I �]�n����t'�(�l1:n�����'}a�����:�a'on�e e����� �sempre, nos males ,I cujo cu ré! tivo '

se destinam. I obtido result.ido- maravilhosos, o rete-
I rido é verdade o que affirmo sob a fé

Os PÓS FERRUGINOSOS de f7/o't- elo meu grau.
ta jUtlzor, u.u I..ielk�, não ié.n "De. [osé "Tristão de Carvalho.

n h
sub-tituto coritr» as Anemzas, em .,JUiZ de .Fóra, Minas Geraes, ,.

everão cegar. esta semana ao gera I,. susp nsâes, hO/1.orrhagztls,
.

I _:_
Rio de Janeiro, a bordo do couraçado «FLORES' BRANCA S», lY1;egu· I' O Club Nclutico , ...Cruzeiro do ser-«8. Paulo» 8. s. m. m. Alberto I e D. .aridaaes, fin;df'llt-,tl'!t:. revI Z()1.l rl 6 do CC'frente um festival
Elizabeth, reis da Belgica, que' �êm

re., O
. (n()� ";,,lõcs do CL!h XXIV de Janeiro,tI'l'buI'r a VI'SI'ta fe-l'ta áquella nac'a-o pe

. ln!litP (I" tI' Zç'l' ti lt'lr"V· I
, (- n

',' I,:rl) l'lt'ueficio de �',U;'l Ci:.J1X:l, �,fnr1n arre·
I

.

d t d R br SE' t de :-; e II a U (' 1< ,1 ; rl � U 1 co 11 ! in]H - ! ! � f;-O pres1 ene. a epu lCa, r. pIa-.� t ,'cad",ll? a ü;H,.tl)lt:'lnci� de 600$000.cio Pessôa, ('1\,;" tl"IP, no C;Cq)'" " ri 'ilH' 'lo:' .! .__

Ale'm da capital Federal os r ae i\10TTA _IUNIOR. e enCfJ1Zt1'f11'n· ,.

, e s

I ti S c!:ll.lU p:h:\ Flori:HI"f_,,_Jis, em (1bJ'ec-h d
.

't
- M' G s- se e1'1't todas a,I) DrO,éTanas. fo, t

ospe es VISI ara0 luas eraes, � ao c) (tI) de �erviçn, o f:l'. ]oã'J C�lildo da
Paulo ---e,_ talvez, parte do Paraná e,

••••••••••••••••g.
Silv i, ln'[lel'LUr .j.� rcndd�� dI) K..;todCl.

Sta. Catharina. A tíua permanencia no I' liIII I, .... , ---

paiz Berá de quatro semanas, sendo o
li\íIj

.• __ ••• __ •• _2222!2E& .2E ._ ._� /1' C 'n-til-nos qu;_� O'; llrnprtettnio,.;; do
rei·hero'e e sua esposa cumulados

._,.-

. gCâ11'k t)nf!�'Dbi) de herv:J-m�itte t�t;JLk.
de todas as gentilezas, para úujo fim fftales ace1bGS, ferri11eis! ! !t'cidl) ern 't'res Barn�';', ;niC1dlão br�'.
o Congresso Nacional abriu um credi· I VI':'!.liente jiDr t'�Í'e P(Hto, il l::xportaçãJto illimitado.
E' provavel que embarque hOJ'e em

\ P�r�ijhyba, 30 de. Di'z<>n;��ro d,"� 1 �� 2·1 dos rlrodncw" de �)�a Ú\brica.
-- �r:-;. V lUva SdVt'lr:1 & Fdho - 1\IO! -"_.. ---

Antuerpi�, com destino ao Brasil, o de J�nei:·n. .,
I

f ' A, H'cf>it:·! i]n .f:,>tadn P8L\ o l'xerCl"
prineipe Leopoldo, herdeiro do throno Amit;,);.. e Sr"., - E�'U1 tem pnr fim i cio de 1921 foi orçaoa f:ID

belga. um duplo senticnento: completar' o ilt" 17.157:558$000.
testado que já vos m[mdei antedor· -:-

:(

men te e h�licltar·vo� pela entraria do Realizou-se;:J. 11 do corrente o con·

novo annn, em cujo periodo desejo· sorcin eh �'r. J< ão Salust130n �()brega!
Jnc6rp6ra�ãG de b.aGe� a vo', ;� 11lainr rnf"'se de felicídade8, com Ú f'Xm8, �;eI.lhoriül Maria Rocha; 'ry'tlO·..--------------.......'t ó I:)

J
. .

fi V'
"

R h �'1 laborat<..rio .... Oaudt & Oliveira
Q. f� e Ih

·
UUU) encclfltrarelS duas phothographl' lha drl sr. nglbo oe 1. �;J".;1an 1.1 a aTIna. as dl�crimin�lndo as minhas duas épo. A" Razão", felicita·o&.

