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em pról aos seus interesses e direi

tos, procurando com assendrado patrio
tismo alçar a nação brac.;ih:ira na e::;phe
ra que lhe está re�ervdda no concerto

mundial, nesttl diffiell epoca em que o

• murido todo L::rvIJha na. maior das tran .....

,

P' id
·

d R bII Damos abaixo alguns dados sobre a meato da Caixa seu secretario perma-
res enela a epn lca - individualidade do futuro presidente da ADVOGADO nente

•
� .. � República, extrahidos do "Boletim Mun-

• Dr. J. D. Faustino da \ Silva São desneceasariaa as affirmações a

Agradou 'sobremodo a nação' inteira dial ", que se publica no Rio de jauei- respeito da magnitude deste assumpto.
.

ro: acceita causas civeis e commeroiaes E' evidente o beneficio que pode as-
o 'resultado da grande Convenção, Na- «O Sr. Dr. Epitacio Pessoa é natural Escriptorio: palhar semelhante instituição e urgen-

• cional, realisada no dia 25 do mez p. do Estado (:lê Parahyb 1 do Norte e tem te a sua effactividade, dadas as eon-
,

f
. Rua dos Caríjós n. 2 di -

d bpassado. na Capital da República, e::;- brilhante olha de "\t:l:,,iç(l<": á Reuublica. içoes penosas e oa parte de nossa

colhendo para substituto do saudoso
' Foi magistrado P.Hl P,» n;'l ru buco e re- '---- ,população, que, não raro, deixa de,

'conselheiro Rodrigues Alves, na curul presentou o seu E,ti1clo no Congresso, di fuoí 11
mandar os filhos á. escola por falta de

sendo um sobrevivente da Constituinte
O íreito d� ugtr a esse ape o e ac- vestido e alimento. '

presidencial, o sr. dr. Epitacio Pessoa, de 1891.' ceita, pois, a candidatura que me ofíe- E a certeza do exito da nossa em-
bai d

.

t
'

C f
' roceis e se for eleito, não duvideis um '

nosso em aixa or jun o fi .on erencia Foi ministro no governo 'Campos S3i- ,

'h'
'_ presa, assenta na proverbial philantro-

_1'. P
.

benci 1 t j'd j I
. 50 estante a mm a umca preoccupaçao -

t d
'

íd d
'

ua az, mcurn encta essa que s. ex.
\ es, enr o gen o a p;:'·tli (: o ntenor e "

.

tifi fi pia e en eneias para a ean a e, sem-
,

,

J ti 1 lei
", .

t
no governo sera JUs 1 car a CDn anca. 'f t d

-

I 1 x' dvem desetnpenh:l11do brilhantemente. us Iça, one e (e1XOU ln;tp(lg(tV�lS raços da Na ão," pre mam as a as pe a popu açao e

O' sr- dr Epitacio Pessoa é uni bra- da ,sua brilhante pas::;;lg�rn, notando-se
N

ç.
d h E itaci

nossa terra.

,.

• " _. � .

,e entre elles o codizo do en-ino, que at- ,

o mesmo espa� o o ?r., PI acio Por isso, em nOID8 das' ereaneínhas
sileiro possuidor de um nome vantajo- t (1' tã

�

1 .J inião dIZ: tenhamos em VIsta principalmente pobres Iazemos uma' -

"

'

.
en eu en ao aos rec ::tITIO" (la np'" '. , b1 financei

, , 1 ' Invocaçao aos
sarnente conhecido em todo o paiz ej Foi ministro' do ,SuO.remo Tribunal o,; pro

.

emas nanceiros e econormcos nobres sentimentos dos habitantes de
no estrangeiro, sendo- a indicação de, Federal exercendo também as tuncções I que mais d�. q�e n,uIl�?ffise . ap�sentam S. Francisco, para que eubserevam 813

s ex para o alto caruo de chefe da I de Procurador Gerai da Republicá. I
agnra comttp lC:

os e � ce11St, barel11°ás listas da Caixa Escolar .

. • -

. ' ,e. , '�A tad T-/I'; ist .-l S �!a
nossa a eriçao por igua am em S F

'

102919
nação motivo de justa alegria e de 111- posen a o como Ministro o o ,- unre

tã "d t 'b Ih t
. ranciseo, .. .

.

' ,. '. ',-- mo Tribunal durante o quarriennio Her- ques ao o ra a o q�e n_es e momen; Mal'ellio S. Thiagoterra confiança nos de-tinos da nossa,
1 7' DE' 't,

.

Pes- _," 'r 't' to preocupa O mundo inteiro, e que e
" mes, vc \> eu o r.:1 pi acto '":.:�( '<:1 a actt-

'I 'd'
_ 1i''t><���.J"§!f§:;;;u;a;

patria, ,tanto mais que o illustre J unsta vidade politica, eleito. que fôra para re- preClso_ reso. ver com provI enc12s paC!:,
• é presentemente o mais legitimo inter- presentar a Pdfôhyba do Nor1e no Spn3do fica:" opportunas e adequadas, ExercereI
- prete do Brasil perante a notavel as-I Federal. Coube-lhe ahi tomar uma par- � meíu govterno t;mp� �4nt�o �os mo�- f
sernbléa de Versailles, cuja missão s .

.te das mais �alíentes c fructuosas nos
es c a car a p0 lica e

_

e everel;
_ 't de,bates do Codigo Civil para cuja re-

ro com o concurso que nao me sera

ex, nao relutou em accel ar, no mo", d -

( d fi' -t; t ·b'·'
,

regateado pelos Estados, plenamente ga·
d R b" acçaJ e Dl I,V'l con.rl U1U como rnem- <.

'd
," _. .

menta em que o governo
.

a epu llC3 bro da resp'ectiva commissãn, com di.' ri1nh os em, sua autonoUlla ,csnstltuclO' I Receita causas nesta Comarca
necessitava, mais do que nunca, de um versas emendas abc.;o]utamente notavei.;;. nal.' e acredIto que se abnr� para, o

"'bI���.......

ho��m de conhecimentos �olidos, que Foi. aindD, pre,sidente da Commissão de Pal�dudma, era de segurança, paz e pros- •

,

J' L pen a es *
*
* O nosso Estado é um' dos

elevasse bem. alto, naq1.1ella notaval usttça e egi�laçãb e, de\l ao SE'nado "O f t' ,'d t d R bl'
'

,

bl' . - � d'
I

, "_ da Republica de que só se afastou p(�_1
" u UFO presl en e a,' epu .lca coo- que mais dispendem com a instrucção

\ assem �a, u � o hl e esta na�ao, 't- l'
'

'�d f" d ,p,
- c1U1 o seu telegramma nos segumtes t�r- publica, facto esse que na capital Fede-

O futuro prebldente da RepnblIca I
ra L u tlrnamentc: ,e cn ,er em ans

t d fi t B
.

- "
, ,

•

� '7;t!C.
-

t \ - - ,� d' p�t' mos: nes e caso po e car cer o o ra- ral.la se com,"mentou elogiosarEente pe.
,

b' '1'd d d
os maIS ", :h.,S ln erc�se;:, ,11 Sl1fl . ".. 0(1, � ;,to, 1 f' Ih ),

não �ed1Ddo as. 're:pon.sa 1 1 a, es a
os primores do seu espirita culto e o,'

t,fI, que ·t.u� o areI para e assegurar la Hnprensa b que sem duvida muito
embaIxada que !a, a Europa, levando traç0 inconfundivel da SLUi personalida- ?om, declsao e energla, tenho por" nor:na nos inalteceu aos olhos do paiz.
unicamente em' consideração o dever de mond, t lmpnrDlr, aos meus act,os no governo Todos os goverpos desde Vidal Ra.

