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'Tendo hoje, amanhã e terça-feira, 1"'e'ntatl"va de crime lhe segura o braço e o impede de a·

brilhantes bailes á phantazia nos tirar, teremos a causa physica.
amplos salões desses distinctos clubs, No caso do individuo que julgando

Todos os habitantes do nosso querido dedicados aos seus associados.
,

Não vou neste artigo �azer, um .

as- ouvir algum barulho ou estar sendo vis-
iromenso Brasil vem presenciando atra-

Na tarde de 16 do corrente, (�fgun- tudo completo do que seja a tentativa, to por alguem, deixa de atirar, eom
éz do largo notíelario dos jornaes do

da-feira), (1 directoria do "XXIV de porquanto faltam-me para isso, o pre- medo de ser descoberto, denunciado
aiz o espectaculo de dor. de fome

Janeiro" «fferecerá urn
'

bello festival ás paro e a intelligencia neeessaría para 'ou preso, teremos a causa moral.d� miserias que se está desenrolan-
creança-.

discorrer sobre UIU ponto que segu�- Quando se dá a desistencia expon-
o no extremo norte, cujas tristes e

Estão sendo ornamvntados os salões do 'I'obias Barreto, «tem s�do. e .contI- tanea, ha impunidade; quando po-
unestas eonsequeneías estão senda

desse club, por uma cornrnissão espe-
nua a ser o tormento dos criminalistas»: rem ella é expontanea, mas deter.

upportadas pelos nossos infelizes ir-
cialrnente nomeada para esse fim, a e na opinião de João. Vieira: emarty- minada por uma causa externa, deve-

A08 daquellas paragens,. que nl.lm.a b h j f rio dos oriminalistas, que tem dado mos procurar saber qual dos dois ele.
t qU�11 vC'>[J1 tra ai -ric o com a lpCO pa- 1

.

1 d t ibucta sem tréguas contra. 'os. ernveis
ra dar o melhor desempenho a sua in- que fazer aos egis a ores e ri un�es�; mentos exerceu maior preponderancia

ffeito8 da secca que os assolam Bem
curnb-nci», e sabemos tarnbern que nos vou pois simplesmente dar uma ideia para que não houvesse a execução do

íedade, vão servindo de personagens bailes que vão ser realisados pelo decano do que seja a tentativa. '

crime, pois que sendo o segundo o
ara uma scena verdadeiramente tra-

da- nl I�;,;:t:" �,(lcledade:-:, li nparecerão Para que exista a tentativa são ne- facto será punivel.
d t b t

.

t J gmlH)S dr' senhoritas e jOVI-'Il", com in- cessarios 3 elementos essenciaes e sem A intenção' criminosa à na tentativa
E' ven o am em esse rIS e qua ro ",', '" ',. , ,j � os quaos não poderá a mesma existir. I o elemento preponderante,
e míserías, fome e morticínio em que j

ter e'-s,mtes phantazias. São elles; l0 começo de execução de I A necessidade de precisar a inten-
'& debatem angustiosa�e?te. na bata- i um crime ou delicto; lio que

.

o mee- ção tem levantado duvidas sobre se
ha terrível contra os dísignios da na-I _.��- mo não tenha sido executado por m�- existe tentativa nos crimes paseíenaes,
ureza milhares de brasileiros, qu.e, .ef!ll tivoa independentes da vontade do CrI- ou n'aquelles praticados sob impulso
ôa hora, resolvemos tomar a fehz InI- D Eugenio Müller minoso: Ill= intenção de commeter o da cólera.
ciatíva de dirigir este appello ás nos- r. C. crime.

. Alguns criminalistas acham que em
eaa distinctas conterraneas, afim de __

l0 O começo de execução é consti- taee casos não póde existir tentativa,
todas irmãnadas pelo sentimento' de Transcorreu no dia 12 do fluente, a tuído por um acto material que faz porquanto os erimínoaoa obedecem a
caridade que lhes é' tão peculiar e que data anniversaria do illustre e cornpe- parte dos elementos que constituem o' movimento irreflectido, não se podendoforma o princípio basíeo da reli.gião de

tente facultativo sr. dr. Eugenio Au-, crime: podemos dar como exemplo o pois, julgar sua intenção q�e. pelo re
Christo, recorram o nosso publico, na

Müll d di d " t d individuo que, com tenção de matar sultado do acto e não seria Justo at..
missão dignificante de conseguirem um gusto

. . er,
e iea o, supenn en e�- um outro, puxa de um pistola e não tribuir-ae-lhes um crime .maia grave do

auxilio para aquelles que prese?temen. te municipal desta cidade, em cUJo a detona por motivo independente �e que de facto haviam imaginado, uma
te soffrem tão impiedosa e horrível

des-I cargo s, B. vem. empregando os seus sua vontade.; o gatuno que apó� abrir

I vez que na víolencia da paixão, não.
ventura, e que como nós nasceram nes- melhores esforços em Iavor do progres- uma gaveta, deixa de, se apropriar dos tinham a neeessaria previsão. '

ta terra bem protegida de Deus.
so de S Francisco. objectos que queira roubar, por um Disto resulta que não pode haver

Sabemo� da magnanimidade das I
O distíneto anníversariante, que se obstaeulo qualquer independente de tent�tiva punivel nos delictos não in-

nossas estímadae conterraneas, conhe-j
A •• I sua vontade. teneíonadoa,

eemos a grandeza, a elevação dos se- impoz á estima publica p�los. seus ele-
A difficuldade em classificar a ten-

us caridosos sentimentos, e por todos vados sentimentos humanitaríos e }ola tativa, consiste algumas vezes, em des-
esses motivos estamos plenamente con- sua fina educação, possue real e soli- tinguir o começo de execução que cons

vencidos de que o presente appello t�- do prestigio em todo este município, titue a tentatIV� punível, do simples
rá por p�rte de to�as o ��lhor �c?lhl. . cu ando or isso uma osi ão sali- acto preparatono.. .