Icas
de "dr)eute" e "sadio". A primei- ::� -:- "�_,",I'-""IOIiyrf.'III!1,'l1OII�\'9;�

A cidade de Lages realizou a 9 do ra reprf'senta·me sofirendo os' rnalc:, FI· Pd;-1 lei orç(lc'(lenlari�1 para 1921, fi ..
corrente grandes f�stas pelo centenario ctrhof.:, ternvt,i�;" de que vus já tr;.l1,ei cam fXlincto,,,; os. cargos· de delegados Secção Livre�
de sua incorporação a Santa Cathari· 'em p.rnDeira cartr-i, �endn que o í_Jhoto· tE'gi:mae:::;, deVt!udo o governo aprovei- ,__

'

__

'
_

na. grar,ho não exprirnju COlll .. él dcvjda tal PS actc:ies para os cargos de dele-
Fundada por Antonio Cori'êa pf(·cl�ã() os caracÍc'res d,i niolestia. Te· gados especiacs ou r: romotores. publi· r·········

....···...········..··..··· .....· ..· ......··...···........····..........

Pinto, conforme ordem do governador I nho ç,utrfis cicatrize') em meu, "'corpo, cos na:, çomarcas ond� se derem

va·1 '0&0 Qalu�fianG :tJobreBada capitania de S. Paulo, d. Luiz An� que deixei de salirentar na minha f'ffi.j, gas. é.J _;) I:) l' ó

tonio 'de Sou�a Mourão, Morgado de I gie - 'llm�c:,. coh-1O. a
1

d:) I calc--nh;',f, �!-. i
e

Matheus, a vIlla de Lages esteve sob por �,erem llTlpOSS1Vtl'i ti phot(lgrHl,r.l1rll D:: 1·. de T::;ue1[o do proxlfno anno, i tRaria 'i:)'Gcha. .\fôbreGa \ !
a jurisdição do governo de S. Paulo ap:ivh'H, e outr3s porque a lJ1or:d P!�tD'

I os generos que _

hrer.-J revendidos no :
J. 'I' i\. ó I

des,de 1767 até' 1820, quando, passou daV;i ()�ultar. .

EsL)dn ou n��)le penr:an('c(�rt:rn arrnaz�-I i participam o seu casamento. I
a nos pertencer. A mmha sfgunda photographlél rl.�- nac!i\S por it:mp.o \'XCt:(J211te a 60 dt-i. I

O alvará q�e autorisou .a anne-xa-, p:·esent)·me
no estado actuai, apto, já as, �:elão con,;iJerac!ns incorporados á ! S. FranCISco, 11-9:-19�30 Ição, é o se�uinte: disse em minha (:Inte.rior, p.�ra to.do. C'

I

massa I.ie sua riqueza comm':]m. i � �••++ _.....

«Eu El-rel faço saber aos que este

I' qualqu(�r labor em vlda, Dllas r. �l,téid1-.- .' --:-. --- -,.----... �-

Alvará. com forç� de lei virem, que �ilTl;:)" Notas ,da semana. - Sob este Pharmacia Minervatom�ndo em consideraçã�, que. s�ndo ,. Co_rno eml.1rf'gadc) auxll1ar elo
..

com- titulo, i.tlicia lwje em _no%o p�ri?dico a

a VIlla de Lages a maIS merldlOnall merclO tenho que 'por eai actIVIdade
I
sua valwsa Gollaboraça() um cllstmcto e Abre-se a qualquer hora da noite

das da provincia de S. Paulo, peJa' todas ÇlS minhas C::'ilcrgiaE; desemfllilho, joven contenaneo, cujo talentl) se vae Rua Geneal Ozorio n. 11 Telephone n. 15

NOTICIARIO

....

'.

,& '.'t"'WWP' _Li�.'_ .,.(
-

-:-

Tabella do imposto de patente por
venda de bebidas e fumo que entrará
em VIgor no proximo anno:,

cidades outros lugares
1 a. classe 280$000 200$000
2ft• 250$000 150$000

.' t,

31'.,' " 200$000 120.$000
4a.

. " 150$000 100$000
Os estabelecimentos que cornrnerciarem
somente com fumo e seus preparados,
pagarão a metade das taxas desta ta.
bella, ficando as casas, quer commer,
oiern sórnente com bebidas. quer Com
bebidas e fumo, sujeitas aos impostos
integraes,
As casas que venderem cachaça ou

aguardente a varejo, pagarão, mais soo
bre a tabella a quantia de 100$000.

