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mente do Conselho Municipal, levando I tra .esta apropriação de café, venden
em consideração a informação dada pelo do, em seguida, á Allemanha pelo pre
Thezoureiro desta Superintendencia, ao ço de marcos 120.000.000, que foram
SeU requerimento, por onde se verifica depositados na casa bancaria de BeI
ja ter prescripra a divida de que trata o ehroeder, para o pagamento dos bonus
dito requerimento, acha, baseada na cita- que o Brasil havia emittido para ga- Com� se deu o attentado-Por-da informação que a Superintendencia rantir o seu credito. Estes fundos fi-

menores do facto. _ PrisãoMunicipal não deve effectuar o' p,aga- catam depositados sob a responsabili- do assassino.-Visita a (Jle ..

men�() requerido. dade \da Allemanha neste banco e ain-
'meneeau. _ O seu estado.da lá estão. t- �

Se o Brasil estivesse de posse deste (Do serviço telegraphíco d'«O Paiz»)dinheiro, poderia liquidar o . empresti- .
'

me representado pejo café, ern legar Paris, 19. (U, P.) - Georges Clernen-
de ser forçado a pagar os juros. dos ceau, "0 primeiro ministro da França,
bonus, a uma taxa maior, do que a .foi hoje ferido por um anarchista. Uma
Allemanha pagava pelos fundos. das �alas penetrou nas costas do velho' ,

A Allemanha deve ser obrigada a estadista; mas, não obstante a sua ida.
devolver não somente os fundos, como de avançada, o ferisaento não é eonsi
tambem as legitimas dividas atrazadas derado grave, sendo excellentes as pro
e a taxa de cambio desde o dia em habilidades do seu completo restabele ..

que se deu: eSSR apropriação com a cimento.
.

qual fomos obrigados a, concordar. Segundo ? coramunicado : oficial ria
Relativamente aos quarenta navios tarde de hOJe,.Cleraenceau tinha deixa

o Dr. Epitaeio Pessoa define allemãss que se achavam internados do a sua casa e la, de automovel.pelo bou
a attUnde do ,Brasil na .�on�e- em portos brasileiros, incluindo os trin- levard De Lessert, quando.repentinamea-
reneia. --,. .1\ questão do café ta que foram entregues á França, . em te, .appareceu um homem, que atirou tres
requisitado' pela ,A.ilemanba e Dezembro de 1917, o Brasil não exige vezes sobre o primeiro ministro. Uma
os navtes tedeseos requisitados' tratamento excepcional..Mas, deseja das balas passou pelo seu hoiabro, tem.
pelo Brasil. um !Pjuste de harmonia com a Justiça quanto outras passavam pela sua roupa.

e de perfeito aecordo com as grandes O «chauffeurs e ajudante não foram
O Dr. Epitacio Pessoa, chefe da de .. potencias. attingidos.

legação brasileira de Pa e, em uma en- (Do «Boletim Mundial») O Dr. Grausset, depois de examinar./ "'.. DIA 17: '

trevista que concedeu á imprensa, ex-
'

o ferimento do primeiro ministro.' de ..

Petição de Alfredo Nobrega de Olí- plicou as prineipaes reclamações do _�-::::...- clarou que os ferimentos não são sedoso
veira, declarando que, tendo titulo de Brasil contra a Allsmanha. Elle deela- O medico informou que, esta tarde, se-
aforamento de um terreno defronte o r rou que o seu paiz apoia, os olfojecti- O sr. dr. �ugenio Milller, su .. rá feito novo exame.

.

Grupo Esc, a& comprehendendo o ter- vos dos alliados.
. perintendente municipal, r.ece..

.

O ataque teve legar ás 2 horas e 10
.reno qu� comprou a Antonio Francisco «O Brasil encara- a Conferencia da minutos da tarde. Um. »olicial luetou� beu do sr.. dr. Jaeinfho de Mat- t'
Calaeira e outro que lhe foi concedido" Paz sob dois pontos de vista" disse o com o aggressor, tendo ido ajudar o
e não tendo cumprido as clausulas da chefe da delegação brasileira; primei- tos, inspector agricola neste Es- aggressor outro homem. O povo,' que
concessão, pede nevo titulo de .afora- ro, considerando as questões que aí- tado, O telegramma que abaixo depressa se agglomerara, temeu o la.
mento e. bem assim requer uma peque- fetam directamente o Brasil, e segun- . publicamos: do do policial. O aggressor ficou ferido.
na áeea-annexa. Despacho. «O requeren- do, as que sãO" de intér�S8e geral. EH- F' 'plI'S 13 O d 1 d d

.

d Comquanto corresse, ao principio, ser
d' t 1 t d-

-

t t lt' t' d L' d
«" - e ega o a pro uc- t- d ' .te evera apresen ar, as p an as lscn· ,re us as li lmas as a a a 19a as

ção nacional por meu intermedio pede
o a ua ar russo, avenguou-se depols

J
. itJ,ativas dos terrenos Cl'ljos titulos pre· Nações, e quanto a esta questão, o Bra-

a V. s. dar publicidade,. levando ao �er elIe um francez, �e 18. anno� de
teo& leg�lisar, afim de que esta Super. sil seguirá a con<&ucta adoptada pelas conhecimento dos interessados que cou- Idade,_ ,de nome Cotm" resIdente em
int.endencia possa saber exactamente grandes 'potencias, com as quaes sem-· d . d b

. Complegne..

t t'd
. \ .

t
tInuan o a escassez e acalhau na ca- U..J.. d b 1

.

quaes as terras que o supp. comprou e pre' em �an loas maIS amlS osas re,
pital federal convem os productores llJ� �s a _2� penetrou na capota

quaes as cedidas directamente pela Mu� lações..
\

/ d'
' do pnrneuo mlmstro

-,

l'd d H t t d t� d
e peIxes conservado de qualquer tna- "b 1 . f

,.
i

.OlClpa 1 a �». a, no em an o, uas ques {)Ies e neira aproveitem' a opportunídade re- ._

_"'\. a a que enu i? pres dentt a_1o-
Petiç�- de Mario da Costa 'Pereir.8, particular interesse para o meu. pa- d

. '.

'110u.se no, hombro dtrelto O medICOmetten o maIOres quan tIdades desse -

.

pedind titulo' em s@u nome óe um ter- iz. Uma é a do café e a outra é a dos
producto que terão boa col1ocação du- aS�lstente tem espe:_anças qU,e � bala não

reno do P. M" situado na est�ad.a do navios allemães .. Relativan1ente á ques-
.

rante a proxima quaresma.' oÍÍendeu ao. pulrnao ,da vlctlrna. ele-
Rocio, que comprou a João Mamede I tão do caf,é, a AlIe.manha, no principio menceau, dlz�se, saltou do s@u automo.
Junior e sua mulher. Despacho. «Como r da guerra, se arrogou o direito de se Saudações vel e caminhou a' pé por lima curta dis.
re'C}uer, de accordo com as 'leis -

e pos- apropriar de qua-si doiH milhões de sac- (aseig.) Jaeintho de Mattos tancia até a sua moradia. na rua Fran-
turas rnunicipaes». cas de café brasileiro, que haviam si· Inspector agricóla» kIín.

.

• do enviadas para Harnlturgo, Bremen, I Recolheu-se ao leito, irnmediatarnen.DIA 18: Antuetpia e Trieste, com'o uma garan-
"" '.""IM == N* IPOI te, tendo ·tossido muito.

.

