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si melhores conhecimentos, embora Ml·Sha-O Rockefeller sua casa commercial quanto o armari-
mesmo theoricos, demonstrarem. � 11 nho, papelaria e calçados, sendo qse de
Não é a vaidade, aliás desculpavel armarinho deveriam ser lançados em

rçamento do municipio - si a tivessemos, de poder affirmar que Esteve nesta cidade, afim de levan- 15$000 e não em 80$000, e
.

de pape-
Escola complemefttar. também em São Francisco ha alguma tar a �statistiea dos ataca?�s de ank�- laria e calçados, só possuem, deste ul-

cousa mais do que a simples instruo- lo�tonllase, ? �r. dr. Remígío de Oh- 111"110 artigo, um peq, sortimento em li ..

»A Razão«, em seu ultimo numero, ção primaria, que nos faz propugnar pela! veira, da lI'ISSaO Rockefeller.
. quidação. Despacho: "Deferido, de ac ..

ublica o orçamento da receita e des- ereação do Curso Complementar, como .

S. S., a 6
.

do corrente, reahs�u �o cardo com a lei, quanto á papelaria e

eza municipal para o corrente exer- propugnamos outr'ora, com ardor por.
CInema Radium ?ma_ con�erenCla, 11- calçados."

'0 vezes quasi excessivo pela creação do lustrada com prolecçoes eínematogra- Petição de Francisco Paulo Corrêa,
• Ci,' um trabalho bem elaborado fl que grupo: é que, como' este, aquelle se phieas, sobre a terrivel enfermi�ad.e reclamando contra o lançamento feito

honra á nossa edilidade. nos afigura uma necessidade ínadiavel. que tantos, males tem causado, prIll61· de sua casa de negocio, e pedindo pa-
Todos os paragraphos referentes quer Escute, pois, sua ex. o Sr. Dr. Go- palmente a� popula�ões ruraes, sendo ra ser baixado o imposto. Despacho:
receita, quer á despeza, encerram vernador do Estado, a solicitação col- o conferencista ouvido por grande nu- .. Indeferido, pois que o lancamente .tei
revisões baseadas em caleuloe exactos, lectiva de que 110S fazemos interprete mero d? pessô�s. .' ... .

feito' de accordo com a lei.,
e modo que as finanças municipaes, e digne-se facultar, com a creação do

I
. �o dia seguinte, teve �n�Clo no edí- Petição de Vicente Olavo de Santhia ..

omquanto limitadas á insignificante curso a qu.e alludimos, mais altos estí- fl�10 _do Forum, onde fOI installada a go, reclamando contra o lançamento
rrecadação annual de 55:000$000, oí- mulos á intelligencia da mocidade de I rmssao,

o exame de fezes, durand� sobre casa de pensão por não ter esse

recem, ainda assim, ao executivo São Francisco. I esse trabalho até hontem, sendo ven- ramo de negocio e pedindo baixa no

argem para díspender com a rubri- Arnaldo S Thiago ficado que os ataeados de opilação at- lançamento de calçado, visto não con-

a - Obras Publicas - a quantiade
•

tingem a 86°/" neste munícípío, tinuar a negociar com esse artigo. Dss-
3:575$000,. incluindo as obras de cães, '.�.�..... pacho: Como requer, na fórma da lei.,
nsteadas pela taxa estadoal respecti- -�- Petição de Alois Morríesen, pedindo

,a, � com a rubrica - Instrucção A "Naeeaastone Generate licença para abrir uma padaria, á rua

ubliea - a somma de 4:800$000, Itatiana: e o porto de Superintendencia Municipal Marechal Floriano. Despacho: ·Como re-

.l um total de 18:375$000 o que, para _ �
quer, na fórma da lei."

quella exígua arrecadação, representa São Francisco Petição de Justino da Costa Cidral,
videntemente uma applíeação óptima Adml'nl'stração do Dr Eugenl'o Mullller João ·Francis�o Buda!, Laurentino Cor ..

os dinheiros do contribuinte muníeí- Diz o "Jornall< de 22 do mez p. p.,
.

I rêa, Quirino Francisco da Rosa, Bania-
al tanto mais si levarmos em conta n'um telegramma de Porto Alegre, que o Expediente min Loreto da Costa, Manoel José d.

u�, além dessa ímportaneía, díspen- Sr. �ll)erto Costabel., director. das A- Carvalho, Antonio Aniceto de Oliveira,
e o erario municipal,. com limpeza'1 gencia« �a Companhia Navegazione Ge- Mez de Dezembro J Eduardo Ledoux e Procópio Ezequiel
ublica, soccorros e illumínação pu- ner�i Italiana, que

1 <lIl:da �studando os � Dia 26 'de Carvalho, reclamado contra olança-
lica perto de 15:000$000. meios par� o es.t�belecunenro.,! em breve, I I mente feito sobre as suas olarias conto

Foi, pois, com intenso contentamen- ele
.

uma hn�a de Navegação entre. a P.dição .

de Anastácio Fabio da Maia se fossem fabricas de louças, limitando-
o que verificamos a inserção no or- Italia e o Rl? da Prata, .CO� escalas por pedindo tItulo em seu nome de um te:-. se os requerentes a fabricar tijolos. te
lamento da despeza, para o corrente Barcelona, RlO de janeiro, Santos, Pa- rene ?o P. M. que herdou de Mana lhas e pedindo a modificação do lança
nno, da quantia de 3:600$000, desti- ranaguá, São Francisco e Rio Grande, Joaquma da, Graça. D�spacho: "Como menta. Despacho: "Faça-se o lançamen..

ada 'á subvenção ao Curso Comple- ao ser recebido na Associação Cornmer- reqne:, _na fórrr.a d.a le!.".. to de olaria de accordo com a lei- Or ..
entar do grupo escolar »Felippe cial de Porto Alegre, lamentou, não po-· PeÍlç�o de �andldo Antonio Fernan- çaraentaria de 1920."

