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* � * A superinte�d_encia mU�licipal i @ amor como enlídade rnorbida Ah ] esse recondito, no qual vou en

publica em nossa edição de hoje um

I
centrar o pungente contraste dos teus

edital de conc,u!rencia para forne�.imen- A belleza da vida consiste na subordi- encantos, Mater=-Natureza, é justamen-
Na sua ultima viagem a Floriano- t d 11 1 d d

�

� .e para. e IpIpe os, que
.

everao ser
I nação integral ás leis naturaes que pa-

te onde vive e se agita fi creação mais

polis, o sr. dr. Eugenio Müller esteve destmados. é:I� calça�e?to das ruas Ar-I ra todos os sêres, excepto o homem, bella da Divindade-o homem.

em conferencia com o exmo, sr, go- ll'!�da, T01llVl11e, Babitonga. e Lauro se limitam ao plano physico.
. Sim, o homem, que é a cupola bri

vernador do Estado, dr. Hereilío Luz, Mulle,r. ,

... ...

Os vegetaes gosam a plenitude desta .lhante do magestoso edifício da Nature

sobre a eanalísação d'agua nesta cida- Paàa esse edital, chamamos a atten- situação ideal; gosam-na os irracionaes, ZCl, é o unico sêr no Universo que se

.de, ficando definitivamente assentada
ção os interessados. maravilhosamente dirigidos pelo instincto rebella contra as leis naturaes, não pa

que é um guia infal1ivel. Só o homem, ra dorninal-as, COID0 o Christo exela
a realisação desse grande emprehendí- �- d lt ltir com a acquisição do poder excepcio-

man o, ao 50 ar o u Imo suspiro no

mento. nal da intelligencia, póde escapar á coa- alto da Cruz: «Pae, perdoai-lhes por que
Será eontractante da obra o dr. Contra o álcool cção da natureza animal e tornar-se, des- elles não sabem o que fazem»; I?as

Simmonds, que já. tem coneluidoa os
o

se modo um santo ou um dernonio. Em para descer ao fundo de todas as abjec-

estudos necessaríos, C.ontribuição de �m. membro da. geral, p:eferiu esta situação talvez por ções, mentindo miseravelmente á voz

StuC1edd&dpe dde PMsychlatlflBa - dExcer- achai-a mais comrnoda vi�t.() como a
I de Deus que lhe brada no recesso da

O exmo. sr. dr. Hercilio Luz, quan- P os o a re anoe emar es. ' . .

H
. A

Oh �
.

santidade im porta sacrifícios e despren- consclencla:. « ornem se onesto, Justo
do governador pela primeira vez, levou O prelado d. João de Palafox, aborni .. dirnentos voluntarios, de pratica difticil, e bom! caridoso» I

a effeito identieo serviço na cidade de nando o uso do vinho puro, dizia que sinão impossível, no estado actual da E dizer-se que' é pelo amor que o

Itajahy e agora realisará o de S. Fran- só era bom para consagrar, porque ali moralidade humana. I homem chafurda mais vergonhosamen
cisco, que ficará assim apparelhada de totalmente muda de substancia, e que Gosar a plenitude da vida! I rne�te no lodaçal do vicio I Mas que

um dos princípaea requisitos que exí- o peccado mais digno de perdão era o Que causa maravilhosa o desabrochar amôr ?
dos taverneiros que aguavam o vinho, dos renovos na primavera I �. scentelha immacula/da., que faz a

ge uma qídade como a nosea, situada
porque, com esta transformação, atalha- Eu sou dotado Ce creio muitos ho- f�hcldad� hll�ana, convertida no. sen

á margem de um magnifico porto e varn muitos damuos de corpo e alma. meus tambem o serão) de uma certa tI.mento ignobil que. ac�rrenta a ·lTI��n
servida de uma importante linha fer- O conselho de élguar o vinha é de Pia- acuidade que me permitte sentir a fe- ela Aao potro .da enfermidade que �shola
rea, por onde se escoam 111i produeções tão que dizia mysteriosarnete que o Deus Iicidade fruida pelos vegetaes. � flor da m�clda�e e lança a velhice no

da zona mais rica do Estado de San ..
Libero :;e casasse com as nymphas ou Quando o embryão, depois de um. dia lllfe�n� da lnsant�. .

a Catharina. limphas. Casado então se amansa e multi- de sól intenso e de urna noite abundan- Amor-enferrmdade physica e moral'
t
Em 1910, ao Companhia Estrada de plica conforme aquelle vulgar verso: te em orvalho, revolve-se, pela manhã, á am�r gue l@va�t� obst.aculo� á ar"