-,:-
, Afim de attender os necessarios for.
necimentos de material á .Cornpanhia
Lumber, a Companhia Estrada de Fer
ro S. Paulo-Rio Grande vae adquirir
por conta da mesma Companhia 3 loco
motivas Mikado e 50 pranchas.

-:-

Festa da Graça. - Na missa soo
lernne da festa de N. S. da Graça, cano
tau ao Evangelho a Az/e Marza de
Luigi Luzzi, a insigne cantadora, d, O.
thilia Luz Manneback, esposa 'do sr,

Ogê Manneback, acompanhada ao har
monia pela sra, d. Cecy G, de Olivei
ra, esposa do sr, Antonio Pedro de Q.
1.veira.

cura
�

, )
osse

f,

mil

. "t ,..;
"

\,
)-
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! _:= S,pUiá tareiarla !
.'

Os . notavcís trrurnphos de. um notavcl depurativo '

'Uma cura assombrosa
)

•

/ .,., (�."'

• ..

•

• n

, , '

__
4_\

'

.......

:

De pois dI) tratamento p� lo LUESOL
-c-,

• • .'

--- ...

de'- SOUZA SOARES, perante a ·Scienc.ia !
Observações de um

�
talentoso e reputadq clíntco, laureado pela �aculdade

-de Medicina· do Rio de Janeiro.· Lente da Faculda(le
/

de' Pharmacía e Odontologia (Pelotas Estado do Rio Grande do Sul)

-_

.:
/

(Seu estallo dese'speradór)
, 1

• I'

Esta doente veio á minha consulta
� poF""manifes

rações de terciarisrno syphilitico taes como go�as ao

nível da furcula esternal, região frontal e articulação
escapulo humeral direita.'

.

As lesões além de muito profundas eram bastante
extensas.

Indiquei-lhe o tratamento pel6 1 � l.!:J1:JSO I Á sob
forma intensiva, pois, conhecedor' da sua �tàmposi�ão.
sabia prehencher elle plenamente as indicações thera

, r t' li t icas ,

" .. <,'
,',

Após o uso desse medicamento �uran�e quasi - 60'

r
I

, /

.."{
I

(Completamente' curada!)

dias notei (�L)m surpreza que .a cicatrização das ulcen
,ções .

fez-se completamente e d� uma Iórrna muito ra

pida, AI2m disso o estado gera: da minha doente tinha
soffrido urna melhora muito notável. Hoje ella POd1
-rlesembaracadamente praticar as suas lidas domesticas,
coisa que' não fazia ha bastante tempo.

Avesso que sou a fornecer attestados, não poss�
deixar no entretanto' de tornar' publico - esse caso, fel I'

. citando os Srs. Souza Soares pelo seu bom preparado,
'Pelotas. 14 Nov. 1917.. "Dr; jo"é Botafogo.

. I,firu:-a reconhecida!'". ,I.

,
'

<,
�.

( j

"," ':;"

� <
,�

�
"'�, j(

•
A!rt,,� ,j'\_.Il'ill:Jmelito Depois d,oi trntmjiento p�lo' L,U�SOL

\ � iP "",,:,..,,-..,,,..',� """Jlf�'..IVT:""'''''''''�Q" .I ,
." (Horrível aspecto) (Cicah:lsáÇãó completa t)

, I

O LUESOb B um pneparad.] screntifico \16. grande valor, �,i'_ eomo. tal Ioi: sunmettido R 13Xl,,-.,',l,üIICl.;1"'. ;_"m grJid�
su.: -esso 11\)8 pr-ínctpaes nosptraes civis e mthtàr-es, casas de sauüe e sanato+íos do Estâde) ,�o Rio Gran

aído Sul,-e na IS.I enfermaria do grande HQ,spUal de i'\'liseriGordia d .. Rio de Janeiro, onde realisou cur
admiraveis'i,tl'lIdo llH'fP('irlfl do", "f<nr� )J'\)l�, m:'?rHC'I),"; \}�', m.ii.. cxpnntilq",t" t' i�"lil' '."".'''' lJ.an�,'\;rl�s.· -:' ;'

,

I) hUESOL li'ler,-;"üll rdl>rtmch�'esp\.'('i.ai· Jl0Y parrc UI; 'u ma .1('ad(�:li ;:� ;,._:1i�,nal, «n.l f. foi �tlt\mcttirlo a exponcllC,:
!!t'.\ilt'as. obtend.�b.Jran�o succe!"�ü.

"
. ..' . r "

,
. bl!'