Sehmídt«, Esse· dispendio representa derem os vapores d'aqu�l1a Corn�anhi:-ll des pedindo titulo em seu nome de. �� Petição de Jesuíno Pacheco da Maia,
1 um apreeíavel esforço dos poderes escalar nos portos de Sao FranCISCO e

� t�rftm.o do P. �'. que comprou a V1I gl- pedindo titulo de um terreno do P. M.
1 muníeípaes em pról da instrucção, por Parani>lgu�, devido ao seu grande calado. i 110 Dl.as" de Oliveira e sua :nu1her. D�:- que comprou a Pe?ro B. M. e Ol�vei.
quanto difficilmente a receita do mu- O mohvo apr_ese�tad.o pelo Sr. Alb�r- pacho. Como requer, na forma da leI . ra e sua mulher, VIsto, como cumpnu O

nicipio comporta mais essa avultada to Costabel, nao Justlfica a exclusao
Dia 29

determinado no despa€ho dado a sua

daspeza. d'este P?rto nas escalas dos vapores da petiç�0 amerior. Despacho: ·Deferido,
O que preeede nos dá· a certeza de Navega!lOne_Generale qu.e, salvo rar�s l'

Petição. de José Tavares Pereira, p�� na forma da lei,,,
que o Governo do Estado, cOl'respon ..

,
excepçoes nao calam maIS de 30 pes, ümdo bal;:a do lançamento de negocIO Petição de Guilherme Pfau, pedindo

dando á bôa vontade e empenho do tomando.�e por base·a frota .d'aquella na �aITlboa. D�spacho: "Como requer, titulá em seu nome de um terreno do

municipio, no que concerne ao desdo·l CompanhIa em 1917. I na fo�n:.a da leI."
.

P. M. que permutou, com Luiz Bernar
bramento do ensino publico entre nós, ,Certa�ente, os

_
vapo�es . emprega�os . Pet1ç�o de Pedro �oares. Gomes, pe· do .Max pfau e mulher. Despacho: .Co

não tardará em trazer á mocidade da n essa Ltnh�, serao de facll entrada no' dl11do hcença para transfenr a Manoel mo requer, na fórrna da .lei.,.
nossa terra um grande beneficio com porto do RlO Grande; e, uma vez q.ue Fernandes Budal, pela quantla a Rs. Officio ao Sr. Marcos Gorresen D. D.
a creação do curso complementar, pois entr.em n'aquelle por!o., poderão escalar 300$000, 11m terreno do P. M.,sito ?O Presidente do Conselho Municip'al, re.

iato constitue UIllla das nossas aspira· aqUl co:u grande faclhdade.·
'"

prolongi-lmento da rua 11arechal Flona" mettendo os projectos de lei ns. 20 e

ções. . No, lZlO_Grande, Ullla embarcaçao com no. l?e�pacho: �Con:o requer."
..

22 a fim. de que seja cumprido § 30 do
Certo, com ,essa me,dida (já temos 23 pe� nao vae ale:!:.l da b,arra, ao passo

. Pet1ç�o de .V1Ctormo Alves de Ohvel- art. 65 da lei Organica municipal.
tido, occl),sião de affirmar este concei- que n 'este porto, pode ate atracar nos ra, çedmdo tltulo de terreno do P. M' Portaria mandando o Sr. Procurador
to) não fica totalmente resolvido o pro- trapiches.

_.

que comprou a Anto�lÍo Fra:ri?isco Ma- Municipal, pagar ao Sr. Joaq�im da Sil.
blema do ensino publico em S. Fran- ?endo Sao Fran.clscO o melhor porto chado e Man�el Perelr� da SIlva

..
Des- va Lustre, offieia! de Justiça, a quantia

cisco, que encontrará solução integral eXIstente
. ent�e RlO Grande e Santos, pacho: ('Defendo, na forma da leI." de Trinta mil reis, proveniente de sua

quando os differentee nucleos de po- e tendo �lgaçao fe!rea com todo o Dor- gratificação re!ativa ao 20 semestre des-
8 pulação, disseminados pelo interior da te �athartne,t�'3.e, RIO Grande do Sul,. Pa- Dia 30 te anno, de accordo com a lei Orça-
�20 ilha, puderem dispôr da· sua escola rana, etc.,' e Justo ,que a NavegazlOn,e Petição de José Horner, pedindo titu .. menhuia n. 16, art. 20, paragraphb 80,
l40 isolada. Comtudo, será esse um grande Gen�rale o aproveIte para poder serv�r lo e mseu nome de um terreno do P.M.,

passo para a realisação desse deszdera· os .Estados de Santa Cath�nna e Parana, situado na rua, Nova que comprou a'

tum, pois com a f'9cola cO!nplementar assim como faz a GuIf Lme, que par.a Guilherme Pfau e sua mulher. Despa.
podeTá a cidade dispõr, dentro de tres o transporte de h�rva mate para o Clu- cho: "Corno requer, na fàr:J1a da lei.. Fo--O·t�B··�11o
annos, (dado o caso da creação do·

1
:e. faz escalar aqUl o� seus v�pore� que Petição de· Marcos G6rresen, recla- "

curso ainda neste exerciaio, o que es- fazem a long� traveSSIa da Inglaterra aos mando contra os lançamentos feitos de

peramos) de. um regular numero de portos do Pa.cIfico. seu engenho de pillar arroz � fabrIca
professores complementaristas, com os �:4 _ i _...!iII'-�,!,." pu E i'!!BI

de seccar folhas de mangue, visto co· A's 8 horas e 40 minutos do I dia 21
quaes contará o Governo do Estado mo os mesmos lançamentos não foram do mez p.r findo, partiu desta. cidade,
para o preenchimento das escolas que Postaas de vistas feitos de accordo aom a l�i Orçamen· com grande enthusiasmo, o valoroso
forem sendo creadas.