mento, fIcando aSSIm maIS uma vez oe
. p. p. � ç

, Para fazer tal dIstIncção devemos 1e
accentuada a dedicação da' lTIulher entlssIma no selO do partIdo que s�. Var em conta que o acto da execução
brasileira pelos seus irmãos patricios, gue a orientação segura do nosso eml- é um dos elementos materiaes da ten. A 'JS. doA0 da Barra e Cam-
no momento de angustias e de dê,c. nente chefe, exmo. sr. dr. Hercilio tativa e o delicto não póde existir sem pOSe

I

Confiantes na bondade das nossas Luz esforçado governador do Estado, el1e, ao passo que o acto preparatorio o Inaugurando a sua escala por este por-
co�erraneas, e�tamo� certos de que le- tendo sido o dr. Eugenio Múller um precede, seIU que do mesmo faça par .. to, dos vapores da Companhia de Navega-varao em consIderaçao este nosso pe-,. te. ção S. João da Barra e Campos, che-
dido, para que assirp possa S. Fran- dos �ue �als �e debateram, co� ver·

no Que o crime não tenha sido exe-
gou no dia 7 do corrente, procedentecisco fazer como as demais cidades do dadelra sInc�rIda�e, pela candldat�r� I cutado por m�ti�os independente.s da do Rio de Janeiro e escalas, o vaporBra�i�, concorrendo tambem com �. seu do grande r�pubhcano que ve� dn'I-1 von�ade do crImInoso. '. ,.Teixeirinha" de 223 toneladas.

aUXIlIo em favor dos flagelladoB do gindo proveItosamente os destInos de
1 SI o agero.te para e:x.pontaneamente, O j�Teixeirinha" t sahio no dia seguin-Ceará.. ',� . S. Uatharina.- .'. por .su� propria vo�tad�, ene não será. te para ltajahy, Florianopolis e Laguna,ConvencIdos do bom exlto que' � VI· A" f l"t ô recebidas punIdo, salvo se, 'so d91XOU de prosse.. onde term'inam as viagen� dos vaporesrão a ter' as senhoritas qUC3 tomarem s Innumeras

.

e ICl aç �s
gUI'r, quando J'â tinha empregado to.. d 'C p h' St11

"

E Müll d t d essa ·orn an la, para o., ;
as responsabilidades desta alta incum- pelo sr, dr. ugenlO er, na � a o dos os meios, que si o fossem reflecti- O vapor "Paulo de Frontin", de ,223
bencia, as quaes terão certamente' o seu natalicio, juntamos, como adrnIrador_ da!TIentej teriam como resultàdo a C0n· toneladas, que faz a SUa primeira via
mai� fra�co apoio e os m�iores appla� ..

de s. S., os nossos votos de uma existen· secução do fini criminoso (Macedo So·
gem, entrou de S. João da Barra e

sos da população desta CIdade, antem-
cia duradoura. ares. Cod. Fen. Com.); escalas, no dia 11 ,e sahio no dia 12

padamente aprese:r;ttamos as mesmas, As causas que levam o agente a pa .. do corrente para Laguna.08 nossos agradecimentos. �, _�_ rar na sua intenção criminosa divi· A "S. João da Barra e Campos",lrt
dem-se e:.n voluntarias e casuae&lj nas que faz o transporte do carvão catha ..

primeiras ha desistencias do fim, aban- rinense, do porto da Lag�na para os de
dono do projecto. Santos e Rio, mantem um serviço de
As causas externas ou casu�eB sub- cargas para o Sul, sendo agente dessa

dividem-se {em physicas e moraes; ca� .. compamhia em São Francisco, o Sr.
aas physicas são aquellas que constI" R. O'N. Addison.
tuem um obstaculo material a consu�

mação do delicto e as moraes são a·

quellas que agem sobre a vontade do
criminoso e o 0brigam a abandonar o

seu projecto, exercendo uma violencia
CI- moral sobre sua vontade (Coure de Dro·
da it Criminel, G. Vidal).

Quando um individuo, querendo
atirar.um seu inimigo, fica de embos·
cada em determinado lugar pelo qual
o mesmo deve passar, o visa e vai
atirar, quando pensando na gr�vidade
do crime ou levado pela sua. pIedade,
desiste, deixa de se dar a execução,
por causa vo�untar!a; se a victima, I;ta
is forte e Inala agll, ou um tercelro,

�pelIo ás nossas éonterraneas
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Notas Maritmas

Festejos Carnavalescos

i\111a cidade de

o "Borborema"

Recebemo� do nosso collega «O Es
tado» de Florianopolis, o seguinte te

legramma:
«Pedimos ao eollega o obsequ,io de

abrir ahi uma subscrição popular,' em
favor ,dos flag_ellados do Ceará.

Saúdaçôes».
Deixamos de attender neste numero

O nobre appello daquelle nosso brilhan
te collega, por aguardarmos o resul ta
do do pedido que acima dirigimos ás
nossas conterraneas, o que esperamos
�eja coroado de bom exito.

Existe na America do Norte uma ci
dade que apresenta esta particularidade
terrivel e encantadora: entre os seus

125000 representantes, conta apenas
1800.0 representantes do sexo barbado_!
O resto... tudo é mulher, �urna

proporção de 85'/., isto é, de 15 ho
mens para 85 rn�lheres.
A terra a que nos referimos é a

dade de Troy, a pouca distancia

capital dos Estados Unidos.