OfEicio pela s"cn�taria, communiean- tia de credito que o Brasil fazia com Pharmacia' Minerva As primeiras noticias do facto Idiziam.
do a d. ldalina TOledo da Costa Perei- um grupo de banqueiros britannicos, que tinham sido disparados quatro tiro's
ra que, em data de 12" de> 'corrente, a francazes e allemães. Rua Gen�ral Ozorio n. 11 Telephone n. 15 tendo o assalto tido logar na rua
COll1missão de Fazenda, Contas e Orça- O Brazil, a principio, protestou con.. Abre-se a qualquer hora da noite Franklin. Essas noticias foram mais tar•

8.nperintendencia Municipal Clemenceau é victima de um
attentado

AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller

o Dr. Superintendente Municipal es
tará diariamente na séde da Superin
tendeneía das 13 ás 15 horas.

. .DIA 19:

Petição de Frederico Telles Bellim,
pedindo por afornrnento um terreno do

Mez de Fevereiro de 1919 P. M.j situado no Rocio Grande. Des-
DIA 13: pacho. «Indeferido. O terreno pedido

P ticã d d Idali T 1 d d C está reservado pela municipalidade, e
• e 1çao e . aJ1na o e o a os-

d '
-

,�. . d � bI'
t P'

-

di do d d
/ estina-se a mala ouro pu lCO».

a, ereira, pe ln o man ar ar, por .

certidão, uma relação especificada da
divida do seu finado mariado Belar-
mino .da Costa Pereira. Despacho. «Pas- O Bras1'l na Conferencl'a da ParIse-se a certidão pedida». li LJ

Expediente

--------..jaa�-·.t��.-------

DIA 14:
'. Officio ao Delegado da Capitania do

Porto, enviando uma petição .de José
Basilio Corrêa e pedindo o seu parecer
sobre as obras que () mesmo pretende
fazer na sua casa á rua Marechal FIn
iÍano, esquina da rua Carijós, por tra-

v�ar.s@ de um terreno de marinha.

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(

I ( \,

••�I!IS!M!!!2�=-�"_.rIf�'�)����_��._��_!I��.I!_-__. �-�._!II.�.. _�.. _�._�� II!I_�._�.���__���_����}\�!!IR.}\.Z•.���_O����
..
����������_��....., ..._�,_í���_��_!I���.-�-��-��\_�'�-��-f

\
')

,

TYPOISAPHIA E PAPELARIA

"Ap'o 110"
\

Rua Ypiranga n.· 20

de, eorrigidas pelo seguinte comrnuni- Dr. Medeíros F'l·lho por um povo que, em todos' os ramos
cado official: scientifieos, provou' a sua ingente su-
«O carro do primeiro ministro CÍe- /

"

"

. , perioridade, ê um labaro glorioso que
menceau estava sendo dirigido pelo bou- Com destino ao RIO de [anel- se impõe inabalavelmente, consciencio-
levard De Lessert, quando um homem ro passou por esta cidade, hon - ! sarnenta, á consideração mundial.'
at.irou sete vezes. O primeiro ministro tem a bordo do -Servulo Dou-: Bazeado no sacratíssimo principio
foi atííngido no hornbro por urna das rad� », O distincto sr. dr, João da d.e con:�hão universal, ella foi á. Eu- viari,o �

o cor;nmer?io tem que tomar aI:;.
balas, tendo varias balas penetrado na

Sil M dei F'Ih di I ropa dietãr ar paz acompanhada de 19- gumas provldenClas tarabem.
roupa dos .dois cocheiros, ás quaes fe- 1 va e elros I

. .1.)0, 19no pro-
I giões honrosas. .. Si bem que muitas vezes- não haja

lizmente, não foram feridos. O Dr. Graus- cu�ad,or geral. do Estad? . ,I' E a .pa� foi. dictada. e está s.en�o· di1ficuldade em se obter u,m wa�on J?a-
set, depois do exame, declarou que o () illustre VIajante fOI cumprt- cumprida de aecordo com o criterío � r a transporte de mercadorias, na maier r;

primeiro ministro não estava seriamen- mentado a bordo, pelas autori ... e sen.�iment.o d�s�a su?lime doutrina de .pa�te dellas, porem, luctil-se, com diífi-
te ferido, Disse que "haveria outra COIil.- dades estaduaes municipaes e Monroe, cUJo divisa e: - o seu ao culdade para s.e cbtel-o, devido aos po�
ferencia esta tarde.» "

seu dono. ucos que esta linha possue, .

As primeira" noticias davam. corno por um grande numero, de arnt- OdoR França. Muitas e muitas vezes as mercadorias
tendo Clemenceau sahido ferido na ca- gos) tendo s. S. descido á terra

. __._�_ __�__
perrnauecern nos armazéns da �trq-,da

beça e hornbros também. Essas noticias e percorrido em passeio. a cída- de Ferro, aqui, dois a tre�ias, a es-

ainda não foram confirmadas. Depois de acompanhado desses cava"lOptimos res_ultadosl pera de carros; havendo, corntudo, uma
de chegar á . sua morada, Clerneuceau Ih i

'

..' reclamação enérgica aos poderes coma

telephonou ao coronel E. M, House, da l)f2 ros\ "" potentes, será abolida essa difficuldade,
delegação de paz americana, dizendo �1(�����;l18�� Illrns. Srs. Viuvá Siveira & Filho. e o commercio será promptamente ser.

não poder comparecer á entrevistamar·' Rio de Janeiro vido,
cada de 6 horas. ELIXIR DE NOQUEIRA Attesto que tenho empregado em mi- O que falta ao commercio aqui é
A noticia do ataque causou grande nha clinico o ELIXIR DE NOGUEIRA, uma Liga Comrnercial forte e cohesa,

excitação em toda a cidade, principal- do Phco. Chco, João da Silva Silveira do pharmaceutico chimico João da Sil- que trate desses assumptos todos com

mente quando se disse que o aggres- \ Cuidado com a� imitações va Silveira, tendo sempre obtido opti- proficuidade e insistencia, porém não
-7

.,

sor era <russo. ',. F3F % iRii" [:108 resultados nas infcccçõ es syphili- está fora de tempo tratar-se desse a'i..
Os delegados á· Conferencia da Paz, • tIC3s, CO') todas as suas· maa'festacões. surnpto, que muito virá concorrer para

ao saberem da triste nova, mandaram Tres tllilr� � Victoria, (Pernambuco) 31 de Março bom exito dos interesses oornraeroiaes.
os seus representantes á rua Franklin, QI� de 1917.' Assim como na E. de Ferro, nas com ..

afim, de saberem da saude de Clemen- Dr. josé de Barres Andrade 'Lima, \flanhias marítimas lucta-se também com
'ceau. Graças a intervenção da América do Senador Estadoal. .' difficuldade para' obter-se praça para as

O individuo que atacou o primeiro Norte, ha mezes que terminou a con- (Firma reconhecida) mercadorias. I

ministro Clernenceau, recusou-se a pres- ílagração mundial, e tudo o quanto se Esse facto, porém, é cornmentado em

tar qualquer informação á policia, de- nos depara, relativamente a suPpos-. Ven�e-se em 'todo o Brasil e' Republícas toda í1 parte, pois não ha porto nenhum•.
pois da sua prisão. .._. tas gravidades do caso, parece-nos o- Sul Americanas, de norte a sul do Brasil,' que se não
Hubert Clernenceau, primeiro secreta- bras de forjadores de noticias sensa- queixe dessa falta de transporte, que

rio do primeiro ministro, disse que não cionaes, que se prestam a esses ren-

I
muito prejudica ° cornmercio nacional,

eram esperadas complicações serias. . dosos compromissos, sob condi�ões es- SãO Francisco do Sul' Não é, comtudo, esse facto desabono
Os primeiros visitantes á casa de Cle- peciae�. � para São Francisco, nem ,tampouco mo-

rnenceau -depois do atü:ntado f')ram M. VArsaílles, a bella e historica Ver- . III I tivo para que venha affastar desse cen..

