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Acomptlnhthlo dum grupo Jc al1llg0S. passou 
nesla villa. em lrrm especial. o lalenloso !'i!. ar . 
Celso Bflymo. JepuloJo kderul por SOlll" C<I' 
lIlilnna. ｓＮｾＮ＠ nC5la 7.onü. rccebeu muilos clI.npn 

ｬＱｬｾｮＨＨＩ＼ｊＨＩｾ＠ ＨｯＨｨｩｬｲｬｮｬＧｉｉｓ｣Ｎｾ＠ que sobcm (,oll'prt'hendcr 
-- qUllnlo o nosso digno reprl'5Cl11onle ho redo c-;Íravor 
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eminentes bvasileivos 

I' 
, 

sul do Estado 
lhe fora'1l fei' 
r anlfestaçbes <
ｲｾｧｯｳｩｪｯ＠ pela 

rta.da e I e I ç 
ｾ｡ｲ｡＠ o elevado c 
ci..rgo. 

Em Florianopo
pelo mesmo 
vo e pela che
do ltaquaCiá. 

pcr const"'U,do 
rr "'1atcriaes 'LO 

ｯＮＮＮｊｲ Ｌ ｬｾＮ｟ Ｌ＠ no f' tale 
'It·ado V . .1nn 

v K o. que traz 3. 

seu bordo um 
uS ｾｃｬＮｳ＠ proprie

, riGs. o exmo. sr. 

n. HH':liio Luz. 
)C'C'O governa. 

( ｵｾ＠ d - Santa Ca-
:'.r,d. offereceu 

Lm banquete int,
r :: ') co seu dl c tin 
ct";, 1T';gosr. Hen
r "ue Lage.notor. 
Cf .. do qual troca
r "m saudações os 

Passou 4 - ' 'lestl Y, .1.. o abastl"J C\, dois grandes ho 

II 
p,tahslJ. sr Henny.J1 L3.ge.d,gno presidente d.1 CJ.n- mens que sendo 
ｰｾＧＱＱ＠ 1 Ca-h()nifera do Arara'lguá. a d m i n i s t r a-

'L- , '- o' todos quo S 'l ri, ",orou. aqui no dores de real valor 

derosos do en-
. DR. OTTO FEUER5CHUETTE :... ie factores po-

I . grandcc 'I1ento da. n05sa terra. sào, por iSiO mesrro. dOIS 

d d
· t· t d Ｂｉｾｾｭｩｮ･ｮｴ･ｳ＠ brasileiros. aos quaes a lmpreI'sa presta esta pe-

o IS mc o r ' 
O F 

. quenma homena .. ｾｭ＠
tto e u r s 'i!:=. -== 

chuette. ｾＬ＠

Verdadeiramente estimado por toda a' 
populaçào do sul catharinense. alie conti, 
nuadamente encontra no humanitar,o .::lini· 
co um dedicado amigo sempre prc:nr.·o a 

. po-

a 

de 
attender com carmho e C::7'1 n""-I":,osto d"s ij f L 1S openÇj 
interesse áquelles que preGÍsam dos sells. : t . _= O J 

conscienciosos serviços medicos. o dr. alto 
Feuerschuette, a quem. tarde embóra, a 
fmprensa presta esta icsig;'IÍlcante hOr'le 
,agem e apresenta effuslvos saudares. é 
hoje um dos mais ｱｵ｣ ｲｩ､ｾｳ＠ filhos de Santa 
Jatharina. 
fê' 

ｾ＠ ｡ｭｭ ｬｶｬｭｾｮｬｾ＠ 'O ｾ｡ｾｾ＠ ｎｾｾｬｯｮｾｬ＠
I 

ｭＡｾ＠

c, ｾ＠ tul q' •. , .. ele ••• 
j C,00:v00:"'000 ｰｩｬｾ Ｎ＠

25.000:000$000. meJidé. eêôa 
que visa. pela obsc'vaçào pr"II 
ca dos I'egocios. acaol' 
prosperidade. ar.te a 
cia podp-o 
ｾ･｣＠

ram no 
rido B.1",: 
colloca."o-ｾ ｏ＠ ｾ ｯｭ＠

I 

egual ao de 
Temos sob as vistas ° balanço geral do os de pr','I1elra ordem. no Sra-

I 
importante ･ｳｴ｡｢ ｾｬ･｣ｩ ｭ･ｮｴｯ＠ de credito que sil. seja quanto ao capital e re
nos serve de epigraphe. e é com satisfaçao servas, quanto ao vulto das ope

" que constatámos a prosperidade sempre cres-( rações. 