Ferro S. Paulo-Rio Grande foi auteri-
• Limphatum crescit, dulcescit, lOO.d�re I�O.A

r da terra, procurando eme:gir do sei? gantsaç�� (�a família e �al nutrir-se on-

nescit." fecundo da semente, para a VIda ao ar 11- de pr?1tfera, o.n?e g�rmma, sobr� � es ..

sada pela União a incorporar á sua re-
°

Mas, sendo puro, generoso e em quan- vre, para o goso superior e mysterioso da trumetfa do VIClO, a infame pro�t1tulção.
de, obtido o assentimento do governo tidade, os darnnos que causa no corpo existencia emancipada, eu corno que . �rnor-Sat�naz, que proc�ra �s su�s
paraguayo, a estrada de ferro que, se- são que offende o fígado, baço e cabe- sinto as vibrações herculeas daquelle or- vlc�lmas predilectas na orgamsaçao mais

undo concessão do mesmo governo, ça, corno penetrador máximo (Hippocra- ganismo rudimentar a reflectir-se na deh,cada da Natureza.-a mulhe�.
g tes). Os da alma são que fomenta o con- trama da minha carne, impregnando o E' esse o amor-entidade mórbida, que
se dirija de ASBumpção á Foz do Iguas- cu�iscive], irrita o irascível e o:e:usca o meu sangue de vigôres desconhecidos. c�rnpre combat€r com a p:ophylaxia da

sú, freando assim constituida a Estra- raclOnal; e assim, por sua causa, padecem Oh I Natureza! Como é adrniravel a vutude, com a therapeu.bca do bom

da de Ferro Brasil-Paraguay. naufragio ou pelo meno� grave torrnen- Intt lligenda que te· organisou! Corno é conselho.

Este proposito continúa de pé e ain- ta, a� virtude� da castidade, modestia, si- bôa e dadivosa a ;::é1ão provid�ncial que .. ?roblema de magna relevancia, a so

da .no ultimo numero deste periodico lenclO, mansIdão e pruàencia. Tudo elabora no teu seio fecundo a Vida, - a hcltar o' estudo dos g?VelnOS e dos ho

apontou Salomão, dizendo: Luxuriosa vida que engendra e impulsiona a mens honestos, eIle so tem urna saIu
transcrel'emos uma noticia do �Jornab, coisa ti o vinho, � a embriaguez tudo fructesc�ncia das arvores; que faz· trans- ção que repousa na moral evangelica
do Rio, sobre a aspiração do ministro confunde com tumultos; não s(?rá sabia bordar de leite os peitos maternaes·; que naquella sentença profunda do Nazare

Lara Castro, do Paraguay, que enVl- quem se lhe affeiçoar. "Luxurim:a, res' veste os paúes d.e lírios alvinitentes e no:

dará no seu paiz todos os esforços pa- est vinum, et tumultuosa ebriet::1s: qui- que mantém, corno fonte creadora das -«Mulher, onde estão os que t� ac

ra ser effectuadao a ligal".ão, por via curnque VlS delectatur non crit sapiens"! energ�as que te são peculiares, o Sól, o cusavarn 7... Pois ta.mbem eu não te
Y

• A tanto h t d d r t fi' I d l'nfinlto I

.1
condemno. Va� e nao ..neques mazs'».

ferrea de Assumpção a S. FrancIsco. I ' .

c eg,a es e amno a

p.
ar e magm lCO SO, suspenso o r-

I, ao raclünal que Justamente move a gran- Hosannas ao teu ,poder! Arnaldo S. Thiago
Euclydes a Cunha, fallando na Trans. de lastima. Entretanto, eu velO um contraste que
paraguaya, já di�ia ha annos que as- Infeliz successo tiveram uns soldados me entristece, ao lado dos teus encan·

l5a juncção «erigirá a bahia de S. Fran· (erall! quinhentos, parte inglezes, parte tos e da tua magnificencia que me ale

cisco, quasi no mesmo. paralLelo de hol�andeZes) que saltaram rio galeão S. gram· e illuminam a alma aom as ela- A 1um· t. � r
Assuncioll em melhor porto do Para. Fehpp6l de Hespanha, e8tal!�o sobr� a ridades da bem aventurança. JJ �

, barra de Neoporto, nall'aella mfausta Jor- Qual o reeondito da tua immensida-
guay.. nada do anno 1588. de, onde fui encontrar esse contraste,
independente dessa ligação com o Havia no baixel, muito e bom vinho, oh I Na·tureza ?