Venizelos, ,primeiro ministro grfgo e sailles, foi a cidade predilecta para a J tro e8peci�1 os capitaes que porventura
del€'gado á paz, e Sr. Da Leon, em· edificação do templo da Paz, lá onde O 'cí:mmercio em S. Francisco é. um I qU0iu)ITl plOduzir excellentes rendimen ..

baixador hl2spanhol. se irradiou a resplendente aurora da dos gr(lndes problemas que. necessltam I to:-.Clemenceau estava se preparando pa- independencia americana, firmada glo. de a['>urado estudo por qu(?m de

direi-I'
E.,se mal póde, mUlt.) bem ser reme ..

ra seguir para o hotel Cri:lon e êncon- riosamente pelo glaudio inflexível do to para chegar-se a um resultado satis- diado, recorrendo·se a quem competir
tràr o cordnel House e o Sr. Arthur grande Washington. factoria, que venha beneficiar esse rneFl- tornar providencias nesse sentido, evi ..
Balfour. E' assim que, na RUBsia, na Alle- mo commercio, beneficio esse que, re- . bndl) 'que, muitas vezes, seja monopo ..

Depois de ferido, disse Cl-:rrienceôu: manha e na Austria, tudo caminha for- dpndará em favor da população.· Jisada a praça,' que .trouxerem os navi..
«�ão é nada.» çosamente ás bases de negociações. Possuindo S. Fr(J!lcÍsco, como já dis- os, Jividindo-a egualrnente entre os ex

Clemenceau estava . sentado em sua tendel1t�s a implantação d'uin re�i.mf'n sem (:)S, um porto que encontr;l poucos portad()n'�, e cohibindo que em outros
limousine quandlJ appareceu um homem, de verdadeira democracia, modelado rivéle�,

_

offerecr; accessb fac�]imo. a em-I portos .d:-i e;;�a�a, abarrotem os �orões
subitamente, e que disparara varias ....Ai- so1emnemente por' aquelles nossos ir- barcaçoes de' qualquer cajado, e alem, dos Il;�VI.OS, aelx<lllc!o-nos, por mUlto ta�
ros de revólver contra o velho. Seis da.· mãos do Norte, a, quem cabe d'óra dissQ tem pontos de atracação que poso! vor, o COIlvez, pois nâo ha razão de
balas cahtram na frente do carro; d'u,.s· avante a supremacia mundial, com os suern grande profundidade, e que vem I terem uns exportadores regalias e� ou ..

talvez conseguiram attingir. o alvo. Umé.l\ mais francos applausos de 'perfeito re· facliít3f 0. embarque e desembarque
I d.e I'

tros não, porquanto o' lréte que' um pa·
das balas se tinha a10jé-H10 no paletó, conhecimento e elevada. . gratidão merc:'1donas, serVlço esse que em IDUl- ga tem o mesqJo valor que os que ou ..

p'erto dos ho�bros, o que veiu causar de seus alliados, e cujos ideaes, tôs outros portos é feito p0f meio de eu!-I tros pagam. .

um pequeno feriment9. O presidente pelas suas 'sublimes intenções, não barcações, o quP., logieamentp, concor� E' de urgente necessidade que se
Poincaré ti' 'membros"do gabinete fran- deixará de prevalecer. COIU todos re' para onerar as mercadorias com maio· eXLen1iint', de urna vez para sempre,
cez e muitos diplomatas estrangeiros vi· os seus elevados conceitos emanados res desp�zas de transporte. ! CCim o prptecciónísmo na materia de
sitaram a residencia de Clemenceau. O de Uni criterio altamente humanitario;- Es!'e é um dos pontos que favorece! esportação'.

'

malechal foi um c1o�:; prirr;eirbs a che- merecendo assim o culivo sincero dos muíto ao commercio, economisôndo, el· 'Envide o c0mnierclo os seus esfur·

gar, afim de indagar da s�ude do pri. povos arr.ericallo,s e somente a repui� l-e, tempo, e dinheiro,' e á mercadoria" ço:::, venharn maiores capitaes, haja ma ..

meiro ministro. sa daquelles que, em tão má hor., e baratean '.ia-a; I !or boa vdnt<lde e disposição, e Í()dos es ..

·

mui indignamente, se abrigaram nes· Até �gora era o commercio servido I St:::) �e'nõçs que dilfkultam o COlIlrnf'�i
-",q�é.��::�.:�;;;>- tas plagas abençoadas; porquanto,' o por trapiches particulares, porém, cóm ClO set ão abrcglidos. "

Almirrudé iluei Baceliar nosso ideal, não dove ser outro sinão a c()nstrucção do trapiche municipal,' que I S. Fnmcisco do S!li, Fevereim de 1919,1
Falleceu no dia 18 do corrente, na capital irmanarmos cada vez mais para aso- vae ser lev<lda a effeito, deixará de h:1-1' AI .. V.. /., .d-

\

da/Republica, o almirante Huet Bacellat, um lidificação dessa. brilhante e ingente ver dependencia nesse ponto; porquan-!
tino Jelra

dos mais distinctos e illustrados officiaes de obra de cornn,1munhão americana que, to esse trapiche não poderá dar .prefe .. I
alta patente da nossa valorosa mar_inha de f • b 1

<b

d'
'. , ·1 d t ---��"S��.--:-

uturam,ente. sera O a uarte gran lOSO, re.nCla a, c,arga ü� um ou e outro, e I

guerra.
.

1 j b d
'

I

d illustre morto, prestou r�leva:iitissimos ser- O sUstentacu O Imponente desta parte sl,m se,rvua a to\ os', o e :cendo" e _Io-I
. viços á patria, não só na guerra. que tivemos mundial. E' firmado nesse principio glCO, a regra d e ser .ser�ldo pnmelra-I
com a republica do Paraguay, como tambem que nós' nos associamos á granJe' ami.. mente aquelle que pnmeIro chegar, e

.

no desempenho de altas comillissões no es-
ga. _.

outro beneficio trara esse trapiche, por- Foram approvados enl ultIma
trangeiro, tendo deixa:do importantes obras�de
sua autoria. A verdadeira amisade de Tio Sam q�ant(J será mai:;; ur:1 ponto de atraca-I discussão' pelo ConseiQo. Muni-
A' sua digna classe, representada nesta cio para comnosco, mais' se mar:if�stou ça<1, quer para

_

navlOS a vapo.!'� q,uer! cipaI, os seguintes, projec.tos: au
dade pelo hqm'ado capitão-tenente Roberto de tambem �o tempo .e111 que. 'perI�hta;a para Clllbü.rcaçoes a vela, e fa?l!1tara ()! torisando O dr. superintenijente. Souza Imenes, del)lgado da Capitania dó Por-

a nova nao republICana, pOIS fO.l d a;,

I desernl?arquc
dos generos adqwndo.s pe- � ".' .

to, apresentamos os nossos sentimentos p.ela
quella querida teI'ra. de Monro"e que' .10 commercio em em barc31;õf'S que a-! mun,lclpal 3. m_anda.r a.b_rIr uma rua,,l perda irreparavel que acaba de soHrer o Bra- , - - .. ,

si! e a S'ila marinha de guerra. o novo regimen teve importantes oHe- qui aportáfern, procedentes de pontos I partIndo da t�rmlnaçao da{j'nià
reci�lentoS-'e com _evid�ntes demons- exportad�re� do Estado, _como sejam! dos Carijós até encontrar u.ma

.