_
taria para 1920. Despacho! "Deferido.,. team «Operario· Foot·BaU Club» afim

Não e, porém, este o unico resulta- Desta Cidade Petição de Nicolau Paulo, rec1aman- de disputar um amistoso matclt com o
• do excellente da creação do curso corn- . contra o lançamento feito sobre· pap'- «America Foot -Ball Club» da visinha
plementar,: ha outros, como a eleva- nesta Typograpl)ia laria, visto como o requerente não ven- cidade de Joinville. Ahi che�ados, foram
ção do nivel intellectual da população; ��- de esses artigos. Despach0! "Deferido." os nossos players recebidos pela Dire.
o melhor preparo dos jovens para as Ph ..... r

.

� M
·

.. ctoria do Club amigo, que oftlreceu um
luctas da vida pratica, poie que, qual-. (.1 maCl("'A 1 lneI�a Dia 31 '

1a11to almoço flO Hotel Bastos.
'

quer que seja a profissão abraçada, com Abre .. se ,a qualquer hora da nOIte Petição de Carvalho & Filho, recla- A's l� horas era grande a assistenda
mais probabilidades da exjto oontarão, Iltua General OZiOriO n, 11 'relephone n. 15 mando contra os lançalilentos feitos s,a no ground do Alll�rica, Jlotando"se om

,. .
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todos os semblantes uma grande eurio
sídade, dissimulada por um sorriso pou
co expressivo. O tempo parecia favore
cer o encontro dos teams, fazendo uma

esplendida tarde um tanto nublada e

calma. A's.15,45, dispostas em campo
as respectivas equipes, foi dado inicio
ao jogo com a sahida do America que
n'uraa violenta offensíva assedia o goal
de' Santi, baldada porém pela interven
ção de Greca,' sendo a'essa occasião
marcado um ojJ-szde. Penedo com um

'

violento ktkz sana a penalidade mandan
do a bola aos seus companheiros, que',
procuram approxirnar-se d, tortaleza de,',
Antoninho, tendo porém de recuar an

te a tenaz contra-offensiva dos invulne
raveis backs Greca e Gusmão. O jogo
prosegue indeciso, deparando-se aos es

pectadores um maravilhoso espectaculo,
desenvolvido pela agilidade e technica

d?s contendores, quan?o Américo n'um

Iviolento schoot em direcção ao g03l,
proporciona ao Santi uma defeza, feita l
porém com infelicidade', lançando .i bola 1

a poucas jardas, dando isso occasião a I
Cezar, para com um formidavel {rue,!
abrir o score do alvi-rubro. O keeoer Ir 'A'

quer protestar, porém o juiz € inexora-;vel. Sob os applausos dos torcedores,
<,volta a bola ao centro, fazendo a sahi-!
.da o preto e branco: pondo em pratica
"mt1Ís cautelosarnete o jogo de passe, ap
próxima-se do forte de Antoninho, que
se f)õe em guard a, e I ao tiro c€ftdro d e I _1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!I!!!!!_l!I!!!I!!__I!I!!!!!II!!I!IIII!I!!I!!!!!!!I!!!!!!!(IJ!!I!!!!i!!!__

Bibuia, responde com uma linda defe
ZB. O, enthusiasmo dos torcedores esti
mula os jogadores, lançando-os com ma

is ardor ao combate Zappa, o esplendi-
Com a presença da elevado numero

do cenetr-half do Operário, ao fazer uma de associados, realisou-se no 4 do crren

rebatida com um schards, leva o pé á te, na séde social dessa' distincta socie

altura dos joelhos de Zeferino que e for- dade, a. eleição da dire'ct?ria que tem

çado a abandonar o campo, parando a
de servir no decurso social de 1920 a

lucta por alguns minutos. Embora um
1921.

" ", .

'.

tanto frios agora, os jogadores garantem
i A directoria recém-eleita, que se�á _:_

'as suas posições, não havendo nada ma- empossada em sessão solemne. no dia Ha emulsões por esse mundo, que
is de anormal, ate o fim do 10 halj-tzme 24. do fluente, havendo. depois dess.a mais merecem o nome de Sabão que

. que terminou ás 16,35. Após alguns mo-
cenmonia um grande baile em. re�os,l. o de Emulsão. Para não serem victirnas

mentos de descanço, aos apitos do juiz, go da passagem �a data anmversaria da fraude exigir sernbre a legitima "E
'voltam os jogadores ao campo, dando- d? decano das sociedade de �. Fran- mulsão de Scott". Attesto que recorn
, se inicio ao 20 halfttme ás 1645. E' Ctsco,. ficou coo::posta dos segumt�s ca-

mendo sempre que ha indicação, e ha'

.. :.:nesta segunda phase do jogo, qÍt� apre- valhe:ros: Leomda.s Brar:co, .pr.es1dete; muitos annes, o preparado "Ernul!'ão
ciamos as maravilhas do Foot-BalI" o

Arna.do de S. ThIago, vl?e-dlto,.Pedro de Scott" por consideraI-o de um effei
, "spart por excellencia para fortificar e'

Ivo Gu�lb�Ito, 1 � s�cretafl?; SerglO No-
to real, principalmente nas creanças.

desenvc1ver o physico. Sentimo-nos ai. brega FIlho, �o �1to, AntonlO Gomes Ra·
"Dr., Gonçalve� Theodoro.

" ,rebatadQs de verdadeiras emoções, quan- poso, tesoureuo, e Manoel Decdoro de "'S. Pauloll•
do acompanhando com interesse todas Carvalho, orador.

