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Por decreto assignado no dia 23 do
Inez corrente, pelo exmo. s.r. dr. fIer
cilio Luz, honrado e operoso governa
dor do Estado, foi fundado. annexo ao

grupo escolar «Felippe Schmidt» o

Curso Complementar, que constituindo
uma verdé!deira aspiração da popula�

Falleceu em Bluménau na manhã de
26 do corrente, '0 sr. Durval Mdellmann,
irmão da exma. sra. d. Adéle Selinke

,
,

digna esposa do sr. Otto Selinke, e cu

nhado do sr. Leonidas Branco.
. Aos distinctos p;)[ente do mortCt, él

«Razão» apresenta os seus setirnento�.

Paido de Viterbo

•

•

blicação semanal
.

Impresso na Cyp. «A.pollo»

�
. .

illmissãO pró·fiagellados do Norte i ção desta cidade, virá incontestavel- IN""bre"" n� "9"ublllJC�
dos pelo Imperador em signal de es·

mente prestar mnumeros e extraordl.1 Y ÍllQI líN ,,"\ii r a. tima ou de reconhecimento áquelles

Mereceu o mais franco e carinhoso �arios beneficios ao� nossos jov�,?s eon- A despeito de vivermos num paiz que eram seus amigos e gozavam das

olhimento por parte das distinctas terraneos, _qu� desejam dar mais am- de regímen democratico e no seio da sympathias palacianas, pouco influindo

horinh�8 Carmen �
.. Laura de Oli- pIo desen'_olvlmento �os seus estud�s. Ame:ica liberal, cujos Estados em que os agraciados tivessem ou não uma

ira, Manetta Guerreiro, Izaura e Ruth A cr�açao do Curso Complementar quasi a sua totalidade, ao fazerem a genealogia plebea e obscura.

brega, o appello que dirigimos· ás I
nesta CIdade, ve� demonstraryatente- sua indepeudeneia politica, desligando. Segundo Salvador de Mendonça,

ssas conterraneas em o numero deste
I
ment� �ue o eminente estadIs�a que se das metropoles, declararam-se pela «em uma terra como o Brasil, virgem do

riodico de 14 do corr.en�e, as quaes
\ o�·a dirige co�n grande �e5co�tIno �e fórma de governo. republicana" _ não contacto do homem civilizado, não

anisaram uma comrmssao que per-
vista os destinos de S. Cathann�1 n�o raro é encontrar-se ainda quem acari- houve nunca essa aristocracia (4). E'

�reu o nosso publico, num gésto de tem de.scurado o problema da diffusão eie os ic1éaes de uma aristocracia que,
até phenomeno digno de nota, que das

gitimo �entimento christão, angari�n- do ensino nesta �uturosa e prospera aliás, nunca tivemos na monarchía e
dezenas de fidalgos que para aqui vi

donatIvos em Iavõr dos nossos In- parte da Federaç��, reconhecendo. o pavoneie a sua nobreza e os seus bra- eram nos tempos das colónias, poucos

lizes irmãos do Norte,' que vêm sof- exm.o s:_. dr. H�rCIho Luz, que !1 dIS- zões em ex iiô res e no alto da papeis traziam titulos nobiliarehicos: ·OS seus

endo presentemente os horrores da I seJ?l1:açao da Instrucção constitue a de carta. . ..
.

brazões eram os seus nomes de famí-

:lle e da secea.
. .

principal base para o progreeso de um A nossa educação republicana, em
lia .... » Por isso mesmo, pondo

Louvamos sobremodo o gé�to dl�n�. povo.. que peze aos fidalgos e fidalgotes bra- já de parte o espirita republicano

cante daquellas nossas gentis patrteí- i

O �r. dr. Eugenio �.üller, esforç�do I eileiros, não pode tolerar esse resurgí- do paiz, não podemos comprehender,

, que ?em souberam comprehender ] superintendente mum�Ipal desta. Cld_a-, mento de estirpes, essa dístincção que absolutamente, como provenham de um

nosso justo appello, procurando to- i de. que com a. sua SIncera dedicação I se procura restaurar nos nossos dias numero tão reduzido de nobres, tan

as num bello movimento de caridade! pelo engrande�Im?nto de nossa terra, quando «todos os paus de laranr;ára: tos pretendentes. á alta linhagem,

onseguir um util aux.ilio para os bra-] bastante
eontribuio �ara que.o gover- com que o primeiro e segundo Impe-- que vivem a procurar com avidez nos

llsiros que estão curtindo as amargu.!
no do Estado fundasse �qUI aquelle rio procuraram enfeitar a côrte brasí- espolias dos seus antepassados elmos

s da maior das desgraças. i
curso, empre&,�ndo para ISSO os 8e�s leira mor�iam com a sua geração, co-

e escudos, e a restaurar com minu ..