Reitta uranc]e entbusiasmo entre os

socios do� c1ubs ,.,XXIV de Janeiro" e

"UnIão Familiar" pelas festa .... que vão
ser realisadas em honra á Momo, ha�

Postaes d.e ,vistas

Do Rio de Janeiro e escala�, enttou
a 8 do corrente, o cargueiro nacional
"Borboremail , do Lloyd Brasileiro, qUi
esteve carregando para o Rio da Pra
ta,
O "Borborema" tem 885 toneladas

de registro e está rebocando o grande
pontão nacional "LOCK TROOL" de
2.600 toneladas de registro.
O "Lock TrooI" pertence ao Lloyd

Brasileiro e destina-se ao' Rio Grande.

Desta Cidade
nesta T9Pograpl)ia

"Murtinho"
EsteVe carregando neste porto, para
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ELIXIR DE.NOGUEIRA
Cur. •

,

Latejamento dia ar

terial do pescoço.
. InflammaçGea do ute

roo

Corrimento do. 011\'10
doa.

Rbeumatlamoeml"
ral.
Manch•• da pe"

le.

AffecçGe. dO�
flgado.

Dores no per.
to. 0

Tumorel ao•
. 08101.

Cancrol Ye
nerees.

Oonorrh�u.
Carbunculo••
Platulas.
Espinhas.
Rachltllmo.
Plorea ..

'

brllÍ"!
e.s.

Ulçeru.
Tumores.
Sarnal.
'Cryatal: '

Escrophula.. ,�,_'
Darthroa. i

Bóubas.'
� '

..

Boubona.
e� finalmente,
todas as mo ..

'lestlas pro.
Yenleates do
."DRe,

. . ...� '''' ..

_I.

N. 18.

.,Mignon" "Media," e ,,.CommerçialH

Agelfcia da . Caixa Econoptica
De ordem do Sr. Inspector em com-

,

missão Arthur Batalha Ribeiro, Agente
da Caixa Economica annexa á e;-;tfl

,

Repartição, convido os depositantes e rn

conta: corrente com esta Agencia
a apresentarem, dentro de 60 dias, a�

respectivas, cadernetas afim de serem

.apostillados os juros atr;zados até 31
de Dezernbro do anuo findo.

Ag�ncia da Caixa Econornica, annexa
a Altandega de São Francisco dn Sul,
26 de Janeiro de 1920

O 20 Escrip.urario
Macial Fdri<1 (h Veig"
Servindo (k F>...crivão

F� lh inhas
para

o Dr. Eugenio Augustu Müller, Pre
sidente da junta .dc (I,li·,trln.t'nto rnihtaa r
do Districto de S. Franci-co da 61. Cir
cu rnscripção de recru tam en tn.

Faz saber aos cidadãos con-t.mtes da

J relação abaixo, sorteados, en 191 S, pa
ra Q serviço do exerci: o no corrente ano

no e que se tornararn insubrnis-os por
não se terem apresentado, no praso legal,

.

a unidade a que se destinavam que,
por Decreto de 15 de Nnvf.. rn lrro ulti
mo publicado no Diario Omeia i de 19,
foram indultados elas penalidades a que
estavam sujeitos, si se a presentarem

,

dentro do praso de 90 dias a c.mtar
iliBE 'IEPUBATIYD ,DO �An6UE ,d� data rl,1 publlcidildt, elo rr[prid(1 01::-:

ggs &3 , ._._ . _. ,.gl.a � C�d(), ('UD fu! In e CP) J'rrllllT1, i co II e n J (lt fi?io I!
80•• IA rê..

[Circular Il Sr. Corv.ri-l (,bd:" do !'t�l V1ÇO

...��\l_, de recrutamento neste E:�t;l<j().
. "'

.. ,; ........ Relação dos insubmissos irid ultados:
\. ,J' !

Alfandega de São Francisco
Ar.hur de jesu-, Antonio Tavares,

Domingos Moreira e Honorato Olivei-
Edlt"l, eem prazo de 80 dias ra, todos destinados ao 13° Batalhão do·

]V 22 5° Regimento de Infanteria.
•

.

E, para que chegue ao conhecimento
De ordem do Sr. Inspector, conyjdo dos interessados, eu, Marcial Farias da

a�s Srs, 1?-egqpiapte.s estabalecidos nesta Veiga, 10 Tenente em disponibilidade,
Cucunsc!lpção. a YlfeqJ, dentro. do fIra .. secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr,
to de trinta dias, pagar nesta Alfande- Presicente este edital que assigno e

ga a differença de taxas relativas as vae por, elle rubricado, para ser publi
mercadorias existentes em seus estabe- cada no jornal «A Razão»,
leoimentos, as quaes toram a,ugmentadas (Assig.) Marcial Faria da Veigapela lei orçamentária do corren te exer-

cicio, sob n. 3979, de 31 de Dezem- Visto
bro de 1919. (assig.) Eugenio Müller.
Para esse fim os srs. negociantes re.. �SL"'. , __.. i! XE2L2C&L.& 2ES . -º 51

quererão o fornecimento da estampilhas

,.�
.

I �

·preci.sas com os seus r:spe�::tiv�s .valo- 381 9 113 � i13 [r 3 � 111)11res, Juntando uma relacãc rriscritninada � ir � � � IJ IJ "-I "J fjf) � �
da mercadoria que ínoídeea nesse aug-: ROO M h I FI

.