.

paiz limitrophe, a importancia do por- em que tanto se embriagaram que. ad- Seria por acaso nos lodaçaes infect0s

to de S. Francisco torna-se maior de vertindo que estava crivado ao lume de certas regiões desprezadas 7

dagua pela artilharia inimiga, (de repen- Não, que ahi tarnbern pullula a exu-

te
. dando o vaso uma volta em r@don- berancia multitorme da crea.ção.

do porque tambem tinha bebido) os sU-' Seria no mysterio das necropoles, on
miu comsjgo a pique, ficando em ques- de parece que se apagou a vida· e es

tão quem teve maior pPfte no seu naufra- tabeleceu domínio exclusivo o espectro
gio, se Baccho, se Nep�uno. da Morte?
05 gregos chamam "bria" a certa Não, mil vezes não.

medida por onde se bebe, por isso' dize· A necrópole é um paradoxo. Alli,
mos "sobrios" os que não chegam a onde se grava em letras de marrnore

ella,' e "ebrios", os q\.lo€ passam. o emblema da morte, reina, em toda a

Para gente que faz briOl de passar sua magestade, a vida. No fundo dos
da lo bria" a taverna era lagar assás hon- tumulos ha urna renovação de energias
rado em vida e em morte. que S6 desdobram em milhões de sêres
E já que se sepultaram em vinho, vivos; em torno da necrópole opera-se

e dahi no inferno, ponhamoE-lhes por a metarnorphose sublime que transfor·

epitaphio sobre a cámpa da sua inf::!- ma o homem-animal, arrastando pela
niia aquella letra de lsaia�: fiAi, dos superficie da terra· um corpo enorme,

que sois esforçados no copo e valentes como o carac61 preso á sua concha,
na competencia da ebriedade." na fórIDa e,thérea e fluidica da alma-

Eis aqui, pois os darnnos da alma essa borboleta que parte, ávida de luz,
que cauza a intemperança: não POd€ffi quando chega o instante da morte, a

ser maiores os que topam em perdel-a chry�allida informe do· €orpo que a eg-

eternamente. craVlsava.

Abastecimento d'agua
_� --------'1/õ)

A «Southern Brazil Lumber of Cal.
Co.» iniciará brevemente, por este por
to, a exportação de herva-matte can

cheada, já tendo aqui em deposito uma

grande partida dessa mercadoria.
Sabemos que dentro em pouco a

mesma companhia dará inicio á cons

trucção de urna' ponte em terrenos dlS
su.a propriedade situados na, ponte da
Cruz, e que pretende o elevar a cinco o

numero de seus yapore8, dentro os quase
um· se denominará «S. Francisco».
A «Lurnber» adquiriu 250 wagões

para condueção de madeira e herva
matte pela linha S. Francisco, ficando
assim attenuada a falta de wagões na

S. Paulo-Rio Grande.

dia para dia, com. a normalisação gra
dual do ,lerviço de transportes mariti

mos, servinClo de thermoIlll3tro o aug·
mento vultuoso da arrecadação da mesa
de rendas estaduaes desta cidade, que

attii:igirá no CQrrente anuo a .

1.100:000$000, mais ou menos.

A exportação por esta cidade será

cada vez mais intensa, devendo estar ..

m0S apparelhados para o futuro que
nQs esper.a.

O serviço de abastecimento d'agua
é uma necessidade imprescindivel pa
ra S. Francisco, e doptando-o deste
te melhoramento, o exmo. sr. dr. Her
cHio Luz prestará um grande serviço
ao Estado de Santa Catharina.

Leiam o

i\lbum d� Yaraná
Edição especial catharinense
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Exames
Grupo Escolar "Felippe Schmidt"
A 21 do mez p. findo, tiveram inicio 08 exames finaes deste

cujo resultado foi o seguinte:
4° ANNO FEMININO

, Approvadas plenamente: Anna Toledo de Araujo, Celmira Serrão, Ce-
nyra Maria da Graça, Irene de Oliveira, Leontina Iracema da Luz, Maria I

Bittencourt, Rosa de Lima Maia, Rosalia da Costa Pereira, Theodorica Cur-'
vello e Zelinda Francisca Fereíra.

.

Approvadaa simplesmente: Elisa Doin, Eunice Batalha, Nadir Duarte
Si!va, Regina Pessani.

4° ANNO MASCULINO

Approvados com distincção: Octavio Silveira e Rogerio Vidra
Approvados plenamente: Floriano Manoel de Moura e Onerotivo Doin.

Approvados simplesmente: Antonio Cardoso Sobrinho, Chrispim Bom-

peixe. Cyrino Tavares, Ismael Osorío, Joaquim Silvano
.

da Costa, Rodolpho
Trippia, V\Tolvenaer dos Passos e Wilson Berrão.

30. ANNO FEMININO

Approvadas plenamente: Alba Pereira, Bernardina Souza, Hilda Samy,
Leonor Olivet, Maria Alexandrina da Costa, Nair Vieira e Nathalia Maia.

Approvadas simplesmente: Anna Gomes, Argentina de Freitas, Atalá
Branco, Avany Nobrega, Carolina Silva, Cremehilda Salvado, Helena Büehele,
Lelia de Moura Branco, Martha Maluche, Nair Nobrega, Natalícia Serapião e

Zilda Pereira,

3° ANNO MASCULINO

*Nil.