Grande incenàio em' Flo,rianopolis tra9°�s �e abnegaçao �Incera, e dos �:�u��), rl�lJu.;:a�,_ f te., ser�lço e5se que! perpendicular que sabe na rua

qu�es nao �ou?os acc'6Ita�os,. o que v{.!.J ,.d:dU fC,lto por bateb, o que tor�! Nova- creando ann�!.xo ao grupomulto oontflbmo para a vIctOrIa repu- fEl. roní'( 's? a>'descarga.. I '.' ,

A. capital do Estado foi. alar .... blicana, que, apezar dos ,dislutres pra- ,Ass:m facilitando o commercio, H escoJar «Fehppe SCQmldt») O Cur ..
mada no dia 18 do corrente, por ticatlos por él:ctos incoriscienciosos,tem municipalidade auferirá vantajosas ren-I so Complementar; suspen'tlendo a

um pavoroso incendio que des ....

- sido o �osso o�gulho,., e a _nossa. felici- das,. pois cobrará,
1 c�mo de __regra, <1 I subvenção que é dada ao coUe ..

·

truiu. totalmente o predio em qL\e dade,. Sao. consIderaçoes t�o {tm18to�a8 tr.ansJto das �lerca(Jon8s �e)o, �eu tra� I gio "Stella Matutina"; mandando
t v t b 1 'ti r i d· que JamaiS poderemos ol�Idal-as,.ale� plche, forn:ulando ur:na tabella qu�, semj rnudar os nomes das' ruas daes a a es a e �Cl a a lvrar a � de' outras cousas que a dIplomacIa. fi· s.er exhorbüanU>, rnmto concorrera pa.! .'

. .

Q) ....

" sr. Pascl)oal Sl1�or�e, tendo �âm,.. i noria de .:nui�o� desses nossos
.

amigos ra �:s cofres lTlUnicip_ae::; taxará }=l. a�ra I Graça e ConseIl)o .MunlClp�lJ pa�
bem o fogo attlngldo o escnpto- de occa8Iao tem tentado experImentar caça0 das er*barcaçoes. que sera pa63! ra os nomes de dr. HerCll�o Luz
rio cl.a 5tandard d'Oil, a loja «:CI)Íc por aqui, porém 'se vên1 C?lilpletamen- COílj Sí:lt�:-fiÇão p�los donos das mesQ! e de ,dr. Luiz Gualberto; relevan-

. I

Hmericano'»
'

e . as officinas da te desbaratados �nte a attItude daquel- mas, P?lS 0., serViço
. �a descar!i3 tor-! do as multas das.-dividas do es ..

j

r . Livre» situad'as na pra .... le. collosBo, que sempre nos olhou com. nar-sc-a, rapldo e faclhmo, e nao 'de" ,I polio do fallecido sr. Belarmino.«"",erra,
, seus, gestos fraternae�,

I
ff)andaa e::;'1)eras prolongadas de bom. t,'

ça 15 de Novembro e rua Feltp-. «A An1erica é dos americanos»., ternpo, cal�narja, etc.
.

! da ,C. Perelr�, para, .com a Su·

pe Sc�midt, '. Esta formula sacratis8ima� suggerida Quanto ao .. meio de transporte ferro·l penntendenCla MUnICIpal.

C
<lo

"".!f4�!!fIIiI�w_ge!nl!","il.AJll!!!l!63J!1IUU!I,,,,,dMiliIIiiiI!\l!Rl'MYXl_

Conselho

"
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• ������������"��*"�����"'��������ER�iMd&��@ri4�&���L.�"�4"�d�_�.W��i�W�,��$M�qr�---�_�wm�.-.a���M�.�"���_�._m�__�_�_���_����..�__��_�-�.����w������!!��ZB!;s�.�'IIR4, ._--- ---:-"-- ---.

---

. �

.Buas dr� � Hercílíc 1u" I tabelecido pelo governo do Estado, para a a-

� � � y .a.1.J J.1 presentação das declarações de todos aquel-
-, . les que possuem terrenos, sujeitos ao imposto Latciamcnto das ar-

e 1triz Gualbsrto territorial.
\

__ :_ C�'��!.:"·" "', t 11!:l�:'��;:I:�)Õ�;:�l�.J\�e_
� Foi exonerado: a pedido, do cargo de portei- f'::.' � TO

Merece o maior applauso por ro da Superintendencia Municipal, o sr, Jor- Y: ' ,COrril;,(!nto dos ouvi,

parte da população desta cida- �;� �il��� 5���0IVff��r��I��atoalf:.ra esse lu- k!):'· . :,:'j'�:�_ I<h���I;atiSIllO em ge-

de, o acertado acto do Conselho
"

·
- - I::),!",',I.' \,:' \':';,: 1.. �alJ." 1,v anc.ras ua per-Municipal, .autcrtsando o dr. Su- --;;:;;;;:�dade, á rua Raphael par-I /

••...
,.

. ,

períntendcnte a mandar s�bstituir dinho, após muitos dias de so:ffrimentos, a ",�;ç"',:', ', :'>\ A'1�i(;:�;;:. do

OS nomes das ruas da Graça e :�ig�' s��r6:;roas �ee (�N�e:'t�� ��og�:e, do,
nosso

��\\rS��(r:�', t.: >,1. ,:,.,:';:,! í)Oí('S no pcl-
e elho Munl'cl'pal pelo nome ,J f 'I' t os ;.rl:"f�:t!f! ��� i'{"Iii�;'��'l..-r.I''''·� :I"{��,h':'� to.ons 1). I' A' sua desolada amuia apresen amos ;��1',;1; \ �<:t",,"<.����;,�.(/';' ,,'?,M Tumores nos

de dr. Hercilio Luz e dr. Luiz nossos pesam�s. w=_ �;,2i::iw�V"lf'::��';lLt:I\ !1J.:'i�;� ossos. '

fk',""'''', """"U,," '''V''_'''' .), . "�', ,,� Cancros ve-G Ib t
.

t' te r:,k-�lL!1"�" -

'1'" ,):t._,��,,, \..

er o, respec lvamen .
-

- -

�����!lr,;;'-'\RO_BAE.�t.:,. .IAIACoi��':'�:sj nereos ,.

t "f,"'i-"I "(__ �TOl>\iI< ""O,J.'/ YI:1}'":,,., �

I
'• '_'; conselheiro sr, Alfredo Vi- Acha-se no exercício do cargo de agen e ,'/:', 11 .:-:-;:- =,f� --i·,,_J./·'.1 LiOnOTf1CaS,

'8 1) fiscal do consumo desta circumscripção, / des- �:�,'{."',I depurilhvoJÕSi1r)�J\Ir. :\(,f,:\,"';,� r'lrbl',!1CUlOSeira dai Silva, autor do projecto de o dI'a 3 deste mez, o sr. Raul Cezar da ����I" ·,t�!,�. i!�l\r]. �í,;tt!i;s,
'

t'R"';' i I Õ ê:�� rtrl�.i;J Esptnhas
. que autorisa a mudança dos no" Fonseca Ozorio, que a�ui fixou residencia com �?��·�I:,.� _'1i�ii�,-) I�t:h� á�.�hi'ti�;1;O. VE�'f\TD"-SE

'

11 h
sua exma. familia. ' !&iI."'(�11 V.l (� 1., í,t� 1�;\f,ll(;:j Fíores bran- J..'1 �·

mes daque as ruas compre en- fi\,," �.), so � r,;,":"'" :;('('!'I';"':� I
,'

'

-:.--
.