'd R l !\nu"mente,' ' ua arec a orlano"esqlllna a lia auro mU ar

�elativarnente á .ta,���ç,ão dos ncvost.. São Francisco do Sul
artigos Corno moveis , jóias, armas, Iam- '

padas electricas.e outros ficam aguar- Grande sortimento de
dando a respectiva regulamentação.
Alfandega de 'São Francisco, �2 de

Janeiro de 1920., .

., .

O 2' Escripturario
Manoel Badejo

De' ôfdeft1 do Saro Inspector, faço pu-
blico, para conhecimento dos interessa- Preços baratlssímos,
dos, que, de accordo com a communi- L'

·

PI" B "I
cação feita' pela Delegacia Fical do lVrarla· �pe arla rasl.

Thezouro Nacional, neste Estado, a Jun ..

ta Administrativa da Caixade Arnortisa � An .. O n 111Oç§.o resolveu prorogar até 31 d,� Mar", ,v.i-
ço do corrente anno, "'o prazo para re.. Encarrega-se de construccões,
colhimento, �em descnnto, das notas reformas e reparações de pre ...

-

.,-
qun começanam a soffrer desco,nto, de· dios .

.

�'ít?�/\f/\;u�\±.(\d;,(\d;IW\±.l\;:tl\±l\±b±AtI\:tI\;:tI�\±.I\:tM::1\±{\tI\Uw,,�:lodo vigente em diante e as qtl'aes.' .

f'. ��'�'�"� ?Y5;'�I,(?'Gllrt?Il�I.�"ajj),(?X5,,(%,(lX5)I.�I.?t5.r ,(\�,cX5),,«�,,2l?,;LV5)i§,�,�,,)
,

se retere o etlital n. 8, d,e 6 de Junho ...

Fornece �erreno para edi. lC�'"�. �""- �:3iiiiíí1ffiiDiiiiiiit I"do anno findo, de;;ta Alfandega? a saber:' çoes, em dlver.sos e apraSlvelS.� 6"An i\ E HOTE'
I

\ 'f
. Notas de 10$000, estp:.. 8, :,10 e 13. p0tltos desta CIdade. !� n U �

I
Com ex�elle.ntes ,

'").

,. ,. 20$000 fabncada� na rngIa.. Os trabalQ0s são feitos por � . camadas a dlspasl"
terr� e estarn'pas 10 e 1l. i preços razoaveis e condH;ões:$f Proprietarios.. ; ão das Ex.mas. Fa- �>.. " 50$000, fa bncadas na Ingla... . -9 M &. Bl k .

ç
. . ,

terra e e�tlmpas 9 ela. ,vantaJosas.
. _ ,� attana oe 1M tulhas e sr�. VIajantes �

100$000 fabricadas na Ingla-.' "OS contractos sao executados

�. I D'
I

N.

d 1 I,.", II "d
��

P 4 T· 46' lspoe e pessoaterra e estam�as 10. I com a maXImo rapI ez. * Caixa ostaI n. - elephone n.
. .

�

200$000, fabncadas na IngIa" '\:.€
. habll para o serVlç0. ...,.

.

O �f(: Endereço telegraphico: MAR

I BANHOS Jterra e efitdfn pas 1 e 11. '. '. -':''!vf .J..
.

: ...

• ,,500$000, fabricadas na Ingla"l: Postaes de phantasias � Rua Raphael Pardinho
.

quentes e frios "

terra e estampas 8. I' �
F S 1 Carro na Estação '"

A' vista, pesS,a resoJuçã(�, taes �OhHl P81Jl)J�� ®.llXrulHItSS�!i 1 a qualidade :i7� São ,ran"cisco do u I
�.

�effrerão ? desconto da 1et a parhr df�
� � Estado de Santa Catl)arina :lIlIlITJl1llIl'1 de Abnl do corrente .anno. Papel de cores �'J{.. >; ����

���:������:�� � �Thapm' �*�����*��
.

.

ArnaldooCraer�"à�n�. Thiago I fO«lommenda esta typographia PaFel, dourado vende-se· na typographla .

4.2
-.--

nesta typC)graphi�

Is,leil�
Sem Rival

Afamaaa, torrefacção
DE

d.e

A' venda na casa de

Annibal Macedo

livros em branco, tintas, pa

peis, cadernos e livros escola

res, romances, dlccionarios, ea-:
rimbos de borracha, fitas e ma

chinas de escrever, Impressos,
jornaes e revistas.

Koep�ke, Jrmão & eia.
•

so.na

2x5

Michelon
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de Carta

•

!Faça como eu: to-
-

me o rernedio ideal
.. 'par� todas as doen

, ças do utero, tome

A Saude daMulher
fi

e ficará- curada de
seus íncomrnodos,"

- Rio
1b��wm=m"2S....mm..aa���r

OAUDT ti .ot.IVElRA

terra e estampas 10 e 11.

II Il 500$000, fabricadas na Ingla-
terra e estampas 8.

A' vista dessa resolução, taes notas

ffrerão o desconto da lei a partir de

de Abril do corrente anno.

Gabinete da Inspectoria da Altandega
e São Francisco, 5 de Janeiro de 1920.

O Secretarie.
Arnaldo Claro de S. Thiago

. ,.

-.-

4.3

Visto

(as�jg.) Eugenio Müller.

. ,

de convocação de eonscriptos como abaixo se declara

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta do alistamento militar do

Districto de São Francisco da 9a Circumscripção de Recrutarnente.