-:_

aS peripccias do jogo, vemos em pe-rigos O se110 de estampilha estadual �ara
"o alvo ambicionad91 cançados os seus 'petições, requerimentos e memonaes

defensores, prestes a ceder as offensivas NaTIClARIo dirigidos a qualquer autoridade ou re-

do inimigo, porém, fazendo utn'esforço partição estadual ou' lIiunicipa1, passou
ainda, lançam para longe a imminencia __""_'-����,�

,a ser de 1$000, de acc6rdo �orn o art.
ao perigo. E a lucta dos alvi-rttbro e Algumas alteraç6es do Novo 15 d� �ei orçamentaria para o cotrente

preto e branco continuava mais anima- ,
cxerCIClO.

da, mais interessante, fazendo'muitas ve- Reg,ulamento de sello As cOLtas de v"dôr menor de 10$000
zes cora,ções pu]sa�'elB desordenadamen- Seno. proporcional estão is�nto� do sello de 400 rs. de que
te. Pednnho o agll estrema esquerda do Papels em que houver p-fomessa d� pa- trata o n� 11 § IOda tah. B, de decr.
Operario faz prodigios; Zattar tambem! gamento ainda que enforma de recibo,'de" n. 481, de 1919.
joga bem. Antoninho o v'aloroso keeper dinheiro por conta de outro. -:- ,

do A{l:?erica, conhec€?or dos segredos De rIla�s de 2�$,,,,até ,250$,- $500 I�1IXIR D'Tlf NOr'1U'T!fIRA lumol'e's de caracter s1phjU11CO!da sua fortaleza, prattca bellas defezas, De maIS de 250$, ate 500$,- 1$000 i� � \.l �

que são correspondidas por Santi. Em Dc:1 ma�s de 500$, at� 750$,-
,

1 $500 I do Phco. Chco. João da Silva Silveira Camamú, 17 de Setembro de 1914:=-
dado �omento.é marcado um ends â De m�Js de 75�$, atel:000$,- 2$0�0 I Cura-DARTHROS HUMIDOS Itltns. Sr,s. Vi'uva Silveira & Filho.-
doze Jardas maIS ou menos do goal ame�' I E aSSlffi por dIante cobrando-se mms i _:_

'

Rio de Janeiro. O)

ricano, que, batido por PedriFlho, encon- 2$000 por 1:000$00,0, ou, fracção de

I A commis ão g'" d ' FI" Té!ldo softrido' ctu'elrne"nte de ü:âs
tra a barreira joinvillense. Algumas pe- 1 :000$. nopólis 'para Sang�ria�,n�za ar em ona·

tU'more() de cara'cter syphilitic'o que alo
ssoas que se achavam com as attenç5es �Operação de c'ambi6» 'I ta int�s da All

r

h o�: I�S t?r8 os
gumas; lvizes' 'inipediam·-me d'e ftabalha't

voltadas ao local da defezf1, aftirma,ram
.

Até 1 :000$ ] $000 VI·mOU-' .no's um' 11'�tman a e ,a h.as nat" en- . 'e. d\�pois efe' ter usado diversos prep''ào
'd 1]

._

j 1 D
.

d 1 000$ "2000$ 2$000
a s a quc se ac a nes a re-

d'
,.

h'
. . "

ter 51 o naque a occaSlao vaZ(lC ° o goa" i e maiS e ,: , ate : J d � ão á, di ó' ã d 11 '

,r�( o's antt-sYf:l lhtIcôs,' sem que' ('-sultã·
pois Antoninho ao detendel.n,·cahiu, dei-I E assiro por ditmte cobra:ndo,'se roais I z:�eç co t/6J�:ç °ril aque es bq�e qUI- do aJ'gu:m auferisse, maldizia da sotta
xando penetrar meia b0Ja: e, tal sendo, t l$ODO em 1:000$ oU fra�ção. 'ia "ôUl'd' n 1 � �o Ô

o seu o u o em, quandb ti\te a' fe'licidáde- de enc'ontrar:
e um goal licito. Porém, o juiz não quer,

li Fretamento de e-mbarcaç'ões,
,r essas p p��es. me com ú capifão Eug'êni'o' Aderne,

e foi feita a sua vontade. O final do ma Até 500$ 2$000. " 'gerente ..proprietarío da "A Cid�ade de
tch .c��reu animado e nas n1?lhores di�-, De ma�s �e"500$ até }:OOO$ 3$000j MOVlm,Gnto ,do Porto, Gamâ'11DU", 9ue a'?�nselhôu��_e fa'z.er �s�
pOSH;oes, Sf>m outros resultaao�, terrrn· De mau; ue 1 :000$' ate 2:000$ 5$000'! ,-

, do, p'ara mIm, mIlagroso "ELIXIR DE
nando ás 17,30 com a victoria do Ame-I, .E assÍIn por diante cobrando-se mais J. ENTRADAS ..

'

�OGUEIRA·, que, reahn'ente com cln..

rica,' pelo score de lxO. 3$000 em 1:000$ ou fracção. Dia 10 co vi'drôs, 'deb'elo'\t�me 'a malHicta enfer"
A' tarde foi offerecido um copo de Sendo o fretamento para paiz estran-' De Anto,nina, e escala, ,o vapor naco mida'd�.

cerveja. aos)o�adores e direct�ria. do geiro ou sem deçlaração do Pbrto, cO-'1 "Max", de 1,1.6 toneladas. carga, vanos .Gomo, �or mÍ'm, "avaliô 'Q"que é ISO
Operano, ,servmdo-se .logo depOIS O Jan- bra-se-hQ o dobro da taxa.

, ,
'generos, conSIgnado a Hoepeke, Irmão ffrl'mentb", Ju]go do' m'eu deve'r h�Yár a;o

taro A's 23 horas deixavam os nossos Reql1erimento pedindo certidão $600 & Cia. conhecimento da hümanid'ade softredoo
players o .porto'joinvil1ense, tr,azendo a� Raza ,$100 De �lorianpo1�s e' escala, o vapor ra, por iI1term'edh de VV. 5S., para�
melhores Impressões das genhlezas a111. Busca 1$000 naco "RIchard Paul,. de 37 t0neladas, que ella tiê o devido valor ao beme·
recebidas. Recibos communs e outras deç�arações carga, varios generos, consignado aAgos- nefi'cio do ELIXIR DE NOGUEIRA.