, ,_. E 1917 - , d b ordem hbefdade e ]usbca. mos até o actual têm sido incansaveis'
sagrado de bem serVIr a patna, assu- _m, _' _P(lr OCCdQaO o l.nQ.uete

'

em cuidar com desvello e carinho 'da
miu, confiante, no seu. apurado saber, e:nd quIe fCOl Ild]<th � platRrlfor�a dOAlnol. _;I...·� ........,,"__ diffusão 40 ensino: inipos escolares na's"
,

,

:

d' 'fi 4 V1 ave onse euo J.. odngues lve::;,
esse cOmprOITllSSO 19m canle a qu� b D E 't 'p d cidades. escolas 'reunidas nas villas, es ..

,
. ,

cou e ao r. -,pl aclO essoa sau ,lr
vem dando proveItoso e sablO de:::em- officialmente o glorioso estadista, tendo Pela In,strucção colas izoladas nos povoados attestam, a

penho. tido opportunidrtde de pronunciar um
realidade do facto.

O sr. dr. Epitacio Pessoa meréce do dispurso notab'lissimo. em que vinhàm A bem pouco tempo ainda o illdshe
]

.
, d" d 'd' f ,.ii' d Aspiração tão ,nobre, a tanto tempo dr. Boiteoux esforçado secretario do ln:,;,Brasil essa recompensa, pe o multo que lssemma as 1 ear:.;' ortes e sa'j'las �e

.

t d
. ambicionado 6 reelamado pela opiniã.o terior @ Justiça enviou circulares' aos

ttml tr�balhado n:! ConfL�rencia da Paz gov1' rno genumarnen e r emnCfr:lÍ1cO.
E' récente '" su::! n'-'mcAção p,"lra Che- publica desta cidade, realisa·se -a' ins- srs. superintendentes municipaes rocorri�

fe da Embaixada Br-1siJeira em Paris tallação do nosso Grupo Escolar justa- rnenda?-do-lhes se esforçassem ,para' qu� ,

entri-f_;nto já se vão évidenc1;.mdo os
mente no momento' em que as neces- a matrICula no� grupos escolares e ou.

�eu ,�)ctos ailí e �ão repetidas as noti- sidades sociaes, decoreentes do desen· tros estabele'cirnentos de ensino do Es
cias do alto conceito 'que seu nome

volvimento géral, mais exigiam. Sob tado attingesse ao maior nU[JJero poasi-
a egide do governo estadoal do bene.. vel. '

'

,"
vae adquirindo naquella Assernbléa de
nohvei". merito general Felippe Schmidt e do E nós bem cOa)prehendem'os o dever

E.I 'd 1- h governo Municipal do dedicado dr. que nos assiste de conJ'l,lf!_ar'�os os n'a.c.1S em rapi as tn as quem vae ser Çt'
LCJ �

formar,ões -!Jol1ticas e t-oci:H:!s. I 't h fi t Luiz Gualberto, o nosso grupo, eUJ'a sos, melhores esforços afiol dI'> (lUfo nUo:"'lae el o para c e ar o governo que, er- '-' 1 � .'-'

,

,
Foi uma' serlução dada ao intrinc(\(.1o minará em 1922.» " potencialidade vae se a18.rgando graças acção synergiea com os poderes publi-

}uobJeU!a da succe8�ãl) presidenciaí" que ao carinho que lhe disp,msa o gover- cos consigamos o fira alrnejéldo, vendo

é digna 0"0:;' mais f':!fvo[OSOS applausos O dr. Epitacio Pessoa re�ponde
do do insigne dr. Hercilio Luz e do assim coroado de bom exito, esse tra-

• dr. Eugeni� Müller, sHgue serenamen· baIho admiravel de instruir �lS massas
do novo 'brasileiro, nã', �ó pelo facto Gd t d 6'1 41\,' ,

h dt ao presl_" eu e a \\.Jonvenç..:o te o roteIro que o a e conduzir a em formacão. E' por isso justamente
de �,er o sr. dr., .EÇl1t�H::io. Pessoa pos- Nacional um de,stino grandioso. que não podemos occultar a nossa indi.
suidor de uma brilhante folha 'de ser· Assim, seguindo a invencivel tenden-- ,gnação', a nossa revolta ante o proce-
viç(�-,:�re�;tados ao Brasil e á Republi- O nosso embaixador na Conferencia cia de 6�U espirita pr9gressist� e feito dimento do vigiuio desta parochia, frei
ca, como tambem pelo muito que o da ",Paz,' acceitando a indicação do seu de energIas;

'" conhecen�o seguramente J,ustino Gúhard Lamp que faz impatrio-
nome para presidente da República, de- das propensoes .e de,B.eJos do nosso pO-, tlca campanha contra o gruno es,colal'

egregio patr:cio l)odt;:.-á realisar no seu d E M 11 d d
' I:'

pois de accusar a commtmicação. feita yo) o r.. ugenlO 11 ar espen e seus desta cidade, conforme a..; provas quego\erno em proveito na' nação, Vi:,tCi pelo senadOr Antonio Azercdo', aC,cres- melhore esfor<;,os no sentido de ser crea- temos obtido. ..

t!omo a presença de s, ex. na Confe- centa o seguinte: diante da e�pontanei- da a-qui a escola complementar, que Que o sr. vigario tiveSBi.'l se envolvi.
rencia' da Paz, concorrerá da fórma a dade da designação feita em minha au- será um a.nnexo do Grupo. do em politica, embora servindo-se i ..

m.ais v:.:ntíJjosa" par,a
vermo'" na ge::itão I sen�ía, _ s:m ne,nhu�na suggestão direct,� Mas, outro annexo de importancia nhab�lmente d� Egreja e[n pr€juiz0

vlgent de tudo firn;ad�s as nossas'
ou l1::duçcta. da_ mmha pa�tc, sem eX1 inegualavel, 13uja realisação acreditamos dos Dons credItos da ,nDssa relegião,

, .. -' , '_
/

.; gencla prev1a de comprom1ssos de qual- muito proxima, é a Caixa Escolar, das- contra os actuaes dirigí:'utes do muniei.
aUllstosas

.

relaçoes com os palzes de que quer natureza; pela significação do va- tinada a fornecer aos alumnoB indigen- pio e dito que assirn () fizera por 01.
somoS a]hado�., ,

lar das forças politicas que a apoiaram tes um lunch nas horas de recreio, as· dem do' sr. Bispo, o que rlbsoluctaII1ente
O sr. dr. Ep1tac'o Pessoa, na CCJll· e pelas manifestações de solidariedade sim como fardamento, roupas para uso não acreditamo�, va Já! Mas andar procu.

venção Nacic�nal, em que se fizeram re· que nos u1timos dias tenho recebido de eomr.ilum, livrosr premias, etc. rando desviar os alumnos do grupo es�

pres.entar todos, os estados d;1 União, t�dos os pontos. e dos nomes mais COl'lS· Para esse fim, as dedicadas profes- colar, isso é demais ,., ,"

por.prestigiosos cklegados, obteve 129 plCUOS do Br?SlI, tudo. me convence soras do Grupo tratam de angariar o Devemos protestar.
,

•

'

C\ c..' dr: Ru que_' a pr,opna �epubhc"a pelos, seus maior numero de socios, depois do que •

ti I T7RZ7. ttq:iài4.iiit
votos, tendo o emll1t nt� .,r: 1, y orgaos malS autonzados e qUê reclama eleger-se· á, uma directoria, que se com- PharmaCl'a' MinervaBarbosa, nessa extraordlllana I eunião de novo os meus serviços e desta vez porá de pessoas En�tranhas ao Grupo, -

republicanr, obtidt-, 42 votos. no posto supremo de chefe da Nação) com excepção do director do Estabele· Rua General Ozorio n. 11 Telephone 1'1. 15

tanto basta par� que me não sinta COt;rl cimento, que sérá, conforme o regula- "Abre-s6 a qualquer hora "da noite