Faz saber aos que o presente edital virem ou delle tiverem conhe

cim.ento que, de accordo com as diaposíções em vigor, foram convocados e

designados para servirem nas diversas unidades do Exercito, neste Estado os

conscríptos abaixo mencionados, alistados na classe de 1898, os quaes deve
rão vir á sua presença até o dia 31 do corrente afim de receberem O certi

ficado de apresentação que lhes dará direito ao abono de 2$000 dia

rios a contar do dia de sua apresentação a esta Junta até ao em que se a

presentarem á 9a Bateria Isolada, estacionada no Forte Marechal Luz nesta

cidade, ponto de concentração dos referidos conscriptos. A apr-esentaeão

ao Forte devei-á ser feita até o mez de Fevereiro proximo eu

ti-ante. 'I'erão direito, também, a passagem por estrada de ferro e por via

t�aritima ou fluvial. De accô�do com o artigo.�01 das modificações q-ue bai
xaram com o Decreto n? 12. ,90 de 2 de Janeiro de 1918, todo o sorteafio

convocado que se não apresentar até o ultimo dia do mez de Fevereiro, será

declarado insubmisso e, corro tal, pi· acessado criminalmente. E eu

Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente' em disponibilidade, secretario da Junta,
de ordem elo Snr. Dr. Presidente, lavrei o presente edital 'Para ser publicado

pela imprensa e affixado nos lagares de maior concurrencia deste Municipio .

.Iunta d« alistamento militar do Dístricto de São Francisco, da 9a

Oíreumscripção de Recrutamento, 11 de Janeiro de 1920.

Visto

(Assig.) Eügeuio MUller
(Assig.) Marcial Faria da ,Veiga

10 Tenente, secretario

Relação dos conscriptos convocados
-�---------------------'-------------------�--I-----------------

� � Nomes dos sorteados
zg---,------------------,--�------------------�--------------------

João de M. Bezerra
Fernando da S. Torrens

Amelía Roza de Jesus
Maria J. Pereira

José E. da Rocha

Polycarpo da Costa
Luiz L. de Freitas
Vergilio José da Rocha
Durval P. dos Santos
José Lopes Pedrozo
Luiz P. dI) Valle

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

geneia da Caixa Economica 13

De ordem do Sr. Inspector em com- 14

issão Arthur Batalha Ribeiro, Agente 15

a Caixa Económica annexa á esta Lf

epartição, convido os depositantes em 17

anta corrente com esta Agencia 18

apresentarem, dentro de 60 dias, as 19

sspectivas. cadernetas afim de serem 20

postillados os juros atrazados até 31 21

ti Dezembro do anno findo. 22

Agencia da Caixa Económica, annexa 23
,

Altandega de São Francisco do Sul, 24

6 de Jane iro de 1920 25

O 20 Escripturario 26

Macial Faria da, Veiga 27

Servi�do de Escrivão ��
-.- 30

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Prc· 31
sidente da Junta de alistamento militaar 32
do Districto de S. Francisco da 60. Cir- 33
cumscripção de rt!,crutamento. 34
Faz saber aos cidadãos constantes da 35

relação abaixo, sorteados, em 1918, pa- 36
ra o serviço do exercito no corrente an- 37
no e que se tornaram insubmissos por 38
não stl terqm apresentado, no praso legal,
a unidade a que se destinavam que,

por Decreto de 15 de Novembro ulti

mo publicado no Diario Official de 19i
foram indultados das penalidades a que

Francisco Ramos de SOUZ3. Lirn a, I 8 - João Francisco Caldeira

estavam sujeitos, si se apresentarem
lê Supplente em exercicio do [oizo de

I
9 - Antonio Tavares de Oliveira

d
Direito da Comarca de São Fran- 10 - Trajano Diozenes Lopes

entro do praso de 90 dias a contar
.

�

da data da publicidade do referido De- cisco, na forma da lei etc. I ,11 Marcial Faria da Veiga

ereto, conforme cornrnunicou em officio Faço saber que ha vendo designado 12 Antonio Gentil de Carvalho

.

Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço
() dia 10 de Março próximo vindouro,

de reecutamento neste Estado.
ás 11 horas, para instalar-se a Iii Ses-I

Relação dos' insubmissos indultados:
são ordtnaria do Tribunal do jury dés- 13 - Eduardo Leduox

Arthur de Jesus, Antonio Tavares,
ta Comarca no corrente anuo; e que 14 - Antonio F. Ramos Filho

Domingos Moreira e Honorato Olivei-
de c6�[()rmidade corn a lei nÓ. 919 de 15 - Clemente d'Oliveíra do Prado

ra, todos destinados ao 130 Batalhão do
22 de Setembro ele 1911, tendo prece- 16 - Hygino Fernandes Lopes

50. Regimento de' Infanteria.
elido ao Sor�eio dos �8 iura�os, que 17 - Cornelio Gonçalves Soares.

E par h 1
.

t
tem de servir na refenda sessao, foram .- p.araty -

, a que c egue ao con iecirnen o
d

.

r
.

dos interessados, eu, Marcial Farias da I

sertea os os cidac aos seguintes:

Veiga, l0 Tenente em disponibilidade, - (j i d ad e -

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

Pae

João Bezerra
Avelino Torrens
João de Jesus
Dario de Oliveira
Antonio Corrêa
Pedro Cardozo
Boanel de Mirando
Antonio Th. de Araujo
Francisco G. da Cunha
José Gonçalves
Antonio Pedro Pereira
Manoel S. D. Beno
João Brandão
João Raymundo
Bento F. de Oliveira
Antonio de Mira
Odon da Luz

Felippe da Graça
José Ferreira
Francisco Machado

Eugenio Oliveira

Sergio da M. Moreira
Romão das Neves
Arthur S. Rocha
Gentil E. da Costa
Luiz de Freitas
João da Rocha
Alfredo I. dos Santos