Evaristo fie pagam�nto, qualquer que seja a fór- tinho Olivet. Faiã@ VV. SS. o uso que lhes eonvier
ma empregada para expressar o recebi- Dia 11 desta espontanea carta.
mento de quantia superior a 20$000, Do Rio de Janeiro e escalas, ova- Assigno·rne, criado e obrigado

i desd�
que não seja _feito ,por oIdem de por ,naco "Tres .Bârrasn de 366 �onela- Tiburcio ,Barbosa �l.Qleida,-:-escrlvão

tercelfOS - cada V1a. 0$'300 das, carga, vanos genero's, Cons1'gnado do Delegact'a de Pohcla da CIdade de
I -;- a Leonidas Branco. Camamú.

\
"

Saúde, Vivacidade, í

Boas Côres,
p •

formam o attractivo

que encerra a felí
cidade da mulher.
Consegui-as toman
do a legitima,
Emulsão de Scott

-

Fortalece sem "lcooluar'
•

o organumo.

Clnb 24 de' Janêiro,

A mesa de rendas estaduass testá .pro
cedendo a cobrança do imposto de pa
tente por venda de "bebidas e fumo. �r. Ribeiro de 'ear"lalho

(advogado)
Aceita causas no civel I)

-:'-

Merece destaque, dentre outros arti
gos -das disposições geraes da lei mu

nicipal n. 210, de 23 de Outubro de
1919, publicada na entrega, no ultimo
numero deste periodico, o que diz «fi
car prohibido a colocação, embora mo

rnentanea, de volumes nos passeios, e

bem assim o transito de pessoas con-

duzindo agua, mercadorias ou outros,' (ADVOGADO)

quaesquer volumes que venham inter- R.c.eita' Causas no cível, com ..

romper o transito, ficando 0S respectivos marcial e trata de' inventariasinfractores sugeitos á multa de 10$000
.

e de: 20$000 nas reincidencias.» ,�Rua General Osorío n. 7

Cumpre ago,ra que 0)\ srs, fiscaes da, [J\_ ..... .....-.:.., .........-------..""

munieipalidade saibam fazer a 'appljca-
cão desse dispositivo de Jei, afim' 'G'e pôr

�"""""'""_��JÇO "..sll"'�'fA!Ii

cobro a um abuso que' de }0'nga' 'data. D"(_:)'·Rft:f d;e' janeiro: e escalas, o vap
esfá reclamando correctivo. naco "Laguna" de 300 toneladas, cal

'-:� ga, varies .geaeros, consignado' ao L� ,

•

Dar ás, "crianças (I' LOM'BR1GUEIRA de Brazéleiro.
do Pharmaceutrco Chimico Silveira para Dia 12
livral-as -dos vermes, (lombrigas), Do Rio de Janeiro e escalas, o "a

_.:- 'por nac; II,AI!Hía,,, de 247 toneladas, (;�a,
A mesa de rendas estaduaes d'esta 'oi... ga, varies generos, consignado a Hoe

dade arrecadou durante (i) anuo e:l1e' 1919 pke, Irmão -& Cia,
'

findo 'a' .importancia de' 1:166$800,. a' Dia 13
saber:' Do Rio de 'janeiso e, escalas, -,o va

Janeiro' 72:'032$238 por. nac. "Siri'o" de 554 toneladas ca

Fevereiro 38:648$21,2' ga, vários. géneros, consignado ao LIoy
Março '68:<159$383 Brasrletre;

.

Abril �1 F2::166$50õ: Dia 14
Maio 101:126$469 De Pelotas e escalas, o vapor na

Junho 59:598$946 ICltaituba,_ de 613 toneladas, 'em tsansi

Julho 86:012$087 to eensigaado a José,.A:d' <Dlitv:eita.,
Agosto 114:038$970 Dia 16
Setembro ,11'.0:"200$005 De Porto Alegre 'e" 'escala" o vap'o
Outubro 1.02:901$564 nac. "tI)Pótto Velho" de 5,71 tonelada:
Novembro 86:268$217 carg.a, carvão, ,c'o'1lsignatdo a Leunid
Dezembro 214:089$204 Branco."

1.166:041$800 Dia 17
.

De Macao f:' escalas, o' vapor naco ·I�
berá , de 927 toneladas, carga vari,
os generes, consignado a José A. d•
Oliveira.
De Florianópolis e escala, o vapor

naco
• Anna" de 247 torte1adas, carga'v8t

rios generos, consi�nado a Hoepcke', lf.
mlãoa & Cia.

De, Montivideo e 'escalas, o vapor
na1c. aF10riaoópOllís. de 918 tonel,adas,
oarga, varios gemeros" consignado 'i10

Lloyd Brazileiro·.
Dia 18
De Laguna e escalás,. va�por nae,

"Laguna", de 300 tO'neladas carga, va·

dos ge'n.er4.is" consignado' 'ato Lloyd B�a'·
sileiro.
De Florianopolis (j escala o vapor

na:c.,
•Richard Pau.l. de" 37 toneladas,

carga, 'fanos genero�, consignado a, l\.
gostinho Olivet.
Dia 19

'

Do Pará e e:scalas, o vapol nac""RrG

e commercial
o

Rua General Osorio n. 7
.... lllll ...
...+ � � ...
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folhinhas

"Mignon" "Media," e "Commercia,l��

nesta typographia. 'cura -Tosse �
�
n
�' .

...__----------.,.,.�,•.J'

Laborat(lrio ...... Daudt &. OHvlt'il"n lho» de 571 tonelades, em' lastro, 'C6n· ros, o vapor naco «Itassucê» ..
• -�'):�I<'�;t;'t'::;:;-'i:' ,.ê' I signado a Leonídas Branco. Para Aracajú, com vários géneros, o

ii "_!!!_..!!!_0? __ ��}."I��� Dia 30. vapor nac «Itapaey»,
, Do Rio de Janeiro e escala o' .rebo- Dia 25 '

de Janeiro" de 1.487 toneladas, caga, va- cador naco «Gaivota» de 101 tOrieladáS! Para os portos do Chile, com hirva
rios generos, consignado ao Lloyd Bra-

carga, sal, consignado a Hoepeke I'rr, t f'
.