J 
cente desse acreditado instituto bancaria. o I , Para que o publico berr ap-e
qual. em nosso Estado. mUito ImpulSIOna cle e 'melhor se oriente sobre ° 
a industria. o commercio e a lavoura em to- grau de real desenvolvimento a 

lL Transcorreu. sexta fe ira ultima. a data anniversaria das as zonas onde as suas F iliaes. con-I que nos vimos referindo. passa-

, 
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Blocos carnavalescos == mos a detalha.r algl:mas das prin-I 
c"paes rubricas dos seus bala"-I 
ços nos exercicios de 1912 ao • • 
1919, para elles chamando par-' A '.lletona do ·Q]rupo dos Pierrots •. -
tlcular attençAo. 

LUCROS LIQUIDOS NOS ANNOS 
DE 1912 A 1919: 
Em 1912 

• 1915 
1914 

• 1915 
• 1916 
• 1917 
• 1918 
• 1919 

951:252.500 
1.2H:694.5'lO 
1.485:518.740 
2.104.149.760 
1.755:075.690 
1.905:226.580 
5.504:948.190 
5.115:475.520 

DEPOSITOS EM CONTAS-CORREN
TES NOS ANNOS DE 1912 A 1919' 
Sa1doem 1912-22.006:609.270 

• • 1913-20.645:846.050 
• > 1914· 24.216:872.880 
• • 1915-29.025:HO.250 
• > 1916-56.576:006.220 
• • 1917-49458:754.090\ 

• 1918-75.045:102.680 
• . 1919-110.681 :626.200 
Em 51 de Dezembro de 1919 

fOI ,.:;vada para as suas reservas 
a importante somma de Rs .. .. 
3 .5,6:590.010, attingindo, pois. 

.-Notas 

Para passarem divertidamen-I ceram todos os quejá viram 
to os derradeiros dias da penul- quaesquer festas carnavalescas, 
tima semana - sabbado de AI- porque, embóra em pequeno nu
leluia e domingo de Paschoa -, mero - 26 Pierrots e Pierret
os moços e senhorinhas da villa, tes-,o Preto e encarnado estava 
entraram, tempos antes, a orga- fantasiado com completa unifor
nizar dois Blocos carnavalescos midade. 
_ MARUJOS e PIERROTS. Foi uma verdadeira apotheose 

áquelles que souberam luctar até 
vencer todos os obstaculos, o 
baile dos PIERROTS, que estava 
marcado para domingo e que, á 
ultima hora, foi transferido para 
segunda-feira, por falta de musi
ca, porque a Estrella do Oriente. 

A's 20 horas, cantando o 
o tota, das reservas desse Ban- No primeiro dia pois em que .. 
co á elevada cI'fra de Rs ' '.. . Nosso Bloco e pequenInO . . . . .. o BLOCO DOS MARUJOS saiu a rua . , .. 
10052'709150 .. bd . d ' porem conta co a vlctona! 
..' Ja era sa I o, pormenoTlsa a- neste traje masculino 
Para nAo nos alongarmos em mente, tudo quanto estava se I . : 

demasia nesta succinta aprecia- passando. mas o GRUPO DOS PI_ esperamos essa li' ona:.> , 

manifestação ao dr. Otto 
I TubarAo, 9 (ás 19 horas) 

Revestiu-se de extraordinario 
brilho, a manifestaçAo que o po
vo de TubarAo fez hoje ao Dr. 
Otto Feuerschuette. O trem es
pecial, conduzindo elevado nu
mero de pessoas, destacando-se 
os principaes elementos sociaes, 
representantes de associações, 
alto commercio, muitas famil ias 
e a banda musical . Lyra Tuba
ronense. , chegou a Imbituba ás 
onze horas, sendo recebido festi
vamente. Saudaram o dr. Otto, 
que foi coberto de petalas de flo
res pela.s senhoritas: em nome do 
povo, o coronel Francisco Bar
reiros, que pronunciou longo e 
empolgante discurso; senhorita 
Jandyra Soares, pelas senhoras; 
René Brognoli, em nome do Club 
. 7 de Julho • . O anniversariante 
com movido solicitou ao dr. New
ton Ramos agradecer a grandio
sa manifestaçAo. Este proferio 
bello discurso. Todos os oradores 
foram muito applaudidos . O dr. 
Otto, que foi ovacionado pela 
multidAo, offereceu a todos ma
nifestantes doces e finas bebidas. 
O trem acaba de regressar á ci
dade que tem aspecto festivo. 