Augusto Pedrozo
João P. do Valle
Marcos de O. Prado
Antonio Maia
Feliciano A. Corrêa
Antonio de Jesus
Pedro A. Paixão Henrique Roza

Bento M. de Mira Manoel do Nascimento
Eduardo L. Lopes Leandro B. Lopes
José Gonçalves José G. de Oliveira

Marcial Faria da Veiga,

Olympío C. de Oliveira
Laurentino A. Corrêa
Idelfonso Cardozo
João G. de Miranda
Manoel T. de Araujo
José da C. Rezende
João D. Gonçalves
Manoel P. de Miranda
Antonio Dias Bello
Bento A. Brandão
Elizeu A. de Miranda

André Poncio de Mira

José Maria Ferreira
Estevão Machado
Germano A. de Oliveira
Francisco da M. Moreira

. Marcello AIves Maia
Antonio F. Corrêa

Mãe

Maria da Graça Elisia

Clara Dias Machado
Maria T. da Silveira

Maria A. da Graça
Maria Avelina da Luz
Balbina M. da (traça
Quintina M. da Graça
Bemvínda

.

Machado
Barbara V. Brandão

Clemencia M. das Neves

Felicia L de Oliveira

Genelicia M. Graça
•

Faustina M. da Silva
Anna Maria de Jesus
Izabel Anna do Rozario
Josephiua ,M. de Mira

10 Tenente, secretario

- Sahy --

18 - Urbano Antonio Moreira

19 -- Francisco cl'Almeida Filho

20 - Gervásio Francisco Vieira.

21 - Juvenal Pereira Water

- Itapucú -
1 Antonio Cezar da F. Osório
2 José Antonio Oliveira Filho

3 José de Oliveira Bronze

4 - Pedro Dario Xaviar dos Reise

5 _. Epaminondas H. de Oliveira

6 - Adolnho Antonio Corrêa

7 ....... Carlos Aloyes Büchele

22 - Lindopho José Borges

I
...... Barl·a Velha -

23 -- João Climaco de Miranda

\

Bromil

:�'
,:",.',,"

"-., .

esse

Laboratúrio - Daudt & Oliveira
�iZ1!Zíl.Eil��illli!:I:������iIGr.,"

24 - Pedro Francisco Gonçalves
25 - Líndolpho Quirino d'Aguiar
26 - Amaro Coelho de Bella Cruz

27 - Bernardo Borges da Silveira

28 - Nestor Natividade Silveira.

A. todos os quaes e a cada um de per:
ci, bem como a todos em geral se

convida a comparecerem no. edificio

do Forúrn nesta cidade, tanto no refe ..

rido dia corno 110S de mais seguintes
emquanto durar a do jury, sob as pe
nas da lei se faltarem. E para que
chegue ao conhecimento de todos, man
dei lavrar o presente e mais quatro
de igual thêor sendo um para ser aí
fixado no lugar elo custurne desta ci ..

dade, outro para ser publicado pela
imprensa e os restantes para serem af
fixados nos Cartórios de Paz dos des

tricto do Sahy, Paraty, Itapucú e Bar ..

ra Velha. Dado e passado nesta cidade

de São Francisco em 10 de Fevereiro

de 1920. Eu José Auzusto Nóbrega,
escrivão, que escrevi (a.) Francisco

Ramos de Souza Lima. Está confer-
.

me.

O escrivão

J. A. Nóbrega.
Francisco Ramos de Souza Lima.·

Não é de
que se conhecem os productos
pharmaceuticos de Motta Juntor:
-muito caros sempre, corno di- '

zern, mas sempre, bons, infalliveis
se'lnpre, nos males a cujo curativo

se destinam.
p,

OS POS FERRUGINOSOS de Mot-
ta jU1'twr, um delles, não tém

substituto, contra as Ane1nzas, em

geral, susptnsões, hemorrhagzas
«FLORES BRANCA�», zrregu
iaruiades, finalmente.

Os legitimas trazem o retrato

de se auctor. é\ sua colherinha-me

dida, tem, no cabo, o nome de

MOTTA JUNIOR, e encontram

se em todas as Drogarzas.

Dr. Julio Renaux
ADVOGADO

JOINV,ILLE
Receita causas nesta Comarca
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Dia 22, (ADVOGADO)

Pharmacia Minerva De Florianopolis e escala, o vapor Aceita causas no cível, com,..
naco "MdX" de 116 toneladas. I mercial e trata' de inventarios

Abre-se a qualquer hora da noite Dia 23. "

Rua General Ozorio II. 11 Telepholle IL 15 dtlell������:�. o vapor nác. •Max·
I Ô\_. R���e.��l ��:��.n .• �

.•.JL5

•

�)�---_. IO Tonico Mais IPoderoso que·
se ConheceI

para todas as edades, é
a Emulsão de Scott. '

Muitas pessoas devem o

I
melhor da vida -a saude
e vigor- ao bom costume
de tomar este famoso
preparado de puro oIeo
de figado de bacalháo da
Noruega. e Os medicos e

I demais homens scientifí
cos o recommendam co- Imo um valioso Reconsti-
tuinte de verdadeira ne

cessidade para pessoas

I
de organismo debil ou

, depauperado. I
� �' ...

Ji(I} '/I Tomae' a legi-
, ,..

�
tima Emul.io

L de Scott
I _-"!'I---475 ...
.._-- ._..