O I.JUESOü p um preparado 'sem' aleno], ItP f,;lí'l! tf.J"I':lnp;:�, � ;':') i-�tl.dür", tloduudn por isso, Bcr, usado por
m e n s, mulheres e crianças, pois não prejudica nlruruem. '

.

I'

" )
,

.' .

��,� ,O LUESOL é superior a' toõos os õepuratívos !
Encontra-se li 't�cnd�1. n�� l�i*inciJ&ae§ l.Dlulr1naei�� e c�sa� f�ne vendeln

.
. ...

I?· ...,),,'�
./

.....
;

....

.!�
,

dl�df �'iln�fuentJHi

I

:,

,

:,.

,
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Edital de alistamento militar
o

o Dr. Eugenio l\uguso 'Müller, Presidente da Junta de' alis-

8ttlento militar. I I

Faz saber que, estando concluidos os trabalhos de alistamento no corrente an

o, vão
ser . os mesmos rernettidos á Junta de Revisão na Capital' do Esta-

o. .

E para que cheg�e ao c.Gnheci�e?to de, todos, manda. affíxar na porta

rincipal da Superintendeucia Municipal onde funcciona a Juh-t? e publicar '

a imprensa a relação geral dos alistados. .", "

De accordo com o paragrapho unico do art. 60, combinado com o art. 76

o Regulamento que baixou com o Decreto n·. 12.790 de 2 de Janeiro de

918, as re.clamaçõ,es 'apresentadas d'ora em diante a .esta Junta, serão remetti

as iwmedlatamente
ao Chefe do serviço, de recrutamento, como Presidente da

unta de revis�o e sorteio que, de 15 de Setembro a 15 de Novembro proxi

o, vae
funccionar como Conselho de Revisão, podendo o� interressados íazel

as directa mente ao Chefe do serviço de recrutamento e só serão tomadas em

consideração qaundo feitas pelo proprio interessado ou por seu representante

legalmente habilitado. .

Conforme ordens emvígor, o Conselho de Revisão só acceita reclamações em

justifi�ações pr?duzidas legalmente perante o Supplente do Juiz Federal, com au

diencla do Adjunto do Procurador da Republica, sendo' que taes ducumentos,

coroo determina o art. 62 do citado Decreto, serão fornecidos gratuitamente e

js�ntos de sellos e quaesquer outras taxas ou emulumentos. ,

Para constar, eu Marcial Faria da Veiga, 1'. Tenente em disponibildade, se

cretario desta Junta, lavrei o presente edital que assigno e vae pelo Sr. Dr.

Presidente rubricado. ,

Junta de alistamento militar do Districto de S. Francisco, da 9·. Circunscrip

ção de Recrutamento, 31 de Agosto de 1920.

r.

es

e Visto
•

(Assig) Eugenio MUller
(Assig) Marcial Faria da Veiga

,

1°. Tenente, secretario

,

Relaçlo geral dos alistados

Espontaneamente, de accôrdo com os artigos 53 e 68

Genésio Clinio da Costa Manoel de Moura Bezerra

Dr. Manoel Gomes Nobrega Othoniel da Costa Salvado

Bento Gordiano de Carvalho Joaquim Hypolito da Fonseca

Dr. Eugenio Augusto Müller Hermilio Mafra Cardozo

Antonio Corrêa Lenz Manoel Estevarn Pereira

Lauresto Rufino Joaquim Estacio de Oliveira

Alvaro. de Souza Lima Francisco Ferruiano de Oliveira

Por meio de listas diltribuidas

joão Casimiro Nunes

Joaquim Silverio da Silveira
Arthur Bertholdo Breis
Francisco Paulo de Amorim

Salustiano Machado
Gualberto Liberato dos Santos
Criso Gomes

José' Estevam do Nascimento

Osorio Pondo de Mira

João Corrêa
Antonio Corrêa
Carlos Dorninoni Pereira

Christino Pereira d e Mira

Lindolpho José Patrocínio

Domingos Ancelmo Pereira

Caetano Lopes de Freitas

Estephaneo Machado da Costa

Aristides Ancelmo de Araujo'
Christino Francisco França
,Francisco Carnillo Silva
Honorio José Miranda
Manoel Theophilo Oliveira

José Alves. Carvalho Filho

Antonio Vicente Pinheiro
�Nathanael de 'Oliveira
Germano Felix do -Nascimento

João, Corrêa de Mello

Domingos Ferreira da Silva

João Ferreira da Silva
.