•

Dr. J�rlio Renaux
ADVOGADO

JOINVILLE

..
I

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

Alvará de licença concedido � José Basilio
Corrêa, para construir uma varanda na casa

de sua propriedade na rua Marechal Floriano
e um muro' nos terrenos do lado do mar, de
accordo com as posturas municipaes.
Resolução n. 5 nomeando o sr. João Milha

res do Valle, para exercer o cargo de portei
ro continuo da Superintendencia Municipal e

acbriinistrador do cemiterio publico, perceben
do as grati:ijcações marca.das ,em lei.
PetiQAo de Trajano Diogenes Lopes, pedin ..

do baixa de 'sua casa de negocio de seccos e

molhàdo! ii. rua da Graça. Despacho: «Oomo
requen. ,

Idem de Wildner, & Cia. pedindo licença
t>ara abrir um botequim á rua da Graça. Des
pacho: «Como requer, D;a fórma da lei e pos
turas xnunicipaes».

o

(I

/
\ /

- 1\ R1\ZJ\O

,

I,

"(
qu� passa a estrada de ferro, encontrará
o mais óptimo escoadouro para os seus

prcductos. ,

Só mesmo querp vive dominado pelo
pernicioso mal que é o pessimismo, �40 (

quer de forma alguma reconhecer o'

quanto esta terra tem progregido nestes
últimos tempos.

'

Facto digno de ,nota 'é tambem a

acertada resolução do Conselho Muni-'
cipal, mandando mudar os nomes das
ruas da Graça e Conselho Municipal;�'_

n

para os nomes de dr. Hercilio Luz e

dr. Lúiz Gualberto, respectivamente. São'
duas individualidades :

merecedoras do
maior acatamento e estima, não só ,p�., r"
los seu" valores politicos, como tadJ ..

b ern pelas suas elevadas qualidades mo ..

roles que constituem a' maior gloria, des
sas duas personalidades.
Teremos em 1920 O Curso Cornple ..

men ta r annexo 20 grupo escolar «Felipe
pe Schmidt», que vem trazer aos alum
nos do referido grupo que terminarem
O quarto anuo de ensino primário, van ..

tagens irnportantissimas '

O Conselho municipal já approvos C"

o projecto do conselheiro sr. Alfredo
Inventarios Julgados Vieira da Silva, que autorisa a .Super-

Foram julgados por sentença os in- ir:t�ndencia a dispender a verba para au

ventarios dos bens deixados por' José xiliar a creacào daquelle curso. E' um

Lopes de Souza, Francisca Maria da, �elhoram�nto que, I1:0s alegra, dado a

Graça' e Belarmino da Costa Pereíra.. unpor+ancia ,que elle encerra.

Cidade, 26 - 2 - 1919.
J., de Aguiar

Secçã.o
I ,

Forense
, I Snperintendencia Municipal Rocio, tendo 40 m. de frente • 40 m. de fun

dos. Despacho. «Como requer, na. fórma das
leis munícípaess,

.

Dabeas-eorpus
'

I

AdmInistraçãO do Dr. Eugenio Müller
DIA 8:.

Petição de Guilherme Tabbert, pedindo li
cença para transferir á Marcos Gôrresen,

I

pe
la quantia de um conto de réis, um terreno do
P. M. situado na estrada do Rocio, tendo 10
braças de frente e 20 braças mais ou menos

de fundos. Despacho: :tOomo requer, na, fór
ma das leis muníclpaess.

Foi, pelo sr. dr. Promotor Publico,
requerida ao exmo. sr. dr: Juiz de Di
reito, uma ordem de - habeas-c'orpus a

favor de Francisco Reinaldo Fernan
des dos Reis, por ter terminado a pe
na, a que foi .eondemnado pelo 'I'ribu
nal Oorreeeíonal desta cidade.

o Dr. Superintendente Municipal es
tar' diariamente na séde da Superín
tendencía daa 13 ás �5 horas.

'.

Expediente
Mez de Fevereiro de 1919

DIA 10:
Exeeutivos fiseaes

DIA 22:

Petiçã� de João Canelo da Silva, pedindo
titulo de aforamento em seu nome, de um

terreno que comprou á Manoel Hyppolito de
Carvalho e sua mulher, sito na estrada do
Acarahy. Despacho: «Como requer, de aceor

do com as leis e posturas munícipaes».
Idem de Francisco Valverde, pedindo baixa

de seu botequim sito á rua Babitonga. Des
pacho: cOomo requer».

Petição de d. Erothides Pereira" pedindo para
que lhe sejam dados por certidão dois títulos de ,Pela Promotoria Publica foram re

terrenos do P: M. que possue. Despacho: eCo- queridos mandados executivos contra
mo requer».

-

6 devedores de impostos á Fazenda do
DIA 11: Estado, per não terem pago amigavel-

P t· � d J [II' K'tt 'I d o t o
mente no prazo de 30 dias as suas di-

e IÇ�O e' 0<1.0 1 o, rec arnan o c n ra � - d' " ..

dlançamento do imposto predial' urbano, .alle- � VIdas epors de íntima os.

gando não estar 'ainda concluída a sua casa I
lançada. Despacho: «Junte o talão de aviso e Inventarios requeridos
prove que e casa não está habitadas.

F
" I'd I d P/ t' 01 requen, O pe O sr. r. romo or

----__�=.,_...IiI)......_--- Pub'íco o inventario dos bens deixa
dos por J.' Barbara, Vieira Brandão e

pela senhora d. Elisa Machado da Fon
seca o dos deixados pelo seu Ialleei
do marido José Leite da Fonseca,

DIA 20:

Petiçlo de Frederlco Ehrhardt, pedindo li
cenç& para reconstruir uma cerca junto a sua ca

"lo de moradia sita' rua. Armada. Despacho:
cComo requer, de aecordo com as Posturas
llonicipaesll-.

I
,

, Idem de Otto Selínke, pedindo licença pa
ra cercar um terreno de sua propriedade, sito
, rua Nova. Despacho: «Como requer, de ac

eordo com as Posturas Municípaes»,

"

,DIA 25:

o carnaval é urna festividade de me

lifluas expansões a que a mocidade, on
-de Ó applaudem, attinge 30 delírio, fo
ruent.-da por essas prazenteiras e do
ces liberalidades.
E é com essas dedicações sublimes

que se festeja delirantemente á Momo.
O satyrico e zombeteiro filho do Som ..

no e da Noite, no desbragado e insano
redernoinhar de suas íaceis expansões,
numa folgança desenfread:-I,,' não olha
ao s deuses, nem ao poderoso filho de
Saturno ...

Almas- doidejantes, transportadas ás
regiÕes de deleites inebriantes, esses in
cansáveis amigos do Morno esquecem
o mundo da realidade, tombando no

de epherneras attractivas illusões, onde,
ern gestos esgareantes, e satyras apimen
tadas e mordazes, se expandem pra-

. \

zenteirarnent=.

Chronica ligeira

•

Acceita os meus apertados abraços Sopa creme d'asperges
Ique vão .acompanhados de sinceros vo- Numa escarola deitam-se duas colhe ..

tos de f-licidades,
\, res de manteiga na qual se refogam

S0U assíduo ledor da tua apreciada umas rodelas de, cebola que s� tiram
« Razão», e o devotamento que tenho depois, tendo o cuidado de não deixar
por essa conceituada folha, é o motivo queimar a manteiga,
que me faz te solicitar um cantinho nas Junta-se á manteiga uma. garrafa de

E
.:

. ).
suas colurnnas, afim de poder eu r es- leite e o caldo de gallínha J'.z. coadoos préstitos tornaram o seu rumo 1Io

exhibindô as suas características legeirl'- pig(}r algo que se pareça com chroni- num panno- molhado para retirar-lhe
das.. Viva o Momo! Viva a Folia! ca e' que me' possa deixar irnrnortalisa- a gordura e qualquer ossinho. Engroa ..