J
. 4;*� .. � c__

Rio Grande e Kontevideo, o vapor
aac. ,.Murtinho", entrad o do R, de Ja
neiro, com escalas por Paranaguá e

Antonina. no dia 11 do corrente.
O ,.Murtinho" tem 394 toneladas de

registro e pertence ao Lloyd Brasileiro.
Em Montevideo, será o "Murtinho"

entregue á compania Minas e Viação
de Matto Grosso, que está fazendo to

do o serviço de navegação do rio Pa
raná, antes feito pelo Lloyd.
Entre outras . embarcações, a Minas

e Viação, tem os Tapores: "Miranda" e

ItCateres" do typo do "Murtinho" que
ja estiveram aqui e a chata "Sibi11a"
que esteve aqui durante muitos asnos,
fazendo serviços para o Lloyd Bre
.Im.

o "Tres Barras"
Esteve carregando para Santos o va

por nacional "Tres Barras", entrado
daquelle porto no dia 9 do corrente.
O ex "Alves de Freitas" tem 366

toneladas e faz o transporte de madei
ra da Lussber, para Santos.

O "POl'to Velh-o"
Entrou do Rio de Ja neiro e escalas,

O vapor nacional "Porto velho" de 551.
toneladas.

O lIPorto Velho" transporta madeiras
da Lumber para o Rio.

E' facíl fazer-se tudo;
.1 � \b? mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só fallava-se no «DOCHMICIDA)

-

Motta Junior, para a cura do opt-
lapão; hoje, ha uma bôa 'dose de

remédios, todos elles baratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita COUZH, ainda; _

mas

quando se quer a cura radical e

e infallivel da OPILAQAo, ainda

hoje só pJ ocura-se. só vende-se,

por este mundo a fora, o mesmo

antzgo e caro �CHMICIDA»
Motta jU1Zzor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em

todas as dwgarias.

t

sVts el{ra assemaresas que celebrlsanlNOTICIARIO Do Rio de Janeiro e escalas o

por na�. "Servulo Dourado" de
tonelados.
Dia 26
De Santos, o vapor nac, .Tres Bar

ras" de 366 toneladas.
De Pelotas e escalas o vapor naco

"ltaituba" de 613 toneladas.
De montevideo e escalas, o vapoor

naco "Sirio" de 554 'toneladas.
Dia 27
Do Rio de Janeiro, o vapor

"Guanabara" de 766 toneladas.
De Florianópolis, o vapor naco "Ri

chard Paul" de 37 toneladas,
Do Rio de Janeiro e escalas, ova- ...........:i1Q8iIIIN.�IS'll_i*'I!III.-'!.:sIN�.._=-__.I_•._..-..•'!'*"_I!I!l�•._.!=.7._..'I'I.II._.

por naco "Anna" de 247 toneladas,
De Macáo e escalas, o vapor naco

,,Itaberá" de 927 toneladas,
Dia 28
Do Rio de Janeiro e escalas, o va

por naco "L8guna" de 300 toneladas.
De CAbo Frio, o palha bote nr C.

"Joanna " de 71 toneladas.
Dia 2 XXIV de Janeiro, communico aos Senho-
i De Florianópolis e escala, o vapor
naco '"Anna" de 247 toneladas.
Do Rio de Janeiro e escala, o va

por naco "Prudente de Moraes" de
496 toneladas.
Dia 3
De Mossoró e escalas, o vapor naco um festival

"Itassucê" de 926 toneladas.
Dia 4
De Pelotas e escalas, o vapor naco

"Itapacyll de 510 toneladas.
De Florianópolis e escala; o vapor

naco ,.Richard Paul ", de 37 toneladas.

SAHIDAS
Dia 22
Para Paranaguá, o vapor naco »Max"
Para Florianópolis, o vapor naco

"Richard Paul-
Dia 23
Para Florianopolis e escala; o vapor

naco "Max"
Para Montevideo e escalas, o vapor

naco .Servulo Dourado"
Dia 26
Para Aracajú g escalas, o vapor naco

'JItaituba"
Para Rio de Janeiro e escalas, o-va-

por naco "Sirio"
Dia 27

Para Porto Alegre e escalas, vapor
naco "Itaberá
Para Florianopolis e escala, o vapor

naco "Anna".
Dia 28
Para Buenos Aires, o vapor argent.

_____5L±Z Se bem que nãc tenha por habito,
de na minnha clinica, indicar prepara
dos officinaes, todavia, reputo o ELI
XIR DE NOGUEIRA formula do phar- o

maceutico chimico João da Silva Sil
veira, um dos primeiros contra a syphi
lis lias suas differentes manifestações,
já pelos seus elementos componentes

I que reforçam a minha convicção, co-.
naco

mo pelas noticias de .curas assombro
que o celebrisam,

Dr. João Cupertino da Silva.

Na avançada idade de 72 annos, fal
leceu ante-hontern nesta cidade, a sra. d.
Anna Carolina de Miranda, sogra do
sr. João de Oliveira Leite.
Ao enterramento de d. Anna de Mi

randa, cujo feretro sahio da residen
cia daquelle nosso amigo á rua Herci
lio Luz, compareceu avultado numero

de pessoas.
A' família enluctada, apresentamos

as nossas condolencias.

vendo tarnbem na Segunda-feira, (16)

·
--

·

Queridas Mães, tomem cuidado, não
deem alcool em forma alguma aos

,vossos filhinhos; se e lles estão rrHlgros
e fracos dae-Ihes a .Emulsão de Scott"
verdadeira, ha muitas fal-ificacõ es, "At·
testo que tenho empregado lí:1rg�\f.neu
te em minha clinicá, quer hopitalar,
quer civil, e verifiquei sempre os me

lhores resutado-, maximamente nos ca

sos de escrofulo-e, lymphtisrno, etc.,
etc.

"Dr. Olegário de Moura.
"S. Paulo".

.