Euclides do Nascimento
Adão José da Cunha

João Bento do Valle'

João Alves de Oliveira
lziflio Baptista I

Pe8ro Alves da Silva
Narcizo Alves Baptista
José Francisco Corrêa
Severiano Fagundes do Prado

Sabino Alexandre Pinto
Berthorino Fagundes de Oliveira

r

Antonio Gonçalves de Souza

Antonio Napoleão Machado

. Cacimiro Nunes da Silveira
David Eloy Corrêa

João Cla ra d e França
Antonio Moreira da Silva

João Rocha da Conceiçã i

Leonél André
, Crecencio Salustiano da Silva
Valentim Oscar Budal

João Angelista de Carvalho
Antonio Dias Bello
Nabor de Souza Lima
Victorino Alves
Otto Eli8s de Oliveira
Laerte Wanderlei Navarro L: ns
Antonio Gentil de Carvalho

Car los Garcez

João José Guimarães
Donato Alberto da Silva

Ulysses Costa
Felesmino Marcelino de França
João André da Costa
Lauro Bastos Pereira

Domingos Abilio de Miranda

Mathias Sernião do Nascimento

Euclides Fernandes de Sonzà
Bento José dos Santos
Sebastião Pereira de Oliveira
Carlos Kirchoff
José Bazilio do Rozario

João Antonio de Oliveira
Sabino d'Oliveira Silva

João Machado da Silveira

João Borge Pinto
Pedro Pereira dos Passos
Roberto Corrêa do Rozario

Antonio Pedro Alves
Leoncio Pereira
Manoel Corrêa
Antonio Torrens de Souza

J Sabino Marcelino de Mira

s,

o

li,
0,

Pelos registros civil e eeelesiastieo

Nome

Theodoro
Manoel Pedro
Paulo
Thiophilo
lzidra
Antonio
Manoel

.

Nome do pae ou Mãe

Henrique Vieira RebelIo

Luiza Domiga Vieira
Paulino Alvaro de Govêa
Alvaristo Gomes
Ferrniano Machado da Costa

José Estephaneo da Rocha

Manoel Domingos da Costa

do alistado

/

•

.
'

.

"

• Bento' José Wolk
Bento Claudio Corrêa
Maria Bueno da Graça
Antonio Lisboa da Silva
Maria dos Anjos do .Espírito Santo

Leopoldino Corrêa da Silva
Frederico 'Gonçalves de Barros

Antonio Alves Baptista
.

Jesuino Antonio de Jesus
Benjamim Braz do Amarante

Polycarpo Gonçaives Barros
Izidio Corrêa de Oliveira
Pedro Gomes .Pinheiro

P01yca1po Antonio dos Santos
Antonio Bonifacio da Costa Cidral
Lucio Bento' Gonçalves
Chrispim Pereira de Souza
Valentim da Cunha Resende
Marcelino Rocha Liborio Maciel
Rosa Maria de Freitas
Francisco Vieira Cordeiro

José Guilherme da Silva
Manoel da Cunha Torres
Antonio da Costa Cidral
Silvestre Antonio Cardozo

Luiz Alves dos Reis Leão
j I

Frederico Baggenstoss
Henrrique Guerreiro da Silveira
Chrisanto . Diasde Miranda
Manoel Tomaz de Araujo
Januario Gregario da Silva

Jose Gonçalves de Araujo
Ada Adelina Elma
Antonio Alves Moreira

Gaspar Borges Oliveira
Severiano Domingos Padilha
Pedro Gomes Oliveira
Francisco Ambrosio Araujo
[uvenal Machado Vieira
Antonio Gomes de Oliveira
Izabel Anna do Rosario

José Francisco
Aristides

Juvenal
Antonio
Antonio
Fraecisco
Pedro Celestino Gonçalves
Antonio Barnabé

João Baptista
Antonio

João
Arcelino

Juli o Vencelau

Hermogenes
Lindolpho
Antonio Sergio Gonçalves·
Frederico
Antonio

José
Antonio

João
Onofre
Pedro Paulo Cunhá.
Lidio

João Tertuliano Cardozo
.Antonio Souza Leão

Jorge Alfredo

João
Zeferino

José
Antonio
Laudilino
Antonio
Carlos
Gaspar
Olympio
Lauro

Augusto
Nestor
Francisco Pedro

João

•

Junta de alistamento militar do Districto de S. Francisco, da 9·. Círcuns

cripção de Recrutamento, 31 de Agosto de 1920.
Vi-to (Assig.) Marcial Faria da Veiga

(Assig ) Eugenio MUller 1°. Tenente, secretario

Forte Marechal Luz e ga Bateria Isolada

Goncurrencia '.