,

p do na vida ;ornalistica da nossa terra, sa-se b caldó c'om duas colheres deE' o apogêo do enthusiasmo'. ie,rrot�,
, 1

' .,

d DQtl inicio á minha pretenção, dizen- maizena 'desÍnanc,hada num pouc·o ...Jed0mino:, clowns a �.éI. tlté'lfem dmgin o l4.

i f 1,..1 'j do 0 que de perto mais nos interessa e leite, formando um crême um poucogr;-lça�, cantanc o, I) ganll(1, go�an( o,
.

d' ., f b d' iCarros élJlegoricos, reaJ�am em bekzam nunca elxando no ã an on.?, os aqtQs grosso. Cortam-se os espargos' em 'pG-
a f,;_�st;1 do Mamo. '

I que rOSs::.lm pt ender a lattençao d.e todos daços de cinco centimetros e deitam.
, aquelles que lêm o teu bem feIto pe- se no crême esses pedacinhos com aAqui, si bem que nã,) ttvessemo:'-l o

-J
•

d
'

. rJodico.,
, , . _',

sua agua. Desmancham-se, .z. par,te'qua.COStU0l3UO prestlto os �nnos antenc·
T

�

re:;;:, em que se �ialientar;'lm o� bello" tt Agradeço d�sde la a tu� llhlTl1.adal tro gemmas de ovos num pouco de

<.;y 'f\ bnlic0<'; carros _ a Meiancip, o Ca-' ?ondes�end�ncla" dand? abrIgo no teu Jeite, juntando ess� preparado ao ras ..

nhãn, o Chafariz, a Coluum;'1 de Gra- Jurnal él;s mlphas �aratuJas� com as quaes to e ratirando ..se a pa:pella do fogo an ..

d d B" h 1 � 'fi C t I começo" h0Je, a lmportunAr os ledores tes ·que ferva de novo
na o o 'u� e e e () magn1 co as e -

R
-

-

d
\.

j
.

>

I d' , S h t ] '" 'h, '
da« 3zao», mais o que convenC1' o Na occasião de ir para a mesa acres-o o sr. c ue, a nossa Jmenagt,Q1 d '. 11' l'

- ,

·t ,'d d �' .

á deu� da folia teve' o seu brilho e .a,
e que e as me evaraçl.3. pos en a e. centa-se uma. boa colher de manteIga

.' Comecemos ao que nos lllteressa, \' fresca.
�ua UTlpOlLenCl;:J, S F

- 11'd ,I th
Dur3nte os tres'dias, os c1ubs dançan-

'. ranClSCO, a ve la Cl aüe ca a-

rinense, vem presentemente sentirndo um,
tes, adequad{lmen�e ornamentado,:;, abri- ,

•

-I imn!,ulso de nova vida, que não sera inter· Q' d f" t d
.

ram a" suas portas aos �f'US a"�OOla(Jm;, uan o lcam ,res os e peIxe, ti-
o11je �� b3talh�ls de conffettl' e de bis- rOlllpida, levando-se em cont8. a <lc(;àn .

h 11eh' "

do illustre cidadão dr.' Eugenio Müller,
ram-se as espln as e a pe e, e "eor-

nag:.ts travaram-se 'com thcepcional en- tam os restos em pedacinhos; cortam-
que com os apreciaveis auxílios do's' actu- 1 d 1 dthusiasmo, seguindo-se os bailes numa
aes conselheiros :municipae�, vai dando

se egua mente ro e as
. ,,�batata cozi-

animação extraordinaria. da em agua, e prepara-se umá 11taIIlO-
Petição de Manoel da ,Silva Godoy, pedin- um notavel andamento na machina admi- .

A
'./

do por aforamento um térreno do P. M. aÍl� nistrativa do municipio.
natse muito g-rossa. rruma-se no pJa�

t "d L'b" M Cinzas to. alternando as 'camadas d� peixenexo a,o erreno requerI o por 1 amo o \
..J ••

A populaçãn de�ta h>rra, tem app1ilu"
reira. Despacho: «Apresente a planta do ter· Tres dias de fulia para depois voltar

dido muito SD.ti�.fêitn, os :;JeJh()ram�ntos
com a 11'Zayonazse e as batatas. Gu:s.r-

reno pretendido». a c�llrna ao espirito, e com a ,pesada nece-se ,o prato com folhas novas de
Idem de Oalixto José Tavares, pedindo li· '. projectados e'que opportuIH[llr:ntt:: �e,rã(_) alface ,e pedaços qe ovo dUI'O.

U t d
.

h reflexão dos goso's exceSSIVOS...
l' I' 1] d fcença para cerca.r o se erreno e marIn a

A' d lt d
,rea lS:-1( os, nascen( J (e 1(1' a t' ...;:">a orça

edificado á rua Marechal Floriano, depois de 19reJa, o a o o c:unpan:uH" no
d '

�
"

r'l'
.

'. ,..I t "

'

d j
�

I
.

h h 'ld e dcçao dO actull �ull(,f1ntenuen e, U!1l8 ["auile' de' chocolat�ouvida a Delegacia da Oap. o Porto, Despa· seu ( ev�r (e am()r carm o e u nu <1- I '1 '.
' ;:, ç 6:::-',

cho: «Esta Superintendência depois de ter ou- d í
. ,-' ,

l I confian,ça JJ!llJlltadl no futuro de,sta.. PJf-, e, az OUV1r en\30 o sonoro )fonze" , , r
. Sr C � " Para sel's pessoas dI'SS'olve s 20"ido a Delegacia da Oap, do Porto, concede .

:l J
. fi'"

. te do estddo de ,anta (,tllr:l11n 1, ,- e gramo.
1

I convie aDe o os seus eIS a mll!1:;a,eon-' - \. d h 1 t
.

h·icença ao requerente para cercar o terrreno
1 l' '1' t' Corroborarao para a fI:e/h Ir rf'fllfrna mas e c oco a e em po, numa c 10a-

de marinha que lhe pertence», sagraca a esse ma em que e.a mos ra
d t t

'

d 'fi
' - ra pequena de leite', depois' d:1.1·ta-

Ofa
.

5
. .

.

"fi
-

'd es a err,-l, os n0VOS e i ClOS, que vao .�

CIO n. ao Oonselho MumclOal, accusan- a nossa 11lS1gm canela, e�quecl a nes-
'd ' '

.. ", 1 se numa ca"arola onde se mecharam
do o recebimento dos projectos d� lei ns 1 }

,.

d'
, ser erguI os na nOf'\�a pnnclpa rua, e y

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e comm�ni� sdas edPo� la� emd, qu� �os DIas 1, lvodrclarno� porque não dizer,. a recon"trucção do 28 grammas de manteiga e 40 gramo
d t··d " d

�í os e\ eres a Vlüa. ernoran o-nos. � " -

d h V'
,

mas de farinha de ,trigo, acrescentam ..CRn o t,edrem SI l<? .osdmesmo� .sanl�dclOdna os e,
Memento \homo qJitJ pulvis es ('t in I antlgo casaraQ o engen o « lctona»,

conver 1 os em elS a mumclpa 1 a e. '" '.
. '1'. c.ujos trabalhos "estão preste'� a serem se 100' grammas de assucar, submet ..

pulverem revenens.-lembra·te, 110mem, l'd A S P I R' I� d tendo-se a uma s6 fervura., 0,'Retira-sftMez de Março ",

t h d·t conc Ul os. ... au o- 10 uran e, essa ""

que es po e em po e as e orn.ar.... extraordinaria c()mp�nhia que veio tirar do fogo, acres,centam-se, quatro gem ..