•

1° ANNO MASCULINO

I ' Approvados plenamente: Altamír das Neves, Antonio Ramos, Arman

I do Büehele, Carlos Büchele, Euclides Furtado, Genesio Maia, João Samy, Jo
sé Amorim, e Sebastião Rosa.

. Approvados simplesmente: Christino Torres, Francisco Reis e Justíno
Silva.

1.
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

S. Francisco, 10 - 12 - 919.

•

o

/

Approvado com distineção: Jatyr Gôrresen.
Approvados plenamente: Antonio Silva, Célio Vieira, Horácio Trippia, 203

Izidoro Curvello.
Approvados simplesmente: Antonio Carvalho, Alfredo' Wõlke, Franklin

de Oliveira, João Nunes da Silveira, Joaquim Maia, José Alves da Silva, José Notas dos exames rcalisados em 29 de Novembro de 1919 na Escola
Maia Moreira, Polydoro S. Thiago, Raulino Militão Maciel e Jacinto Lapagesse.

grupo, f
\

Resultados dos exames realisados em 28 de Novembro de 1919 na

Escola Publica do sexo feminino do Paraty, . regida pela
professora complementarista Rosa 1\lyes

Examinadores: professor Carlos José Noernberg e Almeida Filho

Alayde Garcia da Rosa 3' anno Distincção grau 5 repetente
Lia Borges de Aquino 3'» » ,. 5

\ Maria Mussa 3'»» li

I

5 repetente
Maria R. Gomes do Amaral 3'» " » 5 repetente
Marietta Gomes do Amaral 3'» » »5
Rosa Borges

'

3'»»» 5 repetente
Maria Mira d'Oliveira 3' » Plenamente» 4
Maria Lili Moreira 2' ». Dlstíncção » 5
Maria Tavares 2'»»» 5
Anna do Rosario 2' » Plenamente li> 4
Laura Sprotte 2'»»» 4
Maria Martha da Maia 2'» � ,. 4
Rosa do Nascimento 2·» » ,. 4
Orothides Ayrosa da Cruz 1'» Dístíncção » 5
Maria Francisca da Maia 1'» » »5
Maria Neves 1'»»» . 5
Anna Gomes l' » Plenamente» 4
Elyza Borges. 1-»»» 4
Paulina do Nascimento 1-» » » 4
Rosa da Silva I: .» » »4
Rosa Moreira • 1'» Simplesmente» 3

Salembergue Gomes 1'" » »3

2° ANNO FEMININO

Approvada com distincção: Relia Rebello.
Approvadas plenamente: Amalia Samy e Zurma Luz.
Approvadas simplesmente: Brunetta Gonçalves, Candída Serapião, Ca

rolina Tayares, Carmen de S. Thiago, Julita Machado, Jandyra Faria, Nellia
Lima, Targina Maia e Zulmira da Silva.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

"

114Approvada com distíncçãe: Francisca Pereira 15
Approvadas plenamente: Anna Gonçalves, Edesia Tavares Nobrega, 16

Emília Büchele, Izabel Lopes Pereira, Izaura Furtado, Maria do Carmo Cer-117cal, Maria lhaneza da Conceição, Semiramis Lucena e Venina Maia. 18
Approvadas simplesmente: Alayde Pinto da Luz, Ameriea Bronze, Ma-/19ria 'José Barros, Nadír Lapagease, Rornelia Pereira e Zoê lzaías Brune. 20

2° ANNO MASCULINo
Approvado com distincção: Antonio Belém Maia. .

.

Approvados plenamente: Beneval de Oliveira, Ernesto Castilho, João
Gomes Nobrega, João Baptista Lobo, JoryGõrresen e João Baptista Rebello.

Approvados simplesmente: Adriano Rozeno Pereira, Antonio Fernan
des, Edmundo Lapagesse, Guilherme Lopes, lrineu Raposo, ' José CArlos' de
Miranda, Leandro de Barros, Moacyr Lopes, Oreando de Oliveira e Paulo
d'Annunciação,

1° ANNO FEMININO

Publica do sexo masculino da Villa do Paraty, regida
pelo projessor provisorio Carlos José Noernberg.

Examinadores:

Salvador Candido de Mira
Celestino M. de Sou ea

Patricio Alves de Braga
Lucio Pereira Corrêa
José Cardoso Corrêa
Osorio Bernardo da Silva
João Bernardo da Silva
Sebastião Nunes
Osorio André de França
Januario dos Santos
Anterior Sprotte
E'zio de Aquino MOleira
João de Mira
Theodoro Musse
José Sprotte Mira
Antonio dos Santos Vieira
Tertuliano de Souza
Jc ão dos Santos
José Saturníno Corrêa

.