1 C' d
síleiro.

.. 'IlI��, mat e e ca e, o vapor lng II « i ar

Dia 20
mão & Cia. Branca».
Do Rio de Janeiro e escala; 6' P6n .. Dia 27

De Glasgow, o vapor inglez "Cedar R
Branch", de 2.222 toneladas, em tran-

tão naco « osal» de 100 toneladas, êm Para Rio Grande em traosito, 'o vapor

,seto, consignado a A. Baptista & Cia. lca�tro, consignado a Hoepeke, Irmão & inglez «Dominic»,

D. 21
la. Para Florianopolis, com varies gene-

tDa. De Mossoró e escalas, o vapor nac ro va r n c Ann
e Buenos Alf6S, o palhabote argen- «Itagiba de 927' to 1 d

':' s, o po a.«..,. _.a».
ti 'C' II d 147 t l' d .

. I
a » ne a as carga vanos Para Rio de Janeiro, com varios ge-

mo ,r 1�0 e one a as, c�Iga, tri- géneros consignado a José A d'Olívei- neros, o vaoor naco uSI'rI'. "".
go, consignado a R. O'N. Addison, " . 1:'''' H

D' 22
ra. Dia 28

la .

+ .

,

D() Rt'o de janeiro e escalas, o va- P S t d
. ". '

D S T B
lo>' '" ara ao os, com ma eira, o vapor

, "e an-os () vapor naco ",res �r. por naco «Laguna» de 300 toneladas. naco «Tres Barras»,
ras , de 366 toneladas, carga, varres

carga varies zene
.

d Dia 30
. .

.

d L id B b' IaS consigna o ao
generos, c.ons]gn� o a eoni as ranco. Lloyd Brasileiro. . P FI' li

.

De Florianonolis e escala, o vapor
ara onanopo li, com vanos gene-

naco Max» de "116 toneladas, carga, va- SAHIDAS ros, o vapor nae. «Richard Paul •.

rios generos, consignado a Hoepcke, Dia 10 Para Porto Alegre, com varios gene-
Irmão & Cia.

. Para Florianopolis, com /vatios' gene- ros, o vapor naco «Itagiba».
Dia 23 ros, o vapor naco "Max!).'
Do Rio de Janeiro e escalas, o vapor Dia 11

nao. "Servulo Dourado», de '515 tone- Para Laguna, em transito, o 'vapor
ladas, carga varios géneros, consignado nac "Laguna •.
ao Lloyd Brasileiro. Dia 12

De Florianopolis e escala; o vapor Para Florianpolls, com vários gene ..

nao. «Richard Paulo» de 37 toneladas, ros, o vapor naco "Anna •.

carga varies generos, consignado a Dia 13

Agostinho Olivet. Para Buenos Aire, com 28.392 volu-
De Antonina e escala, o vapor naco mes herva e 7.282 peças de pinho o

«Max» de 116 toneladas, car�a varios vapor americano "Parksvillen•
géneros, consignado a ..Hoepcke Irmão Para Montevideo, com varias geae-
& Cia. ros, o vapor naco "Sirio..,.
Mossoró e escalas, o vapor naco «Itas- Dia 14

sucê» de 926 toneladas, carga, varias Para Aracajú, em transito, o vapor
geaeros, consignado a José A. d Oliveira. naco "Itaituba".
Dia 24

Dia 15
19

De �anto�, o navio-motor argentino
Para Santos, com madeira, o vapor

«Australia» de 713 toneladas, em lastro,
naco "Tres Barras».

consignado aR. O. N. Addison. Dia 17

De Pelotas € escalas, o vapor naco
Para Porto Alegre, com vários gene-

«Itapacy'» de 5'10 toneladas, carga va- ros, o vapor naG «Itabera».

rios generos, consignado a J0sé A. de Dia 18

Oliveíra.
Para Rio de Janeiro, co'rn varios ge

Dia ,26
neros, os vapores naç. «Ann», «Floria
Ilopolis» e «Laguna».

De Hamburgo e escalas, o vapor in-Do 20lIa .

g Wl "Dominic» de 1.893 tondaclas, car· Para Florianopolis,' com varios gene-
ga varios generos, consignado a R. O',

ros, o vapor nae. «Richard Pau!».
N. Addison. Dia 21.
Dia 27 Para Montevideo, com varias gen0ros,
De Montevideo e escalas, o, vapor naco o va[i>ot naco "Rio de Janeiro».
«Sido», de 554 toneladas,' carga, varios Dia 22
ganeros, consignado ao Lloyd Bra�ildro.

'

Para Antonina, com varios

genero,s* fDo Rü!) de Janeiro e escalas, o vapor o vapor-naco «Max».
naco «Anna» de '247 toneladas, carga Dia 23
varios generos, consignado a Hoepeke Para Santos, com madeira, o vapor
Irmão & Cia.. naco «Porto Velho».
Dia 29 Para «Florianopolis, com varios gene-
De Nova Y0Ik e escalas, o vapor ros, o vapor naco «Max».

norte-americanJ «Honolulu» de 4.540 Para Montevideo, com varios generos,
toneladas, em transito consignado a R. o vapor naco «Servulo Dourado».
O' N. Addison. Dia 24
De Sanios, o vapor naco «Porto Ve .. � Para Porto Alegre, com varios gene-

.

,

ELIXIR 'OE NOGUEIRA
Cura I

I
,

Latelamento' das ar

terias do pescoçe,
hiflammaçOcl do iit;;a

ro,
Ccfrrlmento dos ou»

dos.
Rheumatlsmo em lé·'

ralo
Manchas dá pel

le.

Affeeções dó'

Ilgado.
Dores no pei

to.
Tumores nOI

ossos. .

Cancros n-
,

nereol.

Gonorrhêas.
Carbunculos;
Flstulas.
Espinhas.
Ro1chitismo.
Flores bran-

cas.

Ulceras.
tultlores.
Sarnas.
Cty�·Il••
ESci'op'bltlaã.
Darthros.
Boubas,
Boubotts.

e, flnalmeíite.'
todas as nio
lestlas pro·
venlentes d.
sangue.