'�;"Y'�;,!i ",,-] '1 "�Wf,' I��,,��J
caso Um terreno com 30 braças de írentedeu perfeitamente o quanto me- o dr. superintendente municipal mandou !I':4'>�:: 00 .4\ ."t"::�. �:;;;':, Ulceras.

4r::'0 b
.

1d H '1' melhorar a rua que margeando o morro do ��:I'i)11 �r{;.'� '\ trí:'l'fJ: �'.1'M Tumores. . e com D I aças de fundo .no ugarrecem O exrno. sr. r. erCIIO «Escrivão» vai encontrar a rua Itajahy. �,·ii.;�i; ,:",�"

��,��rr
,;' �arnats. Morro da Ribeira fazendo frente com

LUZ, honrado governador do Es- -.- �iir\�il ..... ':.ile"" I crvs 85.
terras. de Marcelino Nunes Cardoso.I) �ii�:(AIlI, pOL'lnflA" I

'i Escrophulas.
tado, e O íllustre sr. dr. Luiz O Vlnho Creosotaao do Ph rrrmceu- r.dU�I! '/'i;�l i W�,id:lll Darthros. Outro terreno com 28 braças de íren-

d r..,�
...� II p.., '�'i'!l111 B b 00Gualberto, injluente cheje POII'tI',- tico Chirnico Srlveit« é o soberano os !y,�;::,;j" ,'*,��!\"r��,...�.r�!fl\;�l!': ou as, te e com iS braças de fundo, no lu-!'«",",'(\", ':'/',;,;,��",,",,X'6.""''''' ,1'\'''',.101 Boubons.

·co a quem 'Sa-,o Francisco deve tónicos devido as_suo a_s CULb. ��l�Jii!,''Pii,',:;�;;fJ�,;J,'';�;,I';'�:lr' II f�ilnj" e, fínalrnente, gar Iperoba, limitando-se por um lado
"II'ik;.�j!! �:,.,'" . r<-'�'I,I t d J

-

F d t�;!i��li�,.éb�;�\��\)";:':i:1S j " �:!�:3as 1;�: com erras e oao ernan es e ou rosinestknBveis serviços.
,

I)eu-nos o prazer da sua agradavel visita, �'.Y .,.;.,.�.'�"�.._.c"""",,, ",,,-,,,J,.. P herdeiros.
O dr. Hercili-o Luz e um ca- o sr. Alberico Figueira, da redacção da «Re- rY\·�;)�i;:,,·;,.':ç·'}7á'iV�:'·��'�-'?;'�1'!:(-�'_ veniclltes do Outro terreno no municipio de Para-

tbarinense digno do maximo a- publica», de Curityba, e director do «Alma- �,;��.:i.;ú}';'1h��:.����f saliguc;
ty, na estrada n'ova que segue para Ita.

preço na""o so' pelo' muito que
nack dos Municípios»..

tl1�r'<:'l'" 11lf'",'m��'\I"'7' i1�' �n:"'r;!"� pocú, com 80 braças de frente e com,
.

_- - .IÚ\!tWt !JL<i0L'd !�d UI,) IIhkú).;.... 1150 b d t' d'.

f d 1 raças e un O.s. ex. vem azen o pe 0, engran- Foram encerrados hontem, os trabalhos da tl!f!iI!!±!!!i!!�!!!!!!!!!!!!.I!!!!�!I!I!!!!'!!!!!!!!!!UU!!!!!I!!.:!!!!!!!!!!!!!f!I!!I!!!!���!!!!!!!I!!!"!*GFPY��� Pi:lra rn2i3 informaçães dirigir-se aodecimerito do seu Estado' natal, primeha sessão ordinaria do Conselho Muni,
'� � y. .. � _ .

!
. \ .

cipal, no corrente anno. deCça.O &iJJ1Vre � pn;�lneu.nl.) L o=' 'terrenÇJs aCUDa menm.o·
COmo tambél11 pelo seu incontes-

._- - na·doc.:, no P8f8ty, ,

taveI sentimento patriotico, pre.... Recebemos do sr, Affonso SJhapot de \)a- -R.��eir�· -"�--f�milia com-
João Pereira da Costa Lima

dicado esse que' o torna mere- .�:s��o�i���a:,r�1�!>CiO�� c�srtt�ç�om t���gr���I�l� mUniCalTI ás pessoas -de -sua ami- ���llI:�����il!fliA•.•__.1[....
•

cedor desse extraordinario pres- -le distincto cavalheiro nos communica ter

aso,r�•• J.& �\,é.t·· d s X gosa em· to- sumido no �ia 18 do mez corrente, o exerci- zade que trans'feriram sua ·resi...
�••�"1ijiJ1910 e que. . e . cio do refendo cargo. dencia para a propriedade dodo o paiz, e ainda mais� em S. Agradecemos a honrosa communicação.

sr. .Antonio Ferreira Ramos, sitaCatl)arina, onde O egregio coes�-
o exmo. sr. dr. -;�vernador do Estado, ti rua Haja})!:), desta Cidade.taduano é c�efe supremo da sua conforme publicação feita pela «Republica», S F

.

d S I F
..

1it' da capital, depois de tomar conhecimento .do �
. ranClSCO OU, evetel.... Do ordem do sr. Inspector ... e pará.pO. Ica,

'. I'nquerito mandado abrir no grupo escolar de ro de 1919.
-

h' t d
.

t d fQUanto ao sr. dr. LUIZ Gual- Joinville, pelo sr. inspector escolar Jose Du-
_ :_- ��i�oeCql:e�o�fo��nl� ��:��u���o�ç�p;:berto', é desnecessario fazer aqui arte Magfllhães, para apurar factos que alli

S
.

f l'
occorreram e deram causa á exoneração. de Demostl)enes egul e an1Íllél Director Geral Chefe do Gabinete doe'stenças apreciações, porquanto diversos pl'ofessores que accusavam o respecti- tendo fixado residencia em Flo- Mini;terio da Fazenda em telegramma

os seus esforços empregados, em vo director sr. Julio Machado, mandou ,archi-
C de 2 do corrente mez, e exmo. sr� Mi..

d t
vaI-o. rianopolis, á rua ]eronymo .. oe.-

nis-tro da Fazenda de ordem do exmo.-pról do engrandecimento es (l Ao sr. professor Jlllia Machado, que residiu 11)0, 23) aguardam com p_razer, asterra e as �uas e1evadissimas entre nós durante a installação do grupo es- - sr. Vice-Presidente da Republica re...• . colar desta cidade e que deixou aqui, um ordens que Il)es derem os seus solveu �ue o oléo de linhaça e as tin..qualidades de caracter, são reco .... largo circulo de amizade, pelo seu correcto amigos de S. Francisco a quem. tas preparadas 'a oleo para pinturas deh 'd po·r todos aquelles do proceder e amor ao trabalho, enviamos nos-
Ih 1 1l).l}ecl os

.