José Honório Fernandes

professora Rosa Alves e Almeida Filho,
3' anno Dlstíneção grau 5
3' » Plenamente » 4
3' » » » 4
3' » » » 4
2' » Dístincção » 5
2' » » » 5
2' » » » 5
2- » ». » 5
2' » Simplesmente ». 3
2' » Distineção » 5
2' » Plenamente » 4
2' » » » 4
2' » Simplesmente » 3
l' » Distíncção » 5
l' » » » 5,
l' » » » 5
l' » Plenamente » 4
l' » » » 4
l' » Simplesmente » 3
l' » » » 3

Q II 4...-, ........5.

NOTICIARIO Chamamos a attencão dos interessados
para o edital que a mesa de rendas es·

taduaes desta cidade está publicado 80-

dOa0 Caneio da Silva. -Seguiu
bre a cobrança' sem multa dos impostos

t!' inscriptos como divida.
para Florianopolis, a bordo do "Max", _:�
o sr. João Caricio da Silva, inspector Festa N. S. da Ooneefeão,de collectorias do ex-contestado. '\"

S. s, foi á capital do Estado em ob- Realísou-se no dia 8 do corrente a
.

tI' J festividade da N. S. da Conceição, queJ ec o (e serviço.
_ De passagem para Florianopolis, finalisou com procissão á tarde, notan-

esteve nesta cidade o sr. Cid Gonzaga, do·se grande concorrehcia de fiei:"

de Porto União. apezar do t�mpo ameaçar chuva.
- Acompanhado de sua exma, [ao _':-

miIia, seguiu no "Max", para Floriano .. Exposição de trabalhos escola ...

polis, o sr. dr. Selistre de Campo:", di.: res.

gno juiz de direito desta comarca. -Tanto o Grupo Escnlar ,;Felippl�
-:- Schrnidt" como o collegio "Stella M=l-

Medicas ilh1stre:- receitam o VINHO tutina« acaham de franquear ao pllbli
CREOSOTADO do Pl11rmaceutico Chi� co a exposição de trabalhos feitos pelos
mico por ser um especifico de primei- seus aJumnos.
ra ordem.

os, conseguindo a penas exaltar intrag»- Bodas de oui'o
veis preparações, que o publico repel- Festejam hoje as sues bodas de ouro
le pelo nullo beneficio que dellas colhe. o sr. ceI. Francisco Gomes de Oliveira
Entre nós não ha medico de certo .mereci-I c", sua exmn., c?nsorte, sra. d. Izabel
rnento, que experimentando a sua elnul·· Gomes de Ohvelra, que occupam na

são' deixe de aconselhal-a, reconhecendo _ .. --- -_""! , SE5;)

assim suas muitas virtudes e fazendo-lhes
os mais francos elogios. A »En,ul� ã ') de
Scott n tem sabido collocar-se na altura
da confiança que lhe tenho dispensado,
taes os resultados que tenho colhido do
seu frequente emprego, que muito folgo
de procl.du"H. ,

.. [),. Guilherme Peixoto.
/ "Jacllre11YI Est. de S. P ..tuIo."

Boaventura da Costa Vinhas
Falleceu a 5 do ,. corrente o sr. Bo-.a�

ven·tur.1. d a Costa Vmhas, ex-sacio da
firma VinlJas &. Olivet desta cidade.

O ('xtincto era filho de Floriannpolis
e re�idia 11,'1 longos annos em S. Fran
cisew, onde gozava de real estima e de
muíta consideração.
AI família enlutada, a "R3Zão" envia

sincera:3 condolencias.
'

- :....... Ba muitos annos que ,este distincto
Assumiu as f'uncçôes de juiz de direi- med}co faZ os maiores elogios á liE ..

te! da cornarc;), 11;:\ ali.;;ellcia do sr. dr. mü1f;âo de Scott" pelos resultados que
Silistre de Campos; pl supplente sr, tern obtido nos seús clientes, i,Ha mui ..

Francisco Ramos de Souza Lima. tos finnos que conheço e emprego na

-:-
I
T11inh:i cliuic,a a ,)Emulsâo de Scott". Sei

Proximamente, pubu'caremos á lei do

I
da grande popularidade que os seus au- E1IXIRDI NOaUEtlRA

orçamento municipal ,Para. o (Jnno de dores proveiu des;�e e.xplendido prepa-.
1920, não o tendo feIto ante:; por falta I. racio,. CJ:le alguns lllV'eJosos teem proc�· do, Phco. Cheo. J(j)ão da Sllva Silveira

de espaço; .