Secção Livre

i\viso
De ordem da directoria do Club

res 80'ci05 que os bailes do carna

val serão reelizados no Sabbado, (14)
Domingo, (15) e Terça-feira, (17) ha-

-:-

!1IXIR DR NOaUElIRA para as creanças,

O 10 Secretario
Pedro lvo Gualóelto

doPhco. ,Chco. João da Silva Silveira
Cura - ULCERAS - Tumores brancos

·

-.-

-:-Dr. Antoruo Gonzaga. - Esteve nes

ta cidade, de passagem para Porto
União, o nosso coestaduano sr. dr. An
tonio Gonzaga, que acaba de completar
com muito brilhantismo o curso de me

dicina na Universidade do Paraná.
O dr. Gonzaga, seguiu para aquella

cidade, afim de substituir o dr. Pi
nho, na commissão medica que ali se

encontra por determinação do .governo
do Estado.

Acompanhado de sua Exma. família
acha-se nesta cidade residindo, o Sr. An
tonio Conod. m, d. gerente do Trapi
che do Commercio de A. Baptista &
Cia,
Dezejamos feliz permanencia.

S.' Francisco, 11-2-920
M.I'!_-_.

-!-
�_,...._ .. __#._�------_.. - .. _ ....._",_.__._---...__ .....,

Está se procedendo no grupo esco

lar "Felippe Schmidt", a matricula pa
ra os 1 0, 2", 30, e 40 annos lectivos
desse importante estabelecimento de
ensino.

Alfandega de São Francisco
Edital com prazo de 30 dias

N.22
-: ..- De ordem do Sr. Inspector, convido

aos Srs. negociantes estabalecidos nesta
Circunscripção á virem, dentro do pra
zo de trinta dias; pagar nesta Alfande
ga a differença de taxas relativas as
mercadorias existentes em seus estabe
lecimentos, as quaes toram augmentadas
pela lei orçamentaria do corrente exer

cicio, sob n. 3979, de 31 de Dezem
bro de 1919.

Procedente da capital do Paraná, es

teve entre nós, o sr. A�y Machado, re
presentante da "Revista Illustrada" que
se edita em Florianópolis.

.

-:-

Pelo sr. dr. superintendente municio
pal, foram nomeados para arbitros a

fim de avaliarem os terrenos não edifi
cados no perímetro urbano, para lan
çamento do respectivo imposto, os snrs.

Theophilo Ovidio Machado e Custodio
da Maia.

"Fresia"
Dia 29
Para Florianpolis e escala, o vapor

naco "Richard Paul"
Dia 10
Para Santos, o vapor naco "Tres

Barras"
Dia 2

Para Montevideo e Buenos Aires, o

V300r naco ",Guanabara"
Para Montevideo e escalas o vapor

nas, "Prudente de Moraes"
Dia 3
Para Rio de Janeiro e escala ova·

naco "AQ.na"
Para P. Alegre e escalas, o vapor

nac, "Itassucê"
Dia 4
para Aracajú e escalas, o vapor naco

.Jtapacy"

Para esse fim os srs. negociantes re�

quererão o fornecimento da estampilhas
precisas com os seus respectivos valo ..

res, juntando uma relação discriminada
da mercadoria que incidem nesse aug
mente.
Relativamente á taxação dos novos

artigos como moveis, joias, armas, Iam
padas electricas e outros ficam aguar
dando a .respectiva regulamentação.
Alfandega de São Francisco, 22 de

Janeiro de 1920. �

O 2' Escripturario
Manoel Badejo

.

-.-

Foi levada á pia baptismal no dia
9 do corrente mez a interessante me

nina Lyz, filhinha do sr. Trajano Dio
genes Lopes, proprietario do "Radium·
Cinema", tendo servido de padrinhos o

sr. dr. Eugenio Müller e sua exma. es

posa.
-:- t)

Regressaram da capital do Estado, o

sr, Otto Selinke .

e exma. familia, e a

senhorita Leonor do Livramento, pro
fessora do Grupo "Felippe Schimidt", N. 1S..

-.-

De ordem do Snr. Inspector, faço pu"
blico, para conhecimento dos interessa
dos, que, #de accordo com a communí
cação feita pela Delegacia Ficalo do
Thezouro Nacional, neste Estado, a Jun-'
ta Administrativa da Caixade Amortisa
ção resolveu prorogar até 31 de Mar
ço do corrente anno,"o prazo para re

colhimento, sem desconto, das notas
qun começariam a soffrer desconto de
lOdo vigente em diante e ás quaes
se refere o edital n. 8, de 6 de Junho
do anno finoo, desta Alfandega, a saber:
Notas de 10$000, estp. 8, 9,10 e 13.

" " 20$000 fabricadas na Ingla-
terra e estampas 10 e 11.

" 50$000, fabricadas na Ingla
terra e estampas 9 elO.

" 100$000, fabricadas na Ingla"
terra e estampas 10.

II 200$000, fabricadas na rngIal,

Em [oinville, contratou casamento
com o sr. Jayme Vieira, telegraphista
naquella cidade, a gentil senhorinha Ma
ria Isabel Machado, dilecta filha ela
exrna. viuva d. Maria Guerreiro Macha
do.

n 11 ,.

?Y-�r, -Ribeiro de eaY11al��
(advogado)

Aceita causas no civel
e commercial

Rua General Osorio n. 7

-:-

Constipacão, tosses e debilidade em

geral - cura rapida com o Vznlzo
Creosotado do Pharrnaceutic0 Chimico
João da Silva Silveira.

-:-
..........................................
.......................................

Movimento do Porto
,

ENTRADAS

"

"
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