,WftDE DEPURATIVO no SAHGUE:
"

" ••
"

"
•

I
, ...�' ""._._.., _--.-- Lo ..

Dr. Julio B.enaux
ADVOGADO

JOINVILLE
-

Receita causas nesta 'Oomarca
,

Aviso
R .Socíedade União

-

Ope'rãtfa
Beneficente Franciscana, convida
os associados atrasados em' suas

mensalidades, a virem saldai-as
ate o dia 15 do p. mez de Ja
neíro, sob pena de serem elirní
nados, de accrodo com os Esta
tutos, podendo os mesmos, pro...

curarm O' Thezoureiro ou o eo
brador na Barbearia do censo
cio 1\ntonfo Gerencio deCarva-
lbo. ,

S. Fra'néisco,25· Dezembro';,l�9l9
� 1\ Directoria

Da ordem do Snr. Presid-enfe- em
exerdcio do Sociedade ,Dançante: �trni.
ão 'a'ttiiliar· convido os Sns.' socios á
comparecerem na séde social-no ,dia 11
do corrente ás'·lO horas da manhã a

fim de proceder-se a eleição para·os·oar.
'gos de Pr:esidente, ,Vice, Pre,sidehti •

,l'h'.ioureiro da, mesma. vistÓ' ACD:àt...se
Tago,s.,

:5
,.

I�Trecho de .lC'arta

:ra�a CQtn�r�p:'tô·
me o remédio -i'deal
para todas es doerr
ças do utero .. torne

ASaude daMulher,
t

e ficará- curada tie'
seus' ,j\ncommodos�;;'

'

-

.1 � ,I�" . .... , .....�.... c..; .... _ ........� .�

Sec9ã,� Livre

........ :--- /

Declaração
Por que' fosém perdidas; d<tóliYâlDos

sem efteito as cadernetas da C�jfiipa.
nhia Pr-edial Paulista iiA fnlêrifàêõnal.
e som os íínaes seguintes pà'ia- "O sor«
tio:'
-0768, 3990 e 1172.
Fazemos 'a presente declaração pára OI

éâeito 'do art. 13 do Regulameãto da
dita Companhia.

São Frano., 8 _- 1°. -�: 920.
Laert Wanderley :N'avàrrói Lins
Stella de Castilho Navarro -Lins
Pedro Alcantara de Cástiiho.

OO:NVITB

Waldemar Silva,
I' Secretario em .xerci'elo�,

• ",.. .. .,MI .... .,

Vende-se
uma casa situada na Praça da Matriz
desta cidade, com bOas aooommoda.

ções � grallde quintal todo plantãdÓ.
Para trat,,! 10m Felippe Serrão4

-:.-

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 1\ R1\ilto

,.

Faço saber a todos os habitantes des
te município que o Conselho Municipal

-----.-.---.--.-.---...---••••-- •• - ••• - O" •••• decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 10 Fica ereado o imposto de

50 reis por metro ·linear de frente de
De ordem do Snr. Inspector, faço pu- terrenos pertenc.entes a proprietarios

blico, para conhecimento dos interessa- de fóro do perímetro urbano.
dos, que, de accordo com a communi- Art. 20 Quando o imposto attingir a
cação feita pela Delegacia Fical do 30$000 reis, o contribuinte pagará em

Thezouro Nacional, neste Estado, a jun- duas prestações iguaes, nos mezes de
ta Administrativa da Caixade Arnortisa- Junho e Novembro.
ção resolveu prorogar até 31 de Mar- Art'. 3° O produeto deste imposto
ço do corrente anno,"o prazo para re- será applicado na conservação de es

colhimento, sem desconto, das nota" tradas e pontes e no auxilio de ....
qun começariam a soffrer desconto de 600$000 reis annuaes ao Collegio Stel-

I lOdo vigente em diante e ás quaes la Matutina, desta cidade.
se refere." o edital n. 8, da 6 de Junho Art. 4° Revogam-se as disposíçõee
do anno findo, desta Alfandega, a saber: em contrario.

.

Notas de 10$QOO, estp, 8, 9, 10 e 13. Mando, portanto, a todos quanto
" " 20$000 fabricadas na Ingla- pertencer o conhecimento e execução

terra e estampas 10 e 11. da presente lei, que a cumpram e Ia-
• " 50$000, fabricadas na Ingla- çam cumprir tão inteiramente como

terra e estampas 9 ela. nella se contera. .

" " 100$000, fabricadas na Ingla- Conselho Municipal de São Francis-
terra e estaIN�as 10. co Sul, em 5 de Janeiro de 1920. (a.)

'. ;, 200$000, fabricadas na Ingla- Marcos Gõrresen Presidente do 'Con-
terra e estampas 10 e ll. selho.

'

" 500$000, fabricadas na Ingla- Publicada a presente lei nesta .Su-
.

terra e estampas 8. i perintendencia, em 5 de Janeiro de
A' . vista dessa resolução, taes notas 1920.

seffrerão o desconto da lei a partir de O secretario
1 de Abril do corrente anno. I

.

Gabinete da Inspectoria da Altandega I Olympio Gõrresen

de São Francisco, 5 de Janeiro de 1920. -: ---

O Secretarie. ° Dr. Eugenio Augusto Müiler, Pre·

Analdo Claro de S. Thiago sidente da Junta de alistamento rnilitaar

_:_ do Districto de S. Francisco da 6a Cir-

De ordem do Sr. Administrador da cumscripcão de recrutamento.