' t fado lUlltar, faZf�ndo pomposos annunCl� Cura - TUMORES EM GERAL

,

li

Dt. Octavio Soaras
Residencia: Pu,rahyll(l do N(),'lp
Attesla qtll1 l (�JJl I� (!l P n' \!"I li ()

em sua clínica o [j,' I i;x;ir d(� Suo

guei-ra do Phco. Chen ..1oti.o ri"
Silva Silveira, com opti illOfl n:.·
sultados.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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íTrecho : de '�arta
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li

=Faça como eu: to

me o remedio ideal
para todas as doen ...

ças do utero, tome

! Saude daMuJhgr I
��:

e ficara: curada de �
seus mcommodo S."

__-------------- •.-.1

OAUDT " .oLIVEIRA - Pl('

... '
- _.--- _. __ .. _-- ---_.. __ . -_.

ociedade joinviflense um lugar d e des

que.
O digno casal terá a ventura de

sunir hoje em torno de si ()� seus

lhos, netos e bi-neto-, numa festa in
'ma e altamente sigrnficativa, como

rn exemplo vivo de união matrirnoni-
1.
A "Razão", associando-se ás aelgrias

a família Gl)nH�S de Oliv-i ra, envia
O seu venerando chefe, sr, cel. Fran
'isco Gumes de Oliveira, -inceres e

ffusivas felicitações.
.

.

• Francelina Silveira.
Succurnbiu na c.dao e d;� [oinvilie <:I

xma. sra. d. Francelina Silveira, di
na esposa do sr.Leocadio Evora da

ilveira, escripturario da inspectoria fe
eral da linha S. Francisco.
A "RazãoH registrando o lutuoso

.contecirnento, envia sinceros p-zarnes
,

exrna. fa.nilia da . xtiuct».

Pestaes de vistas
Desta Cidade

nesta Typograpl)ia
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II

-TUBERCULOSE
é diffícil de curar-se.

O prudente é evital ..a
tOlIbando ..se áos pri ..
metros indicios de
Fraqueza' Pulmonar
a afamada

tmulsão deScott
Indiscutivelmente o

melhor preparado de
Oleo de Figado de
Bacalhão. Suavisa
os bronchios e os

pulmões e augmenta
poderosamente c."'II!"W.....""'"

a nutrição de

que se necessita
para combater
a molestia..

Sem Alcool. ���::�:,o
o

para

I

Fe> \ h i n h us

"

-

ELIXIR DE NOGlJ L( :<./\
Cura:

cura Tosse I
. r

i.1----------------��.
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'
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LAborat�rio - Dllud! & Oli"eir.ll

nesta typ�graphia
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está procedendo á cobrança das Concurrencia publica para

assiqnaturas relativas ao 20 se ..
fornecimento

_

de parallelipipe-
.

dos á Superlntendencia Muni-
mestre, a terminar a 31 de De ... eípal, ,

zembro do corrente anho. De ordem do Sr. Dr. Superintenden
te Municipal, faço publico, oara conhe
cimento dos interessados, que ésta S\!1-
perintendencia recebe propostas até o

dia 9 de janeiro prox, vindouro ás 14
horas, para fornecimento de parallelipi
pe dos de granito com o tamanho uni
forme, em centimetros, de 25 x 15 xIS.

1
As propostas podem ser feitas n'uma

�Ó via devidamente sellida e não te
rã» rélSU!'8S nem emendas 011 ° que du
vida faç I.

n
Os p ropon-ntes deverão estar quites

com a Fazenda Municipal, juntando ás
suas propostas a respectiva certidão. de
quitação.

Solicitamos (lOS srs. assignantes dá

"Razão", residentes em S. 'Bento, BIu
menau, Tre .., Barras, Porto União, Ti
iuc. s, Lages, Tubarão, Ponta Grossa .

Curiiyb l, Santos, Jahlt, Pelotas e Rio
de Jdnt�tr(J1 o obsequio de nos rernette

rem pelo Correjo a importancia de suas

assignaturas relativas ao corrente anno.

Secçã.o Livre

III

propostas o preço por milheiro de para1 ..

lelipipedos de. graníto do tamanho, em

centímetros, de 25 x 15 � 15 e postos no
aterro do lado· Norte do Mercado.

IV
O proponente acceito será obrigado

a dar as necessarias garantias' para et
fectividade do contracto.

V
A Superintendencia Municipal reser

va ..se o direito de recusar todas as pro
postas, caso nenhuma satisfaça os in
teresses do municipio.
Secretaria da Superintendencia Muni

cipal de São Francisco de Sul em 9
.

,

de Dezembro de 1919.
01ympio Gõrresen

Secretario
-:-

Os proponentes declararão nas suas

@-

Concurre.ncia publiea para ar
rendam�nto das rendas do Mer
cado, menos o inposto sobre ga
do abatido.
De ordem do Sr. Dr. Superintenden

te Municipal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que se acha
aberta concurrencia publica, até o dia
27 do corrente ás 14 horas, para arren ..

darnento das rendas do Mercado, du
rante o anno de 1920, menos o impos
to sobre gado abatido.