-

sas 'sinceras felicitações, por ver desfeitab as pedem desculpas por não bave .... casas e usos Beme antes; pape ãOj ou-
tados de bom senso � que. re- inverdades·que injustamente lhe foram assa- rem' apresentado despedidas. ças e brinquedos, comprenendidoB no!

conl)ecem em s. ·S. o" amigo de- cadas. ., artigos 160, 1-73, 613, 645, e 1.034 da.
dicado de S. Francisco, cujos fi- __

--.--

1m,'ILIro,I") Vi, '@W_ill.i.,P/ 1i,ftâ_rJ� m.�,\,iinB.�D��
Tarifa vigente fiquem sujeitos '8 taxas

Ih d
.

m A (_) CO}Y.IMEROIO w�ilIJMJ ��\l\. fi l�� dJiU'UBJJD)V;' anteriores a lei n. 3.644 d� 31 de De-AJOS O a l!11ra• tI' De ordem da Directoria tenho a hon- zembro de 1918 (Lei actual de Recei.1\ «Razao» eongra _u. a ...se com O sr. Affonso Chapot de Camargo, ra de convidar os srs. socios e as ex- ta), ficando, porém, os importadoresa ,população desta Clçlade, pela encarre�ado da estação tel�gra�hica! l'Y1as. familias para 08 bailes que esta obrigados á assignatura de um termo
justa l)onl�nagem que o Conse", dest� Cld�d�; pedt;}.�os. � P?bhcaçao �o I Sociedade effectua em as noites de 2 de compromisso obrigando-se 'ao paga
llJo MuniCIpal 'vem de prestar se�Ulnte ,�VlSO �o SI. ar. dlreator, ge�al e 4 de Março p. vindouro, agrade- mento das taxas eonstantes da Lei oi.

H '1' L L
.

,

G' I do:, teleglaphos. .

cendo antecipadamente áquelles que tada, caso o CongI esso desapprove es.aos drs. erCI 10 uz e UIZ Ué} �

P
.

d d'd 1 b'

« or conta. a nsco o expe � or po- nos honrarem com .a sua presença. sa raso ução, a se o rigarão tambemberto. dem ,ser �W?eItos telegrammas para o
r As,peS80as que desejarem compare- a não alterar os preços actuaes daquel-

4§
, ,. .- extenor aS,s�gnados com ,u,m 80_ nome, � cer phantasiadas, com mascara, deve- las artigos sob a allegs'ção de aQcressi-

..,

.>
•

DrA JUlI� ri
que devera Ber. o. de famüIa,· nao sen-! rão procurar nesta Secretaria' as res- mo de taxação.

T � RS11aUX d? porem admIttl�oS endereços �bre-I peetivas senhas. .'. Alfandega de São Franeisco, 4: de
vlados ou convenClOnaes como ass!gna- Secretaria do Cluh XXIV de Janeiro, Fevereiro de .1919.-
tura.»

aos 24 dias do mez de Fevereiro de
--:_._ 1919.

'::' � f..n r e ,�; f'"\ 'f;o
� .. Lo;,,, 0.0 ' ••ó'" i) l,.J

•

Secra'taria do Club XXIV de Janeiro,
aos 24 dias do rnez de Fevereiro de
1919.

..

o 10 Secretario
Altino -Vieira

Cltxb União Familiar
!t:.

De ordem da Directoria levo ao

eonhecimento dos srs. SOCi08, que pa-
ra os bailes a serem realisados nas noi ..
tes de I: e 2 de Março entrante, todo
aquelle que desejar ir phantaziado e

COIr... mascara, deverá procurar a senha
de entrada na casa do sr, presidente.

.

Antonio P. Pereira
10 Secretario
_._

Alfnndella- de São Francisco'-,

ADVOGADO

Receita causas nesta Comarca
H0SPEBES E VIllJANT'ES

Dr. doe Uoliaço

o 10 Secretario
Altino Vieira

O Seeretario
Manoel Badejo
-:-

De ordem do sr. Inspector desta. repartição.
scientifico aos,... srs: interessados de que, a par-

''''''i'MCY?__ i!!�III"",',?,:,,, w�
- Acompanhado de sua exma. esposa sra. tir 'desta data até 31 de Março, se procederá.d. Carmem da Luz Collaçoj esteve nesta ci,e lHversilo In�fnHtH i ao registro para o fabrico e commercio, a.inda,dade de passagem para o Rio, de Janeiro, o

a D d d D' t
.

t 1, • que este seja por meio de amostra, encorne
sr, dr. Joe Collaço, illustre official de gabine-

e or em, ,;1 Irec Orla
.

-enno a menda.s ou consignação, de productos tributa-
te do exmo. sr, dr. Hercilio Luz, honrado go- hon:� de 8ohc�tar dos Bnrs

.. c�efes de dos pelo imposto de consumo, a saber: fumos
vemador do Estad<;>, e ultimamente reeleito farInha a gentlleza de pernnttlrem que e seus preparados, bebidas, phosphoros, �al e

Cb b "União Familial"" para o ú�rgo de deputado ao congresso Re- seus filhos cornpareçafm no dia 3 de calçados, perfumarias, especialidades pharma-
Acaba de passar por compléta ref0rma, os pres_entatIvo·.o Março p vin louro, ás 16 horas,' na sé- ceuticas, .conservas, vinagre, velas, bengalas,

salões dessa apreciada sociedade, cUJo a direc- Major Marcos GOi�re§en d' 1 f 1 tecidos, espartilhos, vinhos estrangeiros, papel
,

. .
e soela , a im c e tomarem parte em de forrar casas e malas, cartas de J·ogar. cha-toria, tendo á sua frente o esforc"ado sr. José' Regresso 1 hontem da capItal da RepublIca ,

-

L

.. .'

, uma diversão infantil que e'ta Directo- péos, discos para gramophones, lounas e vi�Antonio Machado, tem sido incansavel em o sr. maJor Marcos Gorresen, presIdente do,. ti. y

introduzir na sua séde social, os 'mais neces- Conselho TVIu:p.' ipal desta cidade. ' na reahsa nessa d.ata. dros, ferragens, café torrado ou moido e man-
sarl'os m·elhoramentos. C d t' 'RI' 1 d S t' d UI b XXIV d J

. teiga.- om es mo a L onanopú iR, esteve e
.

ecre ana O li .L' e aneIro, A cobrança dos emulumentos obedecer� ,Desej do ao club «União .Familiar» muitas passagem nesta cidade, o sr. pharmaceutico aos 24 dias do nlez de Fevereiro . de seguinte tabella" do art. 9' do regulamento�prospel'idades; felicitamos cordialmente á sua José 'Christoyão de Oliveira. 1919 annexo ao decreto n. 11.951, da 16 de feve-digna directoria. - Seguiu para Florianopolis, no paquete .

reiro de 1916:M 't- t t L B 't O 1° Secretarip ...« ax», os srs. capl ao- enon e ucas 01 t).oux o) fabricas:e exma, familia, Cid Gonzaga, frei Hummils, Altino Vieira 1. Trabalhando com operarios atécoadjuctor _do vigario desta pal'ochia, ° jovem --- 6, por emolumento, até 3 . .. 40$000Uarlos Guerreiro Kri:i.ger e a senhorita Anto- De ordem da Directoria scientifico II. Idem com mais de 6 Qperariosnieltta Gonçalves, filha do Sl�, João (!raxa Gon-
ás pessoas que têm debito provenien- até 12, por �molumento, at� 3 100$000

• -:� ça ves,
"

I

, .•

I ! II 1. Idem com n1als de 12 operanosSegundo ouvimos dizer, os ·srs, $)lympio No.-· - Esteve entre 1:0�, o sr., professor �uho te de nlensahdades ou quaesq�er ou-I ou com força motora ou appa-b�eg� de Oliyeira e. Alexan�re, Schlemm, c_a- i M:acha�o da �-,u�, dIstmcto dIrector do grupo tras despezas com a thesourana de'3te I relhos de capacidade de pro-.

pltallstas reSIdentes em 'Jomvllle, mandarao escol�I de JOlI;tVIlle.
'i ' Club, qua diariamente, das 19 &s 20 I ducção super.ior a esse, nume-. den�ro em br�v� construir nesta .cidade, á l'�a .