De ordem do Sr. Capitão Cornman

dante e Presidente do Conselho e Ad

ministração, previno aos interessados

que no dia 16 de Setembro do corren

te anno de 1920, ás 14 horas no quar
tel deste Forte e bateria 'na Barra do

Norte da Ilha de São Francisco do Sul

serão recebidas propostas para torneei
mente de genercs e outros artigos abai

xo declarados; durante o anno de 1921

próximo. As propostas devem ser entre

gues em tres vias, em' papel almasso

commum, sem rasuras ou \ emendas,
selladas as primeiras vias na forma da lei, e ,ficará- euroada de
datadas e assigandas, com a declaração
da quantidade,' nome e preços 'dos ge-, �

seus mccmmodos.t .,'

neros em aJgrrismos e por extenso, o .:;"y

prazo de entrega e. a!firmação de que, DAUDT 6.8UV111lA Rio

o proponente se sujeita a todas as con- __IIÍIIIII 1IIIIi

•

,I"

E' fací! fazer-se tudo;

mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
-ó fallava-se no cDOCHMICIDA,

-

Motta Junior, para a curai da opz-

tacão; hoje, ha urna bôa dose de
/

remédios, todos elles baratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita couzn, ainda : mas

quan.�ro se quer a cura radical

e infallivel da OPILAÇAo, ainda:

hoje só procura-se, só vende-se

por este mundo a fora, o mesmo

antzgo e caro !.E.2,CHMICIDA»
MÇJtta Junzor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em

todas as drogarias.

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

__ ..._

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

dições do edital. Acompanhando as pro ..

postas devem 'apresentar documentos

que provem: a) haver pago como oe ..

I gociante especialista dos artigos, que

pretende fornecer os impostos federaes

e municipaes do. ultimo semestre ven..

cido; b) ser negociante matriculado e

ter casa importadora, bastando para as

I
firmas commerciaes a apresentação do

'respectivo contracto social, extrahido

por certidão dos livros do registro da

junta cornmercial ou estar constituido

legalmente nos termos do' Decreto nu

mero 434 de 4 de Julho de 1891, qua
do íór uma sociedade anonyma ; t) ter
cumprido fielmente o ultimo contracto

:Faça cornq eu: te

me o rernedio ideal
para todas 8� doen
ças do utero, tome

A Saude daMulher
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ou ajuste celebrado com o Governo, no vado o direito de annullar a presente
caso de Já ter sido fornecedor; d) ter concurencia, caso os preços pedidos
caucionado no cofre do Conselho do sejam superiores (-lOS da base, que" se

Forte a importancia de 2:600$000 cor: rão os preços mc.:dins obtidos no Com

respondente a 10% sobre o valor do mercio local e que serão lidos antes de

fornecimento; e) os generos a fornecer abertas as propostas.
serão todos de primeira qualidade e en-] Os artigos e generos a fornecer são:

tregues no forte 24 horas de após' o Assucar de 2", krlo; Arroz, kilo; A

respectivo pedido ; f) o proponente 0- lho, kilo; Azeite doce, litro; Álcool 36',
briga-se a fornecer pelos preços constan- litro; Batata inglez», kilo; Bacalhau, ki
tes de suas propostas durante todo o 10; Banha, kilo;: Café moido, kilo; Car
anno de 1921 tanto á bateria actual- ne de vacca com osso, kilo; Carne de
mente no Forte Marechal Luz, como vacca sem osso, kilo; Carne de porco,
á qualquer força federal que venha a kilo: Carne secca do Rio Grande, kilo;
estacionar no Municipio de São Fran- Idem do Paraná, kilo; Cebola, kilo; Fa
cisco; nella inclusive os respectivos ani- rinha de mandioca, kilo; Feijão preto,
maes ; . g) nos fornecimentos quinzenas kilo; Feijão de cór, kilo, Farinha de
devem os proponentes que forem con- trigo, kilo; Galhinha, quarto; Goiabada,
tractados fazer acompanhar os pedidos kilo: Louro, kilo; Leite de vacca, li
por prepostos seus, afim de. assistirem tro; Leite condensado, 1310; Matte,
ao exame e pesagem dos artigos e pro- kilo: Manteiga. kila: Massa para so

videnciarem sobre a substituição ou sup- pa, kilo; Marmelada, kilo; Maize
primentos que por ventura se torne ne- na, kil(; Pão de 100 grarn!'I1as, ki
cessaria, correndo por conta dos con- 1(1; Peixe fI esco, kilo: Pimenta do
tractantes quaesquer per' as 011 avarias reino, kilo; Ovo ..:;, duzia; Queijo na

que da falta de sua assistencia resulta- cion»l, kilo; Sal, kilo; Sal refinado, ki
rem : h) aos proponentes é -irnposta a. ln; Sobrerneza, ração: Toucinho, kilo;
obrigação de vender os, generos con- Lombo cip por c�n sHlgado, kilo: Verdu
tractados pelos preços, de suas