DIA 6: Odou Frant;a S. Franci�co do profunào adnrmecimen- mas de ovos e seis claras em neV0 fir ..
Petiçíto dê Calixto José Tavares, pedindo . . - tá em que se achavJ, dandll-lhe Um] me. Coze numa tigela untada de man..

pAra lhe serem dados por certidão a sua petição
, ..A Marreta" T:�hase de vida ba,'t lnte salutar, manJa� teiga caram�lisada. F<!rno moderado

'em que pede li�ença para cercar o seu ter- � t"
d

'

t 20 25
.

reno de marinha á, rua Marechal Floriano, e Com o, tituloaci�a appareceu no dia rá construir em l udl) f>;';pélÇO dl� tempo uran e a mInutos. II
o despacho que a mesma teve. Despacho �Oo- � 9 do corre,n!e, .nesta . cjdade, um i?-t�-I na Pl�nta da Cruz, nos ter�e��()s de sua

"-f mo requen. ressante perlOdlCo cntIcd e humorIsü" propnedade, um lmportanttssuno arma- TYPOGBAPRIA E P1PELIBIA
DIA 7: 'co, cujo prog-ramIl1a muito interessa zem para �:posito das mercadorias vin-

, . ..... aos m,oçoe desta terra. das da regiao serrana. .c,' ',,4polI o"Petlção de AntOnIO D�as .de ,Ol�velra., ped�n. Ao collega recem.anparecido apre.. Tudo é promissor r)':na S. Francisco
do licença. para transferIr a GUClano Pere:ra ' I!!).�. _

r- .

"
" ,
,I' t ,,' Rua Ypiranga ln 20

de Souza, pela quantia'de duzentos mil réis, 1 senta�os f�hCltaçoes com votos de lon- qu� possue o melhor 'por�o cio sul do •

um terrenQ do P, M. situado na estrada do ga eXlstenCla. palz, onde o commerclO da zona em precisa um rapaz para serviços leves�

Portaria n. 4 mandando o sr, Procurador
Municipal pagar ao Sr. Jorge Elias Zattar,
eontractante do aterro do cses fronteiro ao lar
go 15 de Novembro, a quantia de tres contos
de réis (Rs. B:OOO$OOO), correspondente a se

gunda' prestação, de accorda com a clausula
5' do contracto firmado em 27 de Agosto de
1918, !lendo isto feito pela verba especial.
Resolução n. 4 exonerando, � pedido, o sr.

Jordão Silva, em data de .21, dos cargos de
porteiro continuo da Superintendencia Muni
cipal, e admínístrador do cemiterio publico.
Petição de Alberto de Oliveira Samy, recla

mando sobre o lançamento duma bicycleta
que elle reclamante já não possue. l' despa
cho: «Informe o sr. Fiscal». 2' despacho: eDê
se a baixa requerida"

Caro Deodoro: Cousas uteís

DIA 26:

DIA 27:
I

Meios de utilisar restos
Resolaçfto n. 6 nomeando o sr. José da Oos·

ia Macedo, para exercer o cargo de 2' fiscal
do Governo Municipal, percebendo a gratifica·
ÇAo marcada em lei.

DIA 28:

t

o ,)
\
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A origem da palavra bolcbevik
I

Eis, segundo uma brochura recente-

_, mente publicada em Moscou pelo dou
t� Charustin, a origem da palavra
bolcltevlk ou - mais exatamente-
boishemk.

'

Em 1903, quando foi da segunda
-

eoníereneía do partido social-democra
ta russo, no momento em que os me-

• -thodos a adoptar com relação á activi
dade revolucionaria estavam em dis
cussão, surgiu uma controvérsia e, por
oecasíão da votação, houve natural
mente uma maioria (bois/ZZ1ZSlVO) e uma

miii�ria (111ensh'znslvo). .Oa dous grupos
foram desde então chamados; os baú
hev�ks e 08 menshevzks.

São esses que compunham a maio-
•

ria de 1903, que estão. hoje á testa da

revolução russa.' O termo não nasceu

portanto das círcumetancías actua
as como· diziam,

.

J " Tm

'" . NOTICIARIO
�_,__._"":.uJ!f�"_"""JIlIIIlIIIIJI\IIt>�"!I""��__'!i'•

•

Circular dirigida Pe'!o sr" dr.
Jose Boiteux, digno secretario
do 'Interior e Justi�a, ao sr. dr ..
superintendente' municipal des
ta cidade:

«Sr. Superintendente Municipal de
São Francisco.
, Sendo um dos mais elevados ,intui
tos' do Governo do Estado a diffusão

e do ensino por todas as' camadas so

eiaes, e sendo, pará isso, creadas, qua,
si que quotidianamente, escolas onde
mais necessariaa se' tornam, peço-vos
que tomeis o maximo interesse pondo.
ao serviço. de tão alevantado desidera
tum todo o V0880 patriotismo para que
o numero de matriculas seja o maior

possível, ficando assim compensados
. os aacrifieios que o estado fez e con

tinuará a fazer com a instrucção po
pular.
Saudações.

(assig.) J(.lsé Boiteux»
-:--

Enlace Vieira da Costa-Schleder
. Na residencia da exma. viuva sI'a.
d. Maria Vieira da'Costa, á rua Gene�
ral Ozorio, nesta cidade, realisou-se no
dia 6 do lIlez corrente, o consorcio
da sua gentilissirria filha, senhorinha
Glaucia da Costa, eom o distincto ca

valheiro sr. Pedro Schleder,. funccio
nario da Administração dos correios de

Curityba. .

-

'

Os dignos noivos seguiram no expres
so do, dia seguinte para, a capital do I

. 'paraná, onde fixarão resideneia.
. A' exma familia Vieira da Costa e

aos jovens noivos, apresentamos as nos�

•
aas Ulaiores felioitações. ,

-:-

Dr. Iramaia Gomes
Acaba de ser nomeado pelo gover·

no do Estado, para o cargo de delega
do polif!ial

te

da 4a região, GOln séde nes
ta "oidade, o illustre dr. lramaia Gomes,
que dentro em breve assumirá o exer

cicio daqutllle cargo.
O dr. Iramaia Gomes é um cavalhei ..

to d�uita competencia �) de eleva
das qua�idades, ficando por isso opti
mamente 'preenchido aque1l8 lugar,
�uja.nomeação satisfaz e alegra a po·
pulação de S. �Francjsco, que terá
na autoridade recern-nomeada, 1J.Ul

legitimo defensor da sua segurança.
Ao, dr. Iramaia Gomes apresentamos

as nossae cor�iae·s felicitações.
.

-.-

Contratou casamento com a distin·
ctn senhorita Luiza de Souza Lima,
dílecta filha do sr. Francisco Ramos
de Sou2a Lima, o' sr. Jayme Guima-

�

ries, digno official da marinha m(�r

'cante pacional.
---:--

Estabeleceu-se á rua Hercilio Luz,
)- com uma bem montada casa commer

eial, o sr. Francisco Wildner.

�"oi nomeadd pal'a professora do

caso

Ulceras:
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophalas.
Darthros.
Boubas.
Boubons.

,
-.-

arrendou o
'e.Hnaímente, LEI n. 201 de' 18 de Fevereiro deO sr: Henrique Corrêa, todas às mo- I

1918.Cine-Brasil, ,que passou a se denomí- lestias pro- OC· P venlentes do Doutor Eugenio Augusto. Müller.nar mema rogre�8o. sangue. 115uperintendente Municipal de São Fran ..

Correram . extr��dinariamente am- cisco do Sul: Faço saber a todos os

mados e com desusada coneurrencia MnE DEPURATIVO DO
.