I
As propostas podem ser feitas n'uma

só via devidamente sellada, e não te
rão rasuras nem emendas ou o que du
vida faça.

•

Boaventura da Costa Vinhas
D. Maria Trindade Moreira Vinhas,

filha. e sobrinhos do saudoso

Boaventura da Costa Vinhas

agradecem, penhorados ás pessoas que
acompanharam o seu pranteado espo-,SO, pae e tio á sua ultima morada, as
sim como a todas as pessoas que en-.

víaram cartões de pezames e corôas.
Desde já convidam aos seus amigos
para assistir a missa de 7° dia que
será rezada na igreja Matriz no· dia I15 do corrente, segunda-feira, ás 71/2
da manhã. Por maiseste acto de religião
e caridade ateeipam seus agradecimen
tos.

.

-.-

Dr. Julio Ren'aux
ADVOGADO

JOINVILLE
Receita causas nesta Comarca

éS

Lateíatnen to das ar

terias do pescoço.
Inüamrnações do ute-

1'0.

Corrimento dos ouvl
dos.

Rheumatismo em ge
ral.
Manchas da pel

le.

Affecções do

Ilgndo.
Dores no pei

to.
Tumores nos

ossos.

Cancros ve-

nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculos
Fistulas.
Espinhas.
Rachlttsmo.
Flores bran-

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas,
Escrophulas
Darthros
Boubas,
Boubons.

e, finalmente,
todas as mo

tcstías pro
venientes do

sangue•.

WnDt IfPURÁTliO DO �AHfiUE

II
Os proponentes' deverão estar quites

com a Fazenda .Municipal, devendo

e�hibir a respectiva certidão de quita
çao.

III
I O proponente acceito será obrigado
a dar as necessarias garantias para ef
fectividade do contracto.

IV
Os proponentes declararão nas suas

propostas o valo: e fórrna dos paga
mentos e os períodos em que serão ef
fectuados.

V
A Superintendencia Municipal reser

va-se o direito de recusar todas as pro
postas, caso nenhuma satisfaça os in·
teresses do município.
Secretaria da. Superintendencia Mu-

I
nipal de S. Francisco do Sul, em 8 de
Dezembro de 1919.

Olyrnpio Gôrresen
Secretario

-:-

O Dr, Eugenio Augusto Müller, Pre"
sidente da Junta de alistamento militar

Pharmacia Minerva
Este estabeleoimento acaba de receber

um grande sortimento de
- preparados pharmaceuticos.-

-
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do Districto de S. Francisco da 611. Cir
cumseripção de recrutamento.
Faz saber aos cidadãos constantes da

relação abaixo, sorteados, em 1918, pa
ra o serviço do" exercito no corrente an

no e que se tornaram insubmissos por
não se terem apresentado, no praso legal,
a unidade a que se destinavam que,
por Decreto d(le 15 de Novembro ulti
mo publicado no Diario Official de 19,
foram indultados das penalidades a que
estavam sujeitos, si se apresentarem
dentro do praso de 90 dias a contar
da data da publicidade do referido De
creto, conforme communicou em officio
Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço
de recrutamento neste Estado.
Relação dos insubmissos ind ultados:
Arthur de Jesus, Antonio Tavares,

Domingos Moreira e Honorato Olivei
ra, todos destinados ao 13° Batalhão do
5° Regimento de Infanteria.

E, para que chegue ao conhecimento
dos interessados, eu, Marcial Farias da!Veiga, 10 Tenente em disponibilidade,
secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr.
Presidente este edital que assigno e

vae por elle rubricado, para ser publi
cado no jornal «A Razão».

(Assig.) Marcial Faria da Veiga

O Engenheiro Civil Hercilio Ped r o
da Luz, Vice-Governador, no exercício
do .cargc de Governador do Estado de
Santa Catharina,
Faço saber a todo,", os habitantes dcs

te Estado que () Congresso Representa-
Visto tivo decretou e eu sancciono a St'gUíll-

(assig.) Eugenio Müller. te Lei:
�

-.- I Art. 1. Ficam relevados das multas

De ordem do Sr. 10 Substituto, em os contribuintes em atrazo, que satisfi

exercício, do Sr. Dr. Superintendente zerern o pagamento de suas dividas até

Municipal, faço publicas os seguintes 31 de Dezem bro do corrente armo.

artigos da Lei n. 67. de 18 de Novem- § unico. As dividas ajuizadas serão

bro de 1904: recolhidas mediante guia dos escrivães

Art. 21. As calçadas ou passeios dos dos feitos da Fazenda, depois de pagas

prédios que forem edificados em ruas as contas, vencidas' é té o dia de entrar

que tiverem menos de 7 m. de largura, em vjgor a presente lei.