. Mesa de Rendas Estaduaes de São Fran- Faz saber aos cidadãos' constantes da

_'cisco, faço publico para conhecimento relação a?aixo" sortea�os, em 1918, pa
dos interesados que até o dia 31 do cor- • ra o serviço do exerclt� no co�rente an

'rente mez procede-se nesta Mesa de I no e que se tornaram insubmissos por
'Rendas a arrecadação do imposto de. não s.e terem' apresentado, n? praso ]pgal,
patente de bebidas' e fUIDó, .relativo ao a ull1?ade a que se destinavam .qu�,
10 semestre do corrente exercicio. por Decreto de 15 de Novem bro ulti-

Os coUectados que deixarem de satis- mo pu?licado no Diario O[ficial de 19,
fazer o pagamento de suas prestações foram lndul�a90s da� penalidades a que
até o referido dia 31, poderão satisfazel-o estavam sujeitos, S1 se .aprfsentarem
no-primeiro mez que seguir, com amulta dentro do praso. �e .90 dias a. contar

.
de 100/0 e no segundo com 'mais 2�/o da data da publicidade �o refendo D�
ou sejam 120/0 A respectiva cobrança c�eto, conforme communicou em offi?lO
executiva será iniciado em lOdo mez Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço

de Março, de accorda com o art. IOda de recrutamento neste Estado.

lei a. lObO, de. 17 de Setembro de 1915. Relação dos insubmis50s. ind ultados:
. Mesa de Rendas Estaduaes de São Arthur de Jesus, Antonio Tavares,

Francisco 2 de Janeiro de 1920. Domingos 'Moreira e Honorato Olivei-
,

ra, todos destinados ao 13° Batalhão do

»=: S. Thiago 50 Regimento de Infantaria.
LEI rr 212, d�5 de Janeiro de R, para que chegue ao conhecimento

,1920. f\ dos interessados, eu, Marcial Farias da

Veiga, 10 Tenente em disponibilidade,Marcos Gõrresen, Presidente do Con- secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr.
selho Municipal de São Francisco do Presidente este edital que assigno e

. Sul:
vae por elle rubricado, para ser publi-

Faço saber a todos' os habitantes des- cada rio jornal «A Razão».
� te município que o Conselho Munici-
pal decretou e eu promulgo a seguin- (Assig.) Marcial Faria da Veiga
la lei: .' Visto •

Art. 1° Fica o Superintendente Mu- (assig.) Eugenio Müller.
nieilpal autorísado a 'conceder um auxi-

_:_
lio pecuniario de Rs. 50$000, mensaes

ao Collegio Stella Matutina desta ei- -�:�.�[��!!!_!!!L�-!!!"!!!!!!.. !!!.!!!.!.!!!!!!$!!!!!!!!!!!!I!;:;!!!!!!!.!!:t!!!!!'�

dade, durante o anno de 1920.
Art. 2° Obriga-se o Collegio Stella Previaora R � Grandslls e

Matutina a admittir gratuitamente de �

alumnos, aos quaes ministrará instrue- Companhia de Seguros a Sorteios
.

ção primaria, sendo a indicação da Su
periritendencia Municipal. .

Art. 3° Revogam-se as disposições em

contrario.
Mando, portanto, a todos quanto

pertencer o conhecimento à execução
" � da 'presente lei,' que a cumpram e fa-
.... çam: cumprir tão inteiramente' como Numero da sorte qrandc da Lo-
"

. 'nella se contem.
t

..

F d I 23711 N0
.

Conselho Municipal de São Francis- ena e era. -
· can-

co do Sul, em 5 de, Janeiro de 1920. templado 23711
(a.) 1y.latcos Gõrresen, Presidente do Foram contemplados os seguintes titulos:'
Conselho. .

Publicada a presente lei nesta Su. 23510 á 23634 com 20.000
.

d' 5 d J
.

d 23635 á 23684 " 50.000
perlnten snCla, em e anelro e

23685 á'23709 ,,100.0001920.
23710- comO se.cretario

Olympio Gõrresen 23711 Premio Mator

N. 18.

Resultado dos Sorteios
Realisado em 20 da DezembrD de 1919

,
'

;

Resultado do 10' Sorteio da SERlE PREVISORA '.

2:500.000
2:50Cl.()(lO
2:5oc .000
11000.000

15: 000$000
-,:- 23712 com

LEI n' 213, de 5 de Janeiro de. 23713 Á 23737 com 100.000
1920. 23738 á 23787 ,; 50.000
Marcos Gõrresen, PreQidente do Con- 2a..782 á 23912 " 20.000

aelho M.unicipal de Sio , Francisco do Total 403 títulos com

Sul:
,

� p�)Jlllios no valor de Rs�

1:000.000
2:500.000
2:500.000
2:5.00.000

32:000.000

}\viso ao respeitavel publico desta cidade ,que nesta
data abri uma padaria na rua Marechal
.'

Floriano n· 39, antiga casa do [al-
lecido Gentil Crippia,

Na mesma occa ...

sião avi-
so que acceito

qualquer encommenda de
doces finos para casamentos e ou

- tras festa familares. -

São Francisco, 1 de Janeiro de 1920•

, 'afê m.oi�Q Ispeelal
Sem Jtival

Afam�a� torref�cção ae c�fé
DE

Annibal Macedo

A' venda na casa de

Koepeke, Jrmã� & e.ia.

Nesta Praça .

,

---------------------- .....__..._ .. � ------

'���������*��w�}Y�w��{�**�(��*}�*��}tt1fcl�i'�
�. f�� I;� 6RAn l)E HOTE [. (com excellentes

� i
'�*' ll�.' co_modos ti.

diSPOSi"I:U �"'k--" Proprietários ;
:$t� çao das Ex.mal!l. Fa· (

�* Mattana & Block � fJJilias e sr�. vlajantes - �
:*

C
\

46 . '.� Di.spõe de pesso.al I�11 i�;.; aixa Postal n.. 4
.

- Telephone n. (
�4t hbi (

:� Endereço telegraphico: MAR
I a I para o serVlçc'. � �

.� . Ia BANHOS W' �
j�

Rua Raphael Pardinho, � quentes e frios I �
±* São Francisco do Sul • Carro na Estação �v �

�I Estado de Santa Catl)arina �� •••",,,,,.,,Jf
�"%�*D�\mf�)�*ft!\fit\*�*1i�ff\(t�ff\***d**�

. Pa-pel dourado . vende�se na typbgraphia
.. .

"
. IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