�AHfiUf i habitantes. d.este município que o C�n.
08 bailes realisados nos dias de carna- ���_��. ,__ . ...._ .. , . .. _ .. ',selhO Mun.lctlpa,l .decretou e eu sanCClO·

val, pelos dístínctos . clubs «XXIV de .

no a !'\egum e ei:
.-

Janeiro» e «União Familiar», tendo Leisner, soeío da firma Hoepeke, Irmão! Art. 1. Fisam approvados 95 balaa-

constitudo a nota brilhante d08 bailes & Cía.
'. ce�es e as respectivas contas da Super.

daquella primeira sociedade, a explen-
- Seguiu para Mafra, o sr. capitão .. intendencia Municipal, relativos aos 2",

dida orchestra composta dos srs, dr. tenente Lucas Boiteux, da commissão 3° e 4° trimestres do anno de 1918, por
M. Gomes da Nóbrega, Luiz de Arau- da demarcação de limites entre S. Ca- estarem os referidos documentos na

)0, Antonio Gomes Raposo e Antonio tharina e o Paraná. mais perfeita ordem.

Olympio de Oliveira, cujo repertorio
- Tomaram passagens para a eapí- Art. 2. Revogarn ..se as disposições

agradou sobremodo. tal do Estado, os jovens gymnasíanos em contrario. .'

_.__ Ivo. e Américo �õrresen, filhos do sr.

Ii Mando, portal�tOt a todos quanto per-
'

O sr. Bento Aguido Vieira teve a major Marcos, Gõrresen. tencer o conhecimento e execuçio· da
fineza de nos apresentar em amistosa' - Do Paraty estão nesta cidade, os. presente lei, que a cumpram e façam
carta que nos dirigiu, as suas despedi- srs. Calixto Pereira e Estevão das Ne- cumprir tão inteiramente como nella

das, por 'ter de seguir para Porto Uni- ves, residentes .naquella villa. se contem. -, ; .

ão, onde vai servir como guarda da Col- - Para Porto União passou por os- Superintendencia Municipal de Sâo
lectorra estadual. ta cidade, o sr, Cid Gonzaga, co!lector Francisco do Sul, em 18 de Fevereiro

Agradecemos. estadual. de 1919. (a.) Dr. Eugenio Augusto
. Müller, Superintendente. .

Acha-se, atracad;- no trapiGne da S·
�

La
Publicada a I presente lei nesta. Su ..

Ponta da Cruz) recebendo madeira pa-

'

eC9ao 1vre perintendencia. eru 18 de Fevereiro' de
ra a republica Argentina, o cargueiro --._ ... _ .... - '. -

1919 \,

«Caceres», do Lloyd Bl asileiro. .A.ltino Vieira e família com ...

- -- municam ás pessoas de sua ami ..
O SI'. Onofre de Andrade Lu@ena, d fconceituado advogado nesta cidade,

za e que· trans eriram sua resi ...

vai mandar leyantar n,a termina�ão da dencia para a propriedade do
rua Carijós, ao lado do grupo escolar, sr. Antonio Ferreira Ramos, sita
um confortavel predio para sua. resi· á rua Itaja})!:), desta Cidade.
dencia.

.

S. Francisco do. Sul,
.

Feverei ...
•
-,-

ro de 1919.
H0SPEBES E VI:AJANTES

grupo escolar «Felíppe Schmidt,» ten

do já assumido as funcções des
se cargo, a normalista senhorita Leo
nor do Livramento.

-:-

No lugar Rio do Miranda, nasceu um

interessante menino quo receberá o

nome de Calixto, filhinho do sr. Sal
vador Alexandre dC-l Mira e de sua es

posa sra. d. Maria da Gloria Tavares

de Mira.
-:-

fLixnt OE NOGUEiRA
Cura. :

. ���rq;,:;��;�..,
Latejillllento· lias ar-

1lI�, , " te: ias do pescoço.

�i� ::<:���.� lnílauimações do ute-
•

. '\;II"'.';*" '. ".' j 1'0.
l>t'1' :'<:1 t�· •... ';..""

�·Ir./G·/\l\� Corrimento das ouvi-
1 :")il'I!!f�';i;rj� dos.

1,·.:.1'1\' - '.!i Rh t i:-r' i,:'if\ftr-/'� euma ismo em ge-

�!I' lil"I:! \:::'",;� ral ,

I/ 'I:i 1;;1"".,
.,! II!h, 1

e.' ::).!I. Manchas da pel-
, ...'+.;'>....... le
�g

,

"�:.:f:I(';·�!\,.
A

.

I "

!�i (1 .,.'?.!;\ ííeccões do

:���>'5:�':�r<�� fígado.
êf.:' Dores no pei

to.
Tumores nos

ossos.

Cancros ve
nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculos.
Fistulas ..

Espinhas.
Rachitismo.
Flores bran-

I.

i .

i campo do «Arranca Trilho Foot Ball Clube
para tratar-se de interesses da. Sociedade.

O Presidente
W. Silva.

-:-

DESPIDml

Caixa Escola.'

Está sendo organisada junto ao nos

so grupo escolar, a Caixa Escolar, que
virá prestar aos alumn�s reconhecida
mente pobres desse modelar estabele
cimento de ensino relevantes serviços,
dado ° fim a que ena ::-;8 destina.
Essa iniciativa do 81'. Marcilío S. Thi

ago, esforçado director do grupo «Fe

lippe Schmidt», e do seu cOIl'O de pro
fessores muito os reeornmenda, paten
teando o zelo e carinho que os illus
tres educadores têm pelos seus alum-
nos.

Para Florianopolis passaram por es·

ta cidade no paquete «Ruy Barbosa»,
os illustres drs; Abelardo Luz,' depu
tado estadual, Ira:rnam Gome�, delega ..

do regional, e suas exmas. familías�
- Regressaram de Canoinhas, ten

do seguido para a capital do Estado,
08 srs. drEl. Gil Costa, e8for�ado e di
gno chefe de policia do Esta.do, Oswal
do de Oliveira, deputado estadual e te
nentes Rodolpho Rupp, instructor da
força publica, e Octavio Costa, ajudan
te de ordens do governador do Estado.

.

- S(3guiu para Rio Cepinzal, .

o JO
ven Frederico Platzeck, empregado da
firma Fereira & Irmão.
- Para Porto União, onde vai ser

vir na- coilectoria estadl�al, seguiu (J sr.

Bento Aguido Vieira.
- Aclta-�eentr e nós, o sr. João Perei

ra Netto, sócio dIa importa.nte firma Pe
reira & lrm�o, de Marcellino Ramos,
com filial nesta cidade.
- De Joinville esteve nesta cidade,

o sr. João G. Ribeiro, activo gerente
da filial do Banco Nacional do Com-
mereio.-

'

- De passagem para Buenol3 Ayres
onde vai fixar residerwia, acha-se en

tre nós, com sua exma. família, o 'sr.

Brasília Celestino do Oliveira.
-- P�ssaram por esta cidade no pa

quete «(Anna», os. srs. Oscar Rosas,
conhecido jornalista patricio) e Carlos

•
-.-

a

I�laria BI de Souza Lima
participam aos seus pa-r:ente s

e ás pessoas de suas relações,
.

o contrato de casamento de

Isua filha LlIiza, com o H.

�

Jaym� GUimarães, offici-
. aI da marinha mercante.

S. Francisco, 9/3/1919.

r
,

-

Eui�a de 3611�ét !lima
e

I

, Frederico Platsek tendo transferido a lUa

residencia para o Rio Capinzal, onde Tal
servil' na. filial da firma Pereira & Irmãe,
ve� por meio dee�e apresentar as lU&! des
pedidas a.O'B seus amigos e conhecidos. ofle
recendo ali os seus fracos prestim".

S. Francisco, 9·3-1919.
.

_._
.

Salvador Alexandre de Mira
e

Jilaria da Gloria' '1'. de Mira
. participam a08 seus parente•• pelsoal

Ide suas relações, o nascimento 'de
seu filhinho que receberá o nome d.

CALIXTO

�a1me �uimarães
: participam ás pessoas de suas

jllrelações, o seu contrato ue
casar:c.ento.

S. Francisco, 9/3/1919.

G�������)��������
Aviso

Levo ao conhecimento dos srs. socios do
«Catharinense Foot B�ll Club» que domingo
l::uwerá reunião ás quatro horas da tardeI no

o Secretario
Olympio Gõrresen'
-:-

LEI n. 202, de 18 de Fevereiro de
1919.