Correspondente 
'""""-"""----

NO'VO DIRECCOR ção. diremos que a procura cada ERROTS, demonstrando. mas uma o Preto e encarnado deu entrada . . 
vez mais activa por parte dos vez, que estava sendo dirigido no vasto salão que estava capri- .Em substitUIÇão ao engenhei· 
compradores das suas acções. por quem desejava sómente fa- chosamente ornamentado. por ro sr. Alvaro Luz, assumiu a dl
determinou sobre ellas um agio zerdiversões com ordem,quando entre hurrahsenthusiasticos dos recçAo da .Thereza Ch rist ina. o 
ex;:epcionalmente elevado, con- foi da passagem do seu conteo- torcedores e dos innumeros con- dr. Ernam de Blttencourt Co
tando.se no principio do corren- dor pela frénte do predio onde ia vidados presentes á explendida trin, que em trem especial já vi
ti; 10 o capital realisado em realisar a sua festa,saudou-o ale- festa que foi abrilhantada pela Sltou todos os pontos da Estrada. 
caJa t tulo. ou seja iOO$Ooo. gremente, com enthusiasmo. harmoniosa orchestra da S. M. S . s. que é moço, naturalmen-
pllr 3000000, prt!ço este pe- . Carlos Gomes •. da Laguna, e te veio cheio de enthusiasmo e 
lo qual forarr tr.,'lsferidas as ul- que, na mais completa alegria, energia para . por !}OS eixos. tu-
t lm<.s acções, vendidas aliás. por durou até ás 5 horas da manhA do que está desorganisado e fa· 
motivos especíaes, pois notoria de terça-feira. zer seria e proveitosa adm inistra-
é a difficuldade existente na ac- E como a victoria pertence, de çAo na velha ferro-v ia que hadois 
quisiçAo dos titulos desse con- verdade, ao GRUPO DOS PI!RROTS, annos tem estado á matroca, 
ceituado estabelecimento de tres hurrahsda Imprensa ao Pre- causando prejuízos geraes. 
credito. to e encarnado - Hurrah! Hur- Nós que estaremos sempre 

Para sanar estas difticulda- rah! Hurrah! promptos a lembrar med idas ne-
des e pelos motivos antes expen- cessarias e a applaudir as delibe-
dldos, resolveu a sua Dírectoria rações acertadas do dr. Ernani 
destinar, no actual augmento de Cotrin, saudamos as. s . desejan-
capital, a somma de . . . . . . . . . do-lhe felicidades no trabalhoso 
5.000.000$000 para as pessoas encargo. 
que desejarem subscrever, ac- Ｍ ＭｾＭＭＢＭＢＬＭＬＬＬ＠ ...... ｾＭｾＭＭ
clonistas ou nAo accionistas. pa.- NA 'fALI CIOS 
2'ando, porem.o agio de 100$000 Transcorreu, a 50 do passado, 
por acçAo. a data nataliciado sr. coronel Jo-

Taes sAo os ligeiros traços sé Martins Cabral. abastado 
que apressadamente fazemos commerciante em TubarAo. 
em face do seu ultimo balanço. e - Fez annos ai? do corren-
que com prazer trazemos ao co· Passemos poré BI te, a exma. sra. D. Adilia Casca 

hec' t d bl ' I ,m. ao ocos B b 'd d' . . u Imen o o pu ICO em ｾ･ｲ｡ＮＬ＠ que foram iniciados com um ro- es oa ai , 12'nJsslm;r. esposa do 
ｱｵｾ＠ ligado. ｾｯ＠ Importante Inst!- posito e tiveram fim ､ｩｦｦ･ｲ･ｾｴ･ Ｎ＠ . nosso ｰｲ･ｾｦ｜､ｯＮ＠ amigo sr. JOrlre 
ｴｵｴｾ＠ bancarlo por dlfferentes ne- Os MARUJOS ue foram d _ ｓ｡ｬｯｭｾｯ＠ Boabald, negociante em 
2'0CIOS. não desdenhará, por cer· raclame t q 'ad emo N or fi. - Os claros destas Rosano, MaranhAo. 
to. de tAo auspiciosas noticias ram sern :e;;s:1 os não logra- columnas, estavam cheios de - A 11 completou mais um an
sobre o Banco N.do Gommerclo. lém da ､･ｳｩｩｕＺｉ［ＺｾＺＧ＠ ､ｾｯｾｾｾ･Ｌ＠ a- compOSlçã? contendo. duras ver-I no de Vida, o nosso ami2'o sr. 1-
ｾ＠ no local pnncipal onde se ｡ｾｾＮ＠ dades que Iam ser dlvuliadas e ｾ｡｡｣ｌ･ａｯｓｯ｡ｲ･ｳＬｨ｡｢ｩｬ＠ 2'uarda-li-