P�()P?,�-, ras, krlo: Vinagre, litro, Vinho virgem,
tas a todos os officiaes do Exercito litro; Alfafn, kilo: Capim verde, kilo;
.existentes na. guarnição, '. c�rren�o por I Farellr-, kib; Mi!hn, kilo; �erozene,conta dos proponentes as despezas com i caixa: Torcidas P"Ll Iarnpeão belga,
(\ carreto e transporte á domicilio, pa- 18", duz ia; Torcida para Jampeão 10",
to o oue os offíciaes possam gozar des- metro; Idem para larnpeão 8'" metro;
ta facilidade devem fazer seus pedidos Vidros belgas, 18", duzia; 'Vidro para
quinzenalmente" sobre os ge�e�os. que larnpeão 10",. dúzia; Idem ,8", duzia;
não forem de fornecimento diario cO?Jo Bocal para lampeão belg;l, 18", um;
pão, carne-verde, etc', nada porem im- Bocal para lampe ão 10", UUl; Idem 8",
pedindo que façam ql1'alque� suppri-I um; Velas espermacete, pacote; Ph,os.
meato quando o entenderem fora dessas phoros, pacote; Lenha em achas, kilo:
vezes correndo neste caso as expensas Lenha em tóros, kilo; Estopa branca,
próprias' as despezas com o transporte; I kilo; Balistol, lata; Vassoura americana,
t) para os respectivos pagamentos ,

de- uma; Vassoura de niassava, duzia: Oleo
vem os proponentes acceitos, com a de mocotó, kilo; Oleo de vedo], kilo;
dívida antecedencia fazer chegar as Vaselina branca pura, kilo, Lixa para
mãos do Fiscal 90 corpo, suas contas metal, O O O, folha; Rupi, lata: Fachinól,
seíladas de accordo com a" lei, doeu- lata; Gazolina, caixa; Pó de tjollo, náo;
mentadas com os respectivos vales afim Pomada Amór. lata; Sapólio, pá«; Ras
de se poder effectuar o respectivo pa- cadeira, uma; Escova para animal, uma;
gamento depois de conferidas ; j) o Pratos rasos louça pó de pedra, duzia;
peso de todos os generos que forem Idem fundos, duzia; Chícaras com pi.
pedidos será liquido da tara dos envo- res louça pó de pedra, dúzia: Assuca
lucres; k) no caso de i�ualdade de reir-o, loqç�l pó de pedra, Ull;;· Bule es

preços entre duas ou maIS propostas J.I!altaçl0, um, Escumadeira, um.a; Co
será preferida a do que propuzer, por lheres de sopa, metal branco, duzia;
oscripto e' secretamente maior abatímen· Idem para chá, duzia; Talhrres com

to e no caso de empate terá 'PrdereJj}� cabo de metal, dnzia; C()n('ha� para so·

cia a do negoc.iante que Já estiver for- pa, Uma: Ideiu para a,:;sUCf:ire1f('), urna;
necendo e caso este não tenha concor.. Copos de vidro, sem pé, duziéi; Sopeira
rido, proceder-se.ha á sorte: l) não esmaltada, umé-!,; Assadeira para carnt\
,serão tomadas em consideração quaes ..

uma; Paneja de ferro para 30 praça�,

quer oftertas de vantagens não previ? uma, Chaleira de krro, umo; Caç:uó
tas no edital, nem as propostas' qqe las, uma; Trinchantes para cozirihrl, um;
contiverem apenas offerecirnentos de Faca para cozinha, uméi; Mélcbi-ldo sem

reducção sobre a propo�ta de preço cabo, um; Machadinha, encabada, urna;
inferior; m) os proponentes ficam su- Alcatrão, kilo; Oleo de linhaça, kilo;
jeitos por occassião da as::;ignatura do Tinta de côr, kiJo; Alvaida de zinco,
contracto do deposito de. cauçã? ,feita kilo; Agua rás, kilo; Pó de sapato, Pà
ao Conselho, como garanha de ,fIel exe". cóte; Secante branco, pflcóte, Espéldas,
cução do termo de contracto so poden ..

para matto, Ulrla; Enxadas, uma; Pás,
'd_o levantar essas . cauções dep.ois de uma.

terminados os compromissos de dois
Q t 1 F t M h I L 9Ft. uar e no ar e arec a uz e

mezes de fornecHneúto, findo este pra-'Bt·' I 1 1 4 d S t b .:j 19')0. -

"d
-

fi
. a ena so aoa e e em ro ue ""