O Doutor Eugenio Augusto :Müller,
Superintendente Municipal de S. Fran·
cisco do Sul: Faço saber a todos os
habitantas deste municipio que o Con
selho Municipal decretou e eu sanccio
no a seguinte lei:
Art. i. E' o dr. Superintendente Mu ..

nicipal autorisac1o a mandar effectuar
o pagamento de todas as contas 'cahi ...
das em exercicio findo, ficanto para
isso ·abe\'to o necessario credito. _

Art. 2, Revogam·se às disposições
em confraria.
Mando, portanto, a todos quanto per

tencer o conhecimento e execuçãO da'
presente lei, que a cumpram e façam
cumprir tão inteiramente como n�lla se
contem.

Superintendencia Mtrncicipal . de São·
Francisco, do Sul,' em 18 de Fevereiro"
de 1919. (a.) Dr. Eugenio Augusto M;üli
ler, Superintendente. )
Pwblicada a presente lei nesta Supêt;.

intendencia; em 18 de Favereil'o dê
1918.

o secretario'
Qlympio Gõrresen
-:-

LEI n. 203, de 18 de Fevereiro ds,
1918.
O Doutor Eugenio Augusto .Müll.t�

Superintendente Municipal de S. Fra�..

cisco do Sul: Faço saber a todos os

habitantes deste municipio,' que o Con
selho Municipal decretou e eu s2nccio.
no a seguinte lei:
Art. 1.' E' o póder exeoutivo autori"

sado a mandar abrir uma rua, quel-p�r:o
tindo .da terminação da rua dos Cat�
jós e passando p�los terrenos perte��

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'.�
,

1\ R1\Z.1\O

"
J

(

(

Me'sa de Rendas Estaduaes
,." Lançamento .do imposto sobre o capítal
� .�{ :".,

, .. .:P� ordem, do sr. administrador faço publico que, de accordo com o

ugulamci!n,to do, imposto sobre o eapital íorarn arrolados para o pagamento do
referido imposto, 'siJla,ndo suas declarações e lançamentos anteriores, os seguintes:
LOCALIDADE

" .

Cidade
"

c ,

"

"

" \

I "

"

"

."

"

,"

" "

..

.»

"H··

"":(
.... "

..

,» ."

.... ;::.. ·e... ..... , .. ,

"

"

"�' ';>,,�' .� .. �:,..;.".� ',.;' ':,;,-
1

.�.:�, :�,�,� ,. :.!"
'�"(�.. '10.- "

,
.. "'

"

<•.. ',,' ",»,
.�

.

''i' '-1' �'.' .�.

4$-
." .

, "

II

,..»,' .

,i';"

, .;.' , .. �..

" .'

n

'. Miranda .�.

:, .,' p":' '�':-1': .:.". :",au as

.Cae�
. �,'. Tap.éià.. ..:

"t', •

CONTRIBUINTES

/

Antonio de Oliveira Goraes
Augusto Affonso dos Santos
Anna Zulmira Parreira
Antonio Tavares d/Oliveira
Antonio da Costa Pereira' Filho
Antonio José Zattar
Antonio Torquato de Castro
Agostinho Alves da Silva
Augusto Gomes Moreira

'

O meSlmo

Boaventura da Costa Vinhas
· Christiano Pereira
br. Luiz Gualberto
Elias Brich Adaim€
Francisco Ramos de Souza Lima
Frederico Wildner

.

Guilherme Pfau
H08PCk:, Irmão & Comp.
João Nicolau Aeeff
Jorge Elias Zattar
Jesuino Antonio de Jesus
José Antonio Machado
José El uterio de Oliveira
José. Rezar
Manoel Zeferino de Oliveira
Miguel José Zattar
Miguel Zattar & Filhos
Martiniano Augusto dos Santos
':Manoel Fernandes dos Reis
Manoel Deodoro. de Carvalho
l\{ario da Costa Pereira
Maria Margarida Cardoso

. �icolau Paulo
.

Petronilho Victor de Souza
Paulo .Krelle

.

Sergio Eloy da Fonseca Vieira
Standard Oil Co. of Brazil
Sigefred Bemstorft
Typographia «Apollo»
Trajano Lopes
União Operaria Beneficente'
Vinhas &.Olivet
Wildner & Cia.
Vicente S, Thiago
Eloy José Tavares

· R. N.' Addison
João de Oliveira Prado Filho

·

josé Pedro Cordei
Clarinda de Jesus

1:000.000
9:000.000
600.000
800.000

5:000.000
10:000.000
2:000.000
1:000.000

.

4:000,000
1:500.000
511.000

2:000.000
6:000.000
2:000.000

. 1:000.000
2:000.000
1:000.000

100:000.000'
10:000.000
5:000.000
3:000.000
1:000.000
1:000�OOO
1:000.000
1:000,000
5:000.000
11:000.000
4:000:000
'600.000

4:000.000
2:000.000
600.000

2:000.000
4:000.000
1:000.000
6:000.000
60:500,000
2:000.000
6:000.000
1:600.000
2:470',000
8:000.000
600.000

1:000.000
2:000000
6:000.000
600.000
600.000
600.00'0

,5$
45$
3$
4$
25$
50$
10$
5$

20$
8$
3$
10$'
30$
10$
5$

.1Q$
5$

500$
50$
25$
15$
5$
5$
5$
5$
25$
55$
20$
3$
20$
10$
3$
10$
,20$
5$
30$
300$
10$
30$
8$
13$
40$
3$
5$

,

10$
30$
3$
3$
3$

LOCALIDADE

Frias
Iperoba

Pão dê! Assucar

Cidade
"

"

"

"

"

"

"

"

"

\
"

II

"

II

"

" �

"

"

Laranjeiras
"

"

Miranda
"

"

Rocio
Estaleiro
Alvarenga

"

Telles
Frias·

"

Figueira

CONTRIBUINTES
Antonio Ferrei ra 'Ramos Filho
Leandro Aíhanasio Castilho
Leopoldo Rosa

,
\

•
r,

CAPITAL IMPOSTO

4:707.686 24$
600.000 3$

1 :'000.000 5$
,

c
r,

A. Baptista & Cia.
Antonio ·Ca�alho'"Nobrega

. Carvalho & Filho
.

560$
5$

200$,
5$

150$..., c

19$ c

10$
10$
5$
20$
'80$
4$
25$
3$
3$
3$ o o

10$
&0$
15$
-60$
40$
5$

6oS�
20$
10$
5$
5$
5$
5$
10$
5$
5$
5$
5$
5$·
54$
10$
10$
10$
5$

Os mesraos

Carolina Gõrresen da Rosa
Carlos Leisner
Elias Saad
Frederico Baggenstoss
Francisco Pedra dos Reis

Henrique Dinger .