CfI 5J\"'€OrO biram _ no baile que ･ｳｴ･ｶ･･Ｚ･ｾ＠ qu.e, represe!'ltand? o ｭｾｩｯｲ＠ sa- vros da Casa Cardoso, desta nlla. 
Com ,1 gentil senhorita Esther concorrido mas com pouca a . I ｣ｮＡｊｾｬｯ＠ ､Ｎ｡ｭｬ＿ｨ｡ｾｬ､｡､･＠ Jorna.lls- - Terça-feira ultima. 13, 

Cordeiro,consorciou-se sabbado maçAo _ erraram a ma h nJ- ｴｾ＿＠ aldela,fol retirada do prélo,á. festejou a sua data na.tall cla.. a 
na ｌ｡ｾｵｮ｡＠ .. o estimado moço sr: parte do ｾ｡ｮｴｯ＠ que foi ｦｾｾｴｯ｡＠ ＸＶｾ＠ I ｾｾｉｾ｡＠ hora, a pedido de d.ois a.- exma. sra. D. Lllia de Carvalho 
AntoniO Peixoto, professor esta- mente por uma senhonta I f s, aos quaes voto sincera I Ma.rques, extremecida consorte 
doai nesta villa.. A victoria coube POI'S'O e

lh
8 ｉｭ｡ｾｱｵ･＠ appellaram para a. ve· do nosso director. 

F r 'ta o 1 " ao RU- a a.mlsade que nos A t d e ICI ç es. PO DOS PI!RROTS como reconhe ! G une. o os, cumprimentos da I m-
• - ODOPRIDO MARqUES. prensa . 

• 

ｾ Ｍ
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rnt, no- Rio ｾｉｬｬｯ＠ UI: ＱＧｊＺｬＩｪｻｾｾ＠ liIU\UES \ NI\5CIMENT05 1 vida a ('rma - José Peron li. 
I Ao nosso amii'o sr. Luiz Ve- l Comp., do Braço do Norte, de 

Ori'anisada pelas devotas se
nhoras dd. Angehna Coan, Ma
rietta Coan, Augusta Debiasi 
e Amalia Redivo, professora,sex· 
ta-feira da Paix'lo houve, no Rio 
Bello. deste municipio, uma to
cante festa em commemoraçà.o 
a morte de Jesus, que foi assisti
da por uns setecentos catholícos. 

Na distancia de um kilometro 
longe da Capella daquelle Ivi'ar, 
armaram um altar onde se viam, 
alem de uma imagem represen
tando Jesus na descida da Cruz, 
tres meninas-Belilde Coan, Jo
sephina Coan e Aurora Debia.
se -, symbolisando as tres Ma.
rias behús com tanto sentimento 
que causou admiraçà.o. 

Q uasi todas as pessoas eram 
portadoras de vellas accesas que 
davam um aspecto imponente á 
procissão, em cujo trajecto se 
ouviam cantos sacros feitos em 
portuguez e em italiano. 

E foi para os catholicos ver
dadeiros, confortante e tristeao 
mesmo tempo, notarem as de
monstrações de fé de toda uma 
população laboriosa que ás ve
zes chorava commovida ante a· 
quella soberba manifest<r.ção re· 
liglosa. -----

CLeJ6 RECR€I\TIVO 
V ão se reunrr breve, diversos 

cavalheiros desta villa, afim de 
tratarem da fundação dum Club 
recreativo, que terá sua séde no 
novo sobrado da rua Vidal Ra
mos. 