Z;:l ;:"1rau restItUl as as cauçoes cando .
,

corDO garantia do contracto os forneci- Francisco Cavalcanti de Albuquerque
.G:.l�ntos já feitos e não pagos ptrdendo 20 Tenente Secretario
o contractante direitos a indemnização
si r.eincidir sem motivo ]'u"tíficadn e Q

acceito pelo Conselho,. o contracto, ou

incorrer em reincidencia de falta ,de cum- Dr. Manoel da No b,regaprimento de qualquer clausula contrac- (.J

tual; n) incorrerão na multa de 10%
sobre o valor dos artigos não entrados,
sendo os mesmos adquiridos na praça
por éonta pfClpria os �ontractantes que
não entrarem COJ,D os mçsmQs t:l0 prazo
acima estipulado, a multa será de 20%'
na reincidencia alem da reincissão do
contracto: o) os propçmeutes sujeitar-se
hão a todas as demais condicções, nos

termos previstos na Instrucção approva
da por aviso de 24 de Novembro de
1917 publicado no Diarío Ofiicial de 6
de, Jatleiro de 1918; p) no cãso do
não' comparecimento dos proponentes
ou seus representantes a apuração das

propostas correrá a sua revelia; q) os

proponentes apresentarão amostra d,)s seos suctessos.

artigos cujo fornecimento p�opuzerem·
se a fazer; r) ao goverI!O fica reser" Dá for�a aos musculos e ao cerebro.

'
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Advogado

Escriptroio: Rua Babitonga, 35

Residencia: Rua Marechal Floriano, 29
.

"

.

o Vigogenio
E' o maravill)oso fortificante

da actualidade.

São em grande numero os

•

Ua I é Bilhar
-��

..c4�co •• 01i�v\ei�a " :�ta_ico
Il

N'esta casa de diversões montada a càpríebo, encontra,
se sempre 'finas bebidas, taes como licores da reputada mar�
Antnrctícn finissimos vinhos de diferentes qualidades, creme d�
ovos, cerveja, verrnoutb, chops da Brahms e gazoza

Rua Babitonga ll. 8 'l'elephone n. J
--- o

•

Lápis-tinta, pennas Mallat 10, }, etc, grampos
para papel .Bendover", papel almasso,

enveloppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brocou..
ras, livros de nota, índices, protocollos,

I�IVIIOS DE .A.CTAS, de 50, 100 e 200 fls
. PaiJal par,a. cartas

t
!
t

,
'

Boa Viagem
Armada·
DiploriJata
e/Intefaes

t"'.or de Amor
Oomhate
Bohemio
tarjado

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

Despacbos de exportação, notas promissorias,
letras de cambio, guias para imposto de

'

consumo, notas de c(edito, blocks
de notas ('/4 de fl.) etc.

ti

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura.

IPrevÍsoria R. arandenss
I

I" Companhia de Seguros ê Sorteios
j
i

I
!
I

1

I Resu!t,ódo do 18' Sorteio da SÉRIE PREVISORA
í Numero da sorte grande da Lo�
: teria Federal 1069í - N0. Con"
i

1 templado 10691
! FOf?m contemplados os seguintes titulas:,
I I 0-1-90 á I 0614 com 20.000 t500.000!

10615 á 10664 " 50.000 2:500.000
10665 á 10689 ,,100.000 2:50c.ooo

, 10690 cnm
. I :000.000

! 10691 Premio Maior 15 :ooo$OO�
! 10692 C._)lll 1:000.000
� 10693 Ó. 10717 com 100.000 2:500.000

10718 á 10767 50.000 2:500.000"

10768 (J 10892 " 20.000 2:500.000
j . Total 403 titulos com ----

....

I pn�ml'Os n!) ralar dt� Rs. 31:000.000
I -.-.,------.-.:..,:.__'-------
I p. la· tilI . a�e oura o

I pül,�m ,ml!il lIIllllSÊQI
.

nesta Typograpl}18

\

)
.' '

Latejamento das ar·

terias cio pescoço. ,

InflammaçOes do ute
·ro.

Corrimento dos ouvi
dos.

Rheumatismo em le
ral •
Manchas da p�l.

le.

AffecçOes do

figado.
Dores no pelo
to. ,.'

Tumores nOI

OSS08.
Cancros n-

nereoa.

Oonorrhbs.
Carbunculol.
Fistulas.
Espinhas.
Rachitismo.
Flores bran-

cas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophula,.
,Darthros.
Soubas.
Boubons.
e, finalmente.
todas as mo

lestias pro
venientes do

sangue.

Resultado à�s Sorteios·
. Rsalisado' em 21 de Agosto de 19Za

..,� .. � ,

�.e DfPURAnYD DO !AnnUf

•
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