- pe pas�agem l�ara Canom�as, :st?V� en-

horas, encontrarão na séde social pes-
1'0 de operarlOs, um so emo-BabItonga, dOIS Importantes predlOs. tIo nos, o SI. dr. GIl Costa, actIVO e dlst.ncto.

'd d _

t· I
lumento.. ..... , . . . .• 4:00$000.

-:�. chefe de policia do Estado. soa I ,?nea, a quem .po erao. amor Izar b) c1epositos de fabricas, nos quaIs
I!7ermiriará no dia ·28 do fluente, o prazo es" -;- ou saldar os respectIvos debltos. 5f.tjam feitas vendas, mercado-

t

�OTICIf\RIO
..

-:-

O lar do sr, Trajano Diogenes Lopes, acti
vo emprezario do Radium-Cinema, acha-se
em festa pelo nascimento de mais uma inte
ressante menina.

..
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vogados ainda que provisionados; d) os oção de' pedras. avaliado por 5$000; avaliada por 5$00. E para que chegue
serventuários de officio de igual natu- uma cama qe casal envernisada, avalia- ao conhecimento dos interessados, man-

20Ó$000 reza. E para que chegue ao conheci- da por 50$000; dois tapetes e um ca- d- i lavrar o presente que -será affixado
'mento de todos os interessados rnan- pacho, avaliados por ��5$000;, um sofá ll.1g8[ cio costume e publicado pela iro- ?
dei passar () presente edital flue se- de palhinha, avaliado por 15$000; umas pren-». S. Francisco, 18 de Fevereiro
rá aífixdo no edifício do Forurn, sendo mcrquezas usadas, avaliadas por 5$000; de 1919. 'Eu Jo-é Augusto Nobrega,

6Q$000 acto continuo remettidn uma copia ao dois cestos com latas vasias, avaliadas escrivão que e-cr e vi. S. Francisco, 18
mesmo exruo sr. dr. governudor do Es- I

por 5$000; urna carle ira P,t'gujçnsâ, a- de Fevereiro de 1019. ((I.) Antonio Se
tudo, nella nffixada a data em que l'�- valiada por 2$500; um banco de mar- listre ele Campos (com duas estampilhas
te é affixado, Dado e passado nesta ci- cineiro, com dez peças, avaliadas por no valor d e seisr entes réis devidamen-
dad e de São Francisco do Sul, em 29 15$000; tres moitões grandes, 'avaliados te inutilisadas). Está conforme.

(Jo ",,'

do rnez de Jélneiro de 1919, Eu, Jo:;é- por 5$000; um pedaço com dois metros
'

O Escrivão
Augusto Nóbrega, escrivão que escrevi. de tubo de ferro, avaliado por 2$0-00; José A. Nobrega
(a.) Antonio Selistre de Campos. Eu, uma taboa de canella avaliada por ..

'

_:_
\

José Florencio de Carvalho, escrevente 1 $500; cinco vasos com flores parasi- O cidadão Fabiano Alves Dias
.

H-:t
",

juramentado o escrevi. E eu, josé Au- tas, avaliados por 1$500; uma bacia Silva, Juiz de Paz
'

em exercicio ão (

gusto -Nobroga, escrivão, o subscrevi. da folha, avaliada por 500: urna machi- districto do Sahy, na fórma da lei, etc.
_._ na para café, avaliadq por 500; um Faço saber que, tendo de ser julgado

O dr. Antonio Selistre ele Campos, moinho pua café, avaliado por 2$000; pelo Tribunal Correccional deste dis-'
Juiz de Direito da comarca de São quatro cantoneiras para sala, avaliadas tricto o' réo Fernando Jacques de Sou ..

Francico, na fórrna da ]ei, etc. por 2$000; uma cideira de balanço, de za e como se ache o mesmo ausente,
Faço saber aos que o presente edi- cipó, avaliada por 4$00<; tres mappas, pelo presento cito, para, no prazo de

tal com o prazo de dez dias virem, avaliados por 2$o(w; um alburn, avalia- '15 dias, S� apresentar neste Juizo de

que o .porteiro dos auditórios levará a do por 1$.000; onze quadros com' e�- Paz sob a pena de, findo o prazo, ser

asra publica a quem mais der e ruais tampas, avaliados por 8$()oo; um couro I julg:Hin a revelia, de aceordo com o

lance ofterecer no dia 28 do corrente de tamanduá, avaliado por 500; sete I art. 194 § unico da Lei n. 919 de 22 D r'

TIHi'Z, ás onze horas, a porta da casa á vigas com cerca de nove metros cada rle Setembro de, 1911. E para constar
rua Marechal Floriano n.· dr ata ci- uma, avaliadas por 28$JO(I; sessenta .me- mandei lavrar o presente edital que.vae
chc!r', e a requerimento do sr. Jn�é Ba- tros cúbicos mais ou menos de '. pedras atfixado no lugar do costume e publi-
silio Corrêa, corno inventariante d os quebradas, avaliados por 36"'$000; uma I,' cado pela imprensa. Eu Antonio Ferrei
bens deixados por fallecirnenio de Gen- mesa usada, avaliada por 5$000; um ra Leal, escrivão o escrevi.

.

til Trippia, os moveis seguinte!>:, Um armaria guarda louça envernisado, ava-I Fabiano Alves Dias da Silva
21 de Fe· guarda roupa, avaliado em 25$000: uma liado por 50$000; uma mesa grennica, juiz de Paz em exercicio

cama de solteiro, avaliada por 10$000;
dois bidets, avaliados por 30$000; uma

mesa de jantar, avaliada por 10$000;
tr. S cz deirinhas de cipó, avaliadas por
3$000; UIH bahú de folha, avaliado por
1$000; U01 armaria guarda louça, avaliado
por 5$000; um guarda.comida envernisa
do, avaliado por 15$000; urna cadeira de'
balanço, avaliada por 15$000; tr es ca
deiras de braço, avaliadas por 24$000;
seis cadeiras simple::l avaliadas por ...
30$000; seis consolos envernisados, ava
liados por 10$000; uma me.�il redonda
envernisada, avaliada por 15$000: du
'as commodas envernisada!', flvaliad'::is

por 40$000; uma mesinh.l enverni�adél;
avaliada por 5$000; dois relogios sen

do um de parede e um despertador a

valiados po'r 5$000; urna manga de
vidro, avaliada 'por 2$500; uma preni'3

São para copiar,. avaliada por, 20$000; urn

armario vitrini, avaliado por 30$000;
um armario menor'l av_aliado p�r ,20$000;
tres balanças de balcao, avalIada'.; por
15$000; um' cabide, avaliado por 3$000; I=__�__"""':""�:_·-__

-

""'!·�·I �Wi!!'''!''*iSiWWM!I!IDMtf
'O dr. Antonio' Selistre de Campos, dez vidros bocca larga, ava1i�dos por

-

,

Juiz de Direito da Comarca de' São 20$000; dois livros encadernados, ava·

Francisco, na fóma da lei, etc� liados por 20$000; tres pacotes de la-

Faço saber aos que o ,presente edi- cre, avaliados por 5$000; dois Iam peões,
tal, virem Ou delle noticias tiverem que avaliados por 5$000; um occulo de a1-

tél1do sido dividido em dois por Dec. cance avaliado por 5$000; dois hwqto·
n. 1190 de 31 de DezeJ.rllbro de 1918, Tios de ferro, avaliados por 5$000; di
do exUlO. sr. dr. Hercilio Pedro da Luz, v-ersos utenqlio:-\ p(dr� padaria a vapor,
d. d. governador do Estado, o cartorio avaliados por 1:000$000; uma machina
do Tabellião, e mais annexos desta co- para rnacarr�o, avaliada por 5$000; uma