terão um metro no mínimo de Iargura. Art. 2. �evogam"se as dispo.leões
Art. 22. As calçadas ou passeios dos em contrario.

predios que forem edificados nas ruas ',O Secr�tario da Fazenda e Obras Pu-

que tiverem mais de 7 m. até 14 m. de' blicas aSSIm a faça executar.

largura, terão um metro e sessenta e
I Palacio do Governo em Florianópolis,

cinco centimetros. ele largura. 1 de Setembro de 1919.
,

§ 1. O calçamento a que se referem Hercuio Pedro da Luz

os arts. 21 e 22, será feito com lages Adolpho Konde�
lavradas e esquadrejadas, tijoleiras de Me�a de �endas Estaduaes de São

cimento ou pedra coberta de argarnas-, Francisco,
1 b

.

de Setembro)je 1 ?19.
sa de cimento. O escr. int. Alvaro!:). Thiago.

§ 2. A argamassa para tal fim será I

Secretario

Mesa de Rendas Estaduaes
De ordem do Sr. ad rninistrador inte

rfno desta Mesa de Rendas faço publi
co, para conhecimento dos interessados,
qUI] o Congresso Representativo decre
tou e o Exrnn. Sr. Dr. Governador d»
Estado sanccionou a lei !5fguinte:
LEI n. 1251, de 1° de Setembro de

1919'.
Relevando das multas os

contribuintes em atrazo que sa

tisfizerem o pagamnto de suas

dividas até 31 de Dezembro
deste anno.

� 'A'ElAIIA t�A'�ll(@�� *i
�1 Rua Ypiranga, 20 �l
� -��

���� Esta I' b
. �

�I� pape ana aca a de receber um variado ��
�� � sortimento de objectos para �J
�l� escriptorio, como sejam: it�
U d
t� Lapís-tinta, pennas Mallat 1 0, J� etc, grampos ��,�� para papel .Bendover", papel almasso, 4rLf Er
�l, envelo ppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brocbu- :f
���: ras, livros de nota, indices, protocollos, �i
�� �c,� UVROS DE ACTAS, de 50, 100 e 200 fls ;�
� ��� Papel pa.ra.. ca.rta.s �
-1i�� Boa Viagem � ."Ior .de Amor ����� Armada % Combate ;;telt
�\i D/iPlomata � Bohemio :t)����: c inieiaes t tarjado I �i:
1iiJ\� lapis de pedra, louzas americanas, lapis de cores,

6����� canetas, tinta para escrever, etc. I �,
� �
�� Despachos de exportação, notas promissorias, �,
��� letras de cambio, guias para imposto de

�
,

I\�� I consumo, notas de credito, blocks ��l'l!o� . e- �

;\�.� de notas ('/4 de fl.) etc. �

��A� i

I
' ,

I;��� �)
�

�"<, .... "
-

I
�.��.�� 'I!,: '"�� �,,:!:�\� .l.� �l."l���� ti·�, ..t.� ��, l<f� tl_e�" ,4{4 '-�I�_�;IL.,,�, 'I CI.. 'Ilr,·,,;;:"It' '.� 'II ...."'I��' 'i t-

.....,,, � -'''�"\'''I- -''c�''It' '

�« Jitr'��!�f.��,�1f����.�� lüi��:�ffi�:���.'fe� �1t��\�!��·.�!!��'�'�,'.���l���It� tt. �

___ � *9*&9& ;MSJ é·H' $H e H

_____._........ o �*__W4,.

Sem 3tival
Afa.mada tor�efac,ção de ca.fé

lo. DE

Annibal Macedo

A' venda na casa

Koepeke, Jrmão

de

& e\a�

BilharOafé e
- � � -- e ,

.ce.�� .(e 014"(0;',.•• *,,_io
, p o

!
N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra-

I
se sempre finas bebidas, tacs como licores da reputada marca

! Antnrctlcn, finissimos vinhos de diferentes qualidades, creme de

lovo,s, cerveja, verrnoutb, cbops da Brahms e gazoza.
t

! Rua Babitonga ll. 8
I

! .

iAn tonic M i ch e l� n I post;es de pbantasias
I Encarrcqa-se de construccõcs, I
i r�formas e reparações de pre- P®'Jl1!�� ®nm�$iS@,'!) 1 a qualidade
dios. '

Fornece terreno para edi.fic�- !Papel de cores

çõcs, em diversos e aprasrveis i'a"el de fGlh�(jem! pontos desta cidade. 7' I� �ó

!I OS trabalhos
.

são feitos. �or Papel carbono
i preços razoaveis e condições
: vantajosas.' r3,J�i �m�m m;U1I\i�m
, Os contl actos são, executados
com a maximo

_ rapidez.

."'-' l�elephone n. 3

I'

recommenda ,esta typographia

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