-0-

CY5N€ 
Sob a dlrecção do apreciado 

ｾｯｭｰｬ･ｬｯｵ＠ a 29 de Março.J ran Cascaes e â. sua exma. espo- que fatia parle, retlreHre. em 9 
maiS um anno de florida existen- S3. enviamos parabens pelo nas- de Fevereiro deste anno. <Ia ex 
cia,a i'entil senhorita Julieta Le- cimento de seu novo herdeiro. tincta socie<lade. CUJO Activo e 
mOij. -Ao sr. Gastilo Cordini e â. Passivo ｨ｣ｯｵ｡｣｡ＬＬｾｯ＼ｬｯ＠ sr José 

A dislincta anniversariante sua exma. consorte, a Imprensa Peron, fjcandoeu. s6rrente. com 
que é extraordinariamente admi- apresenta felicitações pelo nasci- direito ao valor do documento 
rada por todos aquelles que go- mento de seu filhinho José. feito, na citada data, no cartorio 
z.am da sua intimidade, foi, nes- -0- de Paz daquelle distncto do Tu-
se dia. alvo das mais sinceras ｾ｛＠ Q] barão. 
demonstraçOes de estima. ｃｬｶｯｾ＠ ... '$ Cresciuma, 23-Março-920 
- Reahsou-se no dia 28 do pas- ANTONIO FRANCISCO Bn 
sado a eleiçà.o para a nova dire- . . " ｾ＠
ctoria do tClub R. 12 de Outu- De sua viagem a Flonanopo- ír- ---,---. ］ＭＺｾＬ］］］ＺＺＺＺ［ｾ＠

bro. para dirigir os destinos des- lís.rea"ressou sabbado o nosso as-li Hllano e FreItas 
sa SOCiedade no decorrer de sli'nante sr. Hui'o Carlos Clau- '. 

. . d ta 'li Anmta Ghlzzl 1920, que é a seguinte: Presl- mann, es VI a. 
dente, Pedro Paulo da Luz Ca- -0-

valcanli' Vice-Presidente Ti- Regressou sabbado da Lagu-
motheo de Souza AVlla; ｩｾ＠ se- na. ｣ｯｭｳｵ｡･ｸｾ｡Ｎｦ｡ｭｩｬｩ｡ＮｯｮｯｳＭｉｉｉ＠ nOIvos. 
cretario. Joà.o Dalrroacio de Mel- so presado amigo sr. capo Joà.o 
lo; 2' secretario, Joà.o Freitas; Cardoso de Blttencourt, abasta
Thesoureiro. Benjamin ｃｵｮｨｾＺ＠ do negociante desta praça. 

participam aos seus parentes 
e ás pessoas amigas que s.!!o 

Director-Flscal. Ernesto Garbel- -0-
lotto' Procurador Germano Os nossos ｡ｳｾｩｧｮ｡ｬ｜ｴ･ｳ＠ srs. De-
Spec·k. ' biasi li. Filhos, transferiram a 
_ Estilo se habilitando para ca- sua casa commercl.al do RIO PI

zar, no cartorio de Paz deste dis- nhelros para esta vllla, 
trícto. o sr. João Otto Avila e a -0-
senhorita Emilia Rodrigues. Para o sobrado da rua 50 de 
_ A 4 do corrente. com a ａｩＧｯ Ｎ ｾｴｯＮ＠ ｭｵ､ｯｵＭｾ･＠ o estabelecl
gentil demoiselle Anton na di mento commerclal do sr. Tho
Pietro estromoza filha do sr. Lu- maz daRosa Luz. 
iz di Pietro. contratou cazamen- -0-
to o sr. Lauro Estuche. de Ja- As senhoras que amamentam 
guaruna. 
- E' esperado alO do cor
rente, da Lagun... onde se acha 
pa quatro mezes. a passeio. com 
sua exma. consorta d. Judith, o 
sr. João C Rocha.. politico de re
al prestigio neste districto. 

devem usar o Vinho Greosotado 
do Pharmaceutico Chimico Joilo 
da Silva Silveira. 

-0-
Passou sabbado nesta villacom 

destino a S. Joaquim. o' nosso i1-
lustre amigo e collaborador dr. 
Newton Ramos. 

-0-

A negocios estiveram entre 
n6s. os nossos velhos amigos srs. 
major Herminio Teixeira e Anto

-Azambuja = 
-

- o -
EDIT..é"\...L 

COBRANÇA DO IMPOSTO 
DE 1,2/S0BREOCAPITAL 

Torno publico, para conheci
mento dos interessados,que. duo 
rante o mez corrente.esta Agen
cia procede. sem multa, á arre
cadação do imposto sobre o CA
PITAL. 

Os contribuintes que. no pra
zo aCima. nà.o satisfizerem o pa
gamento do referido imposto, se
rão onerados com a rrulta de 
Ｕ ＺＯｾ＠ no primeiro mez apóz ao do 
paiamento e mais 101. no se
gundo. ou sejam 15·!, •• sendo no 
terceiro mel. - JULHO, extra· 
hidas as certidões de dividas, pa
ra se proceder a cobrança judio 
cial, na forma da Lei. 