José Antonio de Oliveira Filho
O mesmo

Jayme Ernesto de Oliveira·
Jacintho Bento Pereira
João Marcos da Costa
[cão Ricardo Pereira
Leónidas Branco
Marcos Gõrresen
O mesmo

_ Mattana & Block
Pedro Galdino d 'Oliveira
O mesmo

Pereira & Irmão
Sergio Mathias do Amaral
Tertuliano José de França
João Francisco Budal
Manoel Pereira de Miranda
Severiano Fernandes Corrê-i
Antonio José da Rocha
Calixto José Tavares
O mesmo

Antonio Celino
Luiza Margarida
Antonio Agostinho
Manoel José de Carvalho
O mesmo

João e Joaquim Alves

José Antonio Caldeira
Manoel Fernandes Alves
Zeferino Alves Maia

o

Conforme determinam os arts. 6 e 11 do regulamento, fica marcado o

prazo de 30 ,dias, . contados desta data, para os. que. se julgarem prejudicados,
o

apresentarem suas reclamações por escripto, sendo concedido o mesmo prazo
para os multados satisfazerem o pagamento das multas, afim de evitar sua co ..

brança executivamente. '.
'

O prazo para pagamento do imposto será durante o mez de Junho.
Mesa de Rendas de S. Francisco, 1� de Março de 1919. \

O escrivão

Carlos da Costa Pereira

��-����������������������������������.�� :,: ..�. �"j�.��:,�" vv- 1'.

centes aos senhores, Joaquirn Anselmo da, Silveira, por seu advogado, cornfor- gnrnensor e arbitradores, 8 façam a dia 30 deste 'inez, o praso de que trata a lei'

Gcnçalves, A. Baptista & Cia., Alfredo me procuração junta, que sen-to pro- respectiva demarcação. Residindo e
n, 1185, de 5 de Outubro de 1917, para paga

�izzi e Germano Silveira de SOUZél, vá prietaria e possuidora de uma sorte de tendo o supplícado domicilio na comarca de me�to sem.multa d� imposto de. transmisaão
encontrar uma perpendicular que sahe terras, no Cubatão Grande, dístricto do Joínville, requer a Supplicante a V. Exa. de

de lmmOV61S adqueridos por escríptura parti-

na. ru..
a Nova, próxima á casa de pro- S h t

' , ,

1 d
accordo com o artigo 4 da Lei 720 de 1890, I cu�ar, ba.�\�U:o para. 8tsse fim fiapresentar a

.. -8 y, nes e mumcrpio, no ugar eno-.
que se digne mandar fazer a' cita�ão por edí-

es a repar 1Ç o a escnp ura que ca, isenta de

priedade do senhor jouquim Silveira minado «Correnteza», f-zendo ditas ter-' tal com o prazo 'de trinta dias, "Publicado o selMIOe'sn de Rendas E t d d S-
(',

F
�

junior f t C b tã G' d dit 1
.

1 A R ã dest íd d
'" ... .. S a uaes e ao ran·

. '.
"

_

ras ren e no U a ao ío.Il' e, com cen- e I � no Jor�a .«. az o». es�a Cl a e e cisco l' de Março de 1919
I § Unico. Fica aberto o credito ·neces· to e dez braças de frente e fundes com em Jornal de Jomvllle, e maIS que' os .

autos'
.

O escrivão
sari,.o para os serv:ços da :>bert'ura ela te 'r' d'" 1 t t t b

em tempo sejam enviados ao commissâriado Car'los da Co'·sta Perell" .. \

.

u 1 as .�vo u as com qUi) rooen as ra- de Terras do Disrricto, nos termos do art.
.. <li

ru.a de qüe '[fata o nr t. 1° ças sendo as ditas cento e dez braçrJs 395 da. Lei 919 de 1911. Para os effeitos da
.. l\rt 2. Revogam-se as di�posjções a'tnexas ·ás qtlinhentas e quatro bra .. taxa dá-se ao presente o valor de um conto

em .,contrario. ças que pertenciam á Gaspar Gonç,11v� s de réis. Nestes termos P. D. São FranCisco,
Ma'Íldo, pbrtanto, a todos quanto p.er- ArauJ' 0, começando no Marco, In<LYd,

16 de Fevereiro de 1919. (a.) C3;1'108 Julio ,Re-
naux (com estampilha estadoaI no valor' de

tencer ,o conhecimento e execução dil lir.nitando-�e as cento e dez b.aças d(,� quinhentos réis, devida.mente inutilisada). Na

p(f;e�en�� lei, que Ia cumpram e íaçarn supplicante pelo lado de cima com ter- qual petição proferi o seguinte despacho:-A.
ct,l'rppri1j. tão inteiramente colno nella se ras de Joaquirn Bud31 Arins; e pelo la- Como requer. São Francisco, 17 de F@vereiro

contem. i do de baixo com terras de ViCfllb: da
de 1919. A. Selistre,'Em virtude do .que cito

, i pelo presente a Vicente ,da Costa Cidral, re-
. ·:'S�p.erintendencia 11unicipal de São

I
Costa [idral, quer a' supplicante cons- sidente na comarca. de Joinville, para. na pri.

I1ranGlscÇ> do Sul. em 18 de Fe;ven'iro tituir e aviventar os limites com o cem- meira audiencia deste Juizo depois de decoro

de 1918. (8.) Dr. Eugenio Augusto Mü!-! frontante Vicent� da Co;,ta Cidra), de. rid? o prazo de trinta dias yir nomear e ap·

ler, Sup.erintendent.e. .'
i vendo a medição começar no '1\'{arco- provar aggrimt�nS?dres e ar�Itradordes que fa-

P b' ,.
.

J ," çam a respec Iva emarcaçao, san o que as

"
,:� h.cada a p�e;ente leI nf-'�ta Sl1p�r-1 I�clayct, o�de termlilar�n, as terras de Sa- audiencias d�te .Juizo ,funcciona,m no edificio

lntendencla M\:lnlClpétl, em 18 de Fe-1 bll10 da Silva Paradel1a, e começanl as do Forum, as qumta·feIras de cada semana, ao

. y�reito, :de 1919. quinhentas e quatro braça.:: as gUéles se' meio·d�a e nos antecedentes quando aquelles.fo-
.. .

O t' � p

,

'

d b' , .

rem fenados. E para constar lavrou-se o presen-
, secre ano �e�lLm as cento e" ez raças dd ,su��. te edital que será affixado no lugar do çostume

_ ...
' Olyrnpiu Gõeresen' pltcante e quer maIS haver a' restttt1l1- e publicado pela imprensa desta cidade e peo

"
'

' � ,

.

-:- ção de ama parte de terras, que ac- la da visinh� cidade de Joinvill�. Dado e pas·

:,·.!;O .poutor Anto:nio Selistre de, Cam- cresceu a propriedade da supplicante e sado nestl,t cIdade de Sã� FrancIsco, em 8 de S. Francisao
--pos,

.

Juiz de Direito da Comarca de S- que Vicente da Costa Cidral invadiu' e Mal'?o� de 1919. Eu? J(os)eA' Atug';lstos l�otbregda,
F".' . f

" .'
,. '. escnvao que escrevI. a, n 01110 e IS re e

.�anC1Sco, na orma da 1et, etc. occulla IlJ€'galmente ha perto de 01tO Oampos. (Com duas estampilhas estadoaes

.

Faço sab,er aos que. o pre�ente ed�tall annes, com. os rendiTl:entos 'per�ebidos no valo,r de seiscentos r�is).
.' ..

�r:.e�' que �or 'parte de. Da. JoaqulIla! pelo supphcado, e mdernnlsaçao dos Conforme.
J' 5J Escnvao

Mana da SIlveIra, por seu advogado darnnos, desde a indevida occupação.
ose A. Nobrega.

DF. Ca.rlo,s Jl11io Renaux, foi dirigida a A.ssim a supplicante, quer fazer citár
-:-

,,�ste Julzo.a ,petjção dr) theor �egulnt�: Vicente da Costa Cidral, para na pri- 1Iesa de ,Rendas Estaduaes ALTO PA SE'ORA
.

111 E S D J'
De ordem do sr. administradbr, levo ao' "'"

--' mo. e' xmo. 11r. r. U1Z de Di- rneira audiencia deste Tuizo, depois de. conhecimento dos interessados· qU.I.e por decr., Botequl.mreito da Comarca. Diz Joaquina Maria feita a citação, nomear c, approvar' a· n. 11, de l' do eorrente foi prorogado até o � de la ordem

'..-..-"....,._)---

e

Deposito de madeiras --
,o

DE
/

Sigefred Bernstorff
encarrega-se de" construcções de

reconstrucçoes. de predrns etc.
RUA ITACOLOMY

/ E. S. Uatharina
•• '!J

1'P

RIO VERMELHO- ·

I

/
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