.

marca e havendo o respectivo serven- forja com furamenta para partir pedras,
tuario optado pelo segundo cartodo; ,�lvaljadas por 80$000; uma· chaleira ele
acha�se aberto o concurso com o pra- ft\rro, avaliada p"or 4$000; dois espio
zo de sessenta dias a 'contar desta da- nhei:'. l'OUlpldos, avaliados por 15$000;
ta, para provimento do �íficio de taR' um 'moinho par:·) caf&, avaliado por .. _-=- ......""".... ..._-..·""''''''''""''__........,._EXLUo_......_........_..g

b€IJião de notas, escrivão do crime, 2$000; uma e�.cada de madeira avalia
dos feitos da Fazenda, do Tury, execu- da por 5$00(,; diversos apetrechos para
çÕ�s criminaes e \ official do registro hy- p:ldari3, manual, Hvaliado!i por 2.00$000;
pothe�ario, que se acha provido interi· d Llas rnarmitds d e ferro, avaliadas por
narnente, devendo ,os candidato que a 5$000; um balde'e uma bacia, avalia
�Üe se pretendam habilitar, comparecer dos por 2$500; uma peneira de crina,
no cartorio desta cidade, dentro do pra- ava1iadé� po.r 2$000; uma dita de· ta-
,zo ·acim'a referido, onde exhibiráo o seu quara, a valiada por 2$000;' uma frigidei

,

'p�dido.ou inscripção que será datada ra ele ferro, avaliada por 1$000; um

e assignada pelo pretenderi.te ou por [vacIlado, avaliado por 2$000; um pilão
,procurapor, com o� seguintes documen· f;lva'liado por 2$000; uma grt?lha de fer·
tos dcvidam�nte ,sellados: - a) certidão ro, avaliada por 1$000; dois rolos com

':d�.,çxai:Ile' da lingua portugueza e de alguns metros de arame, avaliados por·
'�(nhroetíé3; b) certidão de idade; ,�) 3$000; uma frigideira para ovos, ova

folha' corrida; d) atiestado medico e ca· liada por 1$500; duas cassarolas de fer

p.aci�ade physica; e) procuração espe- ro, avaliadas por 3$000; uma dita de. Seguros maritimos e terres
.dal se requererem por procurador; f) ferro fundido, avaliadà por 1$000; uma tres sobre: vapores, navios�,

mais documentos que provem a capad- pentir� de folha, avaliada por 500; mercadorias em transito, pre-.
'. dade profissional do pretendente. O um:! chaleira esmaltada, avaliada por S. tJ"'rancl'sco
exame de suffiJiencia" que será publi- 500; um barril para;: gua, avaliado por dios, fabricas e estabelecimen- .['

co versará sobre nssumptos do Tabelo: 1$000; qttatro pedaços de trilho de fer- tos commerciaes.

lionato, registro hypothec,,:-io, feitos da ro, avaliados por 3$000; um ferro pa- Apolices entregues immediatamente
Fazenda e crime,' constará de prova ra tran;;mis3ão, avaliado por 5$000; uma .

(' oral e escripta. São dispensados do assadeira de baru), avaliada por 30.0; Premios modic_os
exame de sufficíencia: a) os do'utores uma chave' para parafuso, avaliada por Sub�agente nesta cidade ALTO DA SERRA
e bachareis em direitoj 9) os que tive- 300; um coadpr ele café de folha, ava-

B
·

d la. d
rem o concurso de notado; c) os ad, ljado por 300; um cnrretão de condu .. 15:6 Antonio G: Raposo oteqUlm e ar em

res ambulantes por conta
, própria ou alheia e casas com

'mercjae� por grosso, por emo-
lumento, até 2 .

c) mercadores ambulantes por con
ta propria ou alheia e casas

commerciaes exclusivamente
retalhistas de uma só especie
tributada . . . . ... . . . . . . :

d) mercadores ambulantes por con
ta própria ou alheia ou casas

commerciaes retalhistas de
mais de uma espécie tributa-
da" por emolumento, até 3 .. 40$000

. No computo dos operaríos serão levados em

conta 5S que trabalharem fóra do estabeleci
mento.
Para obtenção do' registro, o interessado

apresentará um guia, conforme modelo I do
citado regulamento, na qual mencionará todas
as especíes tributadas do seu fabrico ou com

mercio, quer sujeitas a pagamento de emolu
mentos, quer obrigadas ao registro gratuito,
devendo a guia corresponder dístínctamente
ao fabrico, ao commercio fixo, ou ao com
:rheréio ambulante e, neste ultimo caso, men

c�onar o numero da caixa ou vehiculo.

f A guia para renovação do registro será a

'companhada da patente anterior ou, quando
esta estiver junta a processo em andamento
nesta repartição, far-se-ha na mesma guia
menção dessa circumstancia e do numero to

mado pelo processo no protocollo da portal
Os devedores da Fazenda Nacional de mul

tas por infracção de regulamento do imposto
de consumo ou de taxas de mercadorias so

negadas ao pagamento do mesmo imposto
não poderão obter o registro sem prévio pa
gamento ou deposito da multa e do maior
da sonegação.
Alfandegá de São Francisco, em

vereíro de, 1919.
O 2· Escrlpturario

·Laert.Wanderley Navarro Lins
.' .. ,

Superintendencia Municipal
De ordem.' do sr, dr. Superintenden

te �tuJ;licjpal faço publico
-

para conhe
cimento dos interessados o art. 65 do

Código de posturas municipaes em VI-'

goro
Art. 65. Todo aquelle que tiver ter

terrenos não ha1;>itados' ou não edifica
dos' d�ntro da cwade, :será obrigado
a -cercaI-os no prazo de 60 dias com

paredes, muros ou grades, segundo os

planos adoptados pela Superintendencia.
O' infractor pagará a multa de 20$000.
E para conhecimento dos interessa

dos; lavro - este 4ue vai publicado pela
Imprensa ..

'SuperintendeFlcia Municipal, de
Francisco, 7 de Taneiro d,e ,1919.

O Fiscal
. Carlos de Oliveira Bronze
."-----

er
..

rmce
Seccos e molhados por atacado

eereaes, vinhos, ate.. I

Commissões e l·epre�eDta,çÕes

São }'ra:ncisco do Sul -� Rua Babitonga N0. 45

18.16

End�reço telegrapl)ico: AROO'YRES

Acabmn de cl)egar as

Matriz - Ma1'cellino lla'Jnos - (Estato R. Grande do Sul)
Filiaes: -, Estação Rio C�pinzal E. r. S. P. B. G.

C. de Seguros Tranquillidade elFJ"hdfUil I 1�,Jlr

ulthnas novidades

em

para a

Cas� Babitong�
Debajxo do Cl'uh 24

,

SÉDE: S. PAULO,

Agentes geraes em -

Santa Catharina

JOI}jVILLE

.

e em @ªixi�haª�
qualidade superior

..

Ps..�el �s..ra. ca.rta.
..

em blocks

ReCOInmenda a
o

Casa BabitolÍga
.

Debaixo do Club 24

e

Depo'sito de madeiras
DE

Sigefred Bernstorff
.

.

\

encarrega-se de construc\óes de

reconstrucçóes de predios etc.

RUA ITACOLOMY lxl-.S

E. S. Uatharina
o

..

RIO VERMELHO
)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