E. para que se nà.o aUegue 
ignorancia. publica-se o presente. 

moço Menezes Filho, circulou 
em Tubarà.o, a 29 de Março ulti
mo, o primeiro numero de uma 
bem organisada revista- Gys
ne -. que fez honra á. Imprensa 
com a sua agradavel visita. 

_ Consta qua ja está. de re
gresso do Rio de Janeiro, com
pletamente restabelecido de &eus 
incommodos de saude, o sr. ca
pità.o Francisco da Silva Medei
ros, conceituado negociante em 
Lauro Müller. 

Em 4-4-920. 
Correspondente. 

RELI\TORIO 

nio Bel. Fontana. 
-0-

ELIXIR DE nOGeJEIRfI 
do Phc" Chc João da Silva Sil
veira. Cura- Tumores nos os
sos. 

-0-

Aiencia de Rendas Estado
aes de Orleans. em 10 de Abril 
de 1920. 

O A"ente. 
Domingos Dalsasso. 

--0-

Dr. Cerqueira Baião 
Eu. abaiXO assignado. Dr. em 

MediCina pela Faculctade da Ba
hia: 

Em uma circular de 2 de Mar-Ficam aqui os nossoS melho· 
res votos de prosperidade á. con
freira que se propOe batalhar pe
lo alevantamento da terra tuba-

ço. o illustre sr. dr. AdolphoKon
der, communicou ao nosso reda-

ronense. ctor ter endereçado á Imprensa 
-0- um exemplar do seu Relatorio 

V 151T 1\5 relativo ao anno passado. 
Esteve em nossa redacçà.o, o Até a presente data, porém, 

nosso respeitavel amigo sr. dr. esse documento não chegou ás 
Nlcoláu Pederneiras, competen- nossas mãos. 
te director da .Companhia Me- -0-
tropolítana.>, mantendo comnos- NOIVOS 
co agradabilissima causerie. Ajustaram casamento, o sr. 

-O nosso estimado amigo sr. Adolpno Scheeffer e a i'entíl se
Julio Cesar Fern"ndes, digno I nhorita Felícía Angulska, con
chefe da Estaçà.o telegraphica forme communicaçà.o que os 
de Tubarão, entreteve comnosco dignos paes da noiva endereça-
demorada e íntima palestra. ram á J mprensa, 

_ Visitou-nos ligeiramente, o - Està.o noivos. a sympathi . 
nosso amli'O sr. Cyrillo Cordeiro. ' ca senhorita Joanninha Souza, 
activo representante do grande filha da exma. viuva D. Maria 
estabelecimento commercial - F. de Lima Souza e o nosSO as
Gomes Wellisch & C., do Rio de silrnante sr. Felísberto Jorlr

e 
da 

Janeiro. I Silva, lavrador residente no Gra-

_ Palestrou comnosCo,o nos- I vata. 
so estimavel amigo Dario Cunha. I Felicitações nossas . 

Estiveram e passaram nesta 
vílla. os nossos assignantes srs. 
Lauro Vargas. José Victorino, 
dr. Walter Witterli. Bento Fer
nandes. José Angulski. Joà.o 
Luciano Pereira e Marino Soma
riva, de Lauro Müller; Salomà.o 
Castro, da Laguna; Alvaro Pa
checo, do Brõ.ço do Norte. 

SECÇÃO PAGA 

FeJisberto Jorge da Silva 
e 

Attesto que tenho empregado 
e sempre com o mais feliz resul
tado. no rheumatimo e na syphi
lis e suas diversas manifesta· 
ções,oELlXIR DE NOGUEIRA 
formula do pharmaceutico ｊｯ￣ｾ＠
da Silva Silveira. 

S. Amaro, (Estado da Bahia) 
-1 de Maio de 1916. 

Dr. Cerqueira Bião 

-0-
CASA Á VENDA 

participam aos seus parentes Vende-se a casa de proprieda· 
e pessoas de suas amizades, de do sr. Frederico Feldmann. á 

Joanninha Lima e Souza 

que contrataram casamento. ruaAccacioMoreira. emOrleans, 
Gravatá, Abril de 1920. que. é propria para moradia e que 

======,!} I este. Situada entre os predlos dos 
0- I srs. Otto Pfützenreuter e Jose 

Declaração Antunes Mattos. 
Declaro, para os devidos fins, Trata-se, nesta villa, com 

que, em vista de ter sido dissol-I JOÃo FELDMANN. 
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