Lamentamos revoltados o facto de: melhores a�xlhos, rec�beu do sr. pI�. mo era Justo e liberal que morres.
deneía brazões e armoriaes.

rem muitas pessoas deixado de re- fessor .HenrIque ?a. Sllv� Fonte.s, di- sem (1»>.
. . . . . · • . , ...-

onhe�erN o fin: altruistieo da !ef�rida gno ..
director O'da Inst�ucçao publica, o Com o estabelecimento do reg'lmen

P.-L. Courier que soffrera tantas

omnnseao, evitando de contribuírem 1 seguinte telegramrna: feudal para a colonisacão que garan- injustiças, a despeito do seu talento

om qualquer ímportancia em beneíi-] "Fpolis, 23 - Tenho o prazer de tisse a posse das terras descobertas, o robusto, dizia com amarga ironia que

io dos pobres flagellados do Norte, I eommunícar-vos que o exmo. sr. dr. governo portuguez dividiu o Brasil em «la nobiesse n'est pas une chzmere,

uando ainda ha pouco, nos dias car- governador essignou hoje o decreto cre.' quinze capitanias, doando-as a treze mais quelque chose de três réel.três 80"

avalescos, tivemos. opp�rtun!dade de

II ando
escola complementar nessa cida-I fidalgos da �equena nobreza. Desse nu- lide, tres bon, dont on sait tout le príx».

er os elevados e inuteís gastos que de. mero, deduzidos os que deixaram de E Courier., «mestre da. sátira e mestre

oram feitos com festas em homenagem Saudações". � I vir a08 seus dominios e os que daqui da lingua francesa», segundo Faguet,

o rei da pandega.
I

regressaram para a metrópole cheios. tinha razão para reconhecer-lhe o

Damos inicio hoje á publicação/ dos
-�- das mais amargas desillusões 'pelo máo valôr, pois graças ao seu plebeismo

ornes das pessoas que têm concorri- a t p t
exito da empreza, - muito poucos do- foi-lhe recusada uma cadeira na Aca ..

o com quantias para os nossos irmãos CagO .ao ara. y natarios se fixaram permanentemente
demia de Inseripções e Bellas Lettras,

o Norte, e levamos ao conhecimento em terras d'aquém mar.
cadeira que os 'lmmortaes depois of-

08 leitores da «Razão», que esta re- Foi finalmente resolvido de uma for- Antes da divisão do Brasil em ca. fereceram humildemente ao visconde

acção receberá qualquer ímportancía ma pacifica e bastante conveniente, a pltanias, Portugal, na primeira tenta- Prevost d'Irai, que passava o tempo

destinada ás victimas da secca: I questão rnun.i�ipal q�e se tinha mani- tiva de coloniáação, facilitara a vinda nos seus dominios, «ou foulant le pare

Superintendencia Municipal 50.000 festado na visinha villa do Paraty, ten- de eBpet�uladores, condemnado3 e aven-
fum de ses plantes fleuries, il compo-

Otto Selinke 50.000 do o seu actual superintendnnte, de tureiros (2) para estas regiões, cujo po-
se un couplet, afin d'entretenir ses dou-

Carolina Gõrresen da Silva 20.000 accor�o com o� n�merosos recl��a.n- yoamen�o continuou por muito tempo, ces rêveries (5)>>. .'

��!��s��sta i�:��� tes v.lndos do Intenor desse �unIclplO, a ser feIto p�la escoria .da sociedade Como prova do ridículo a que se

Carvalho & Filho 10.000 conVIdado para seu 10 substItuto o sr. portugueza. D'est'art� fOI minima no expõem os filhos d'algo brasileiros,

Hecksher 10.000 Estevão das Neves, cidadão' possuidor Brasil, a percentagen; de gente n�bre corre por ahi uma anecdota do marquez

Eugenio Müller 10.000 de real força de vontade e capaz de que podesse contribuir para a forma- de Qualquer Coisa, que a transbordar

r:���la������� de Oarvalho to.ooo normalisar a situação precaria em que ção de uma aristocracia br�ileira com
de prosapia, mandara collocar n'urna

Dr. Amarico Brandão 1�:��� ,se acha aquella parte do nosso Esta- raize� em Portugal, sendo muito claro da� salas de sua r�sidencia, a sua res·

A. O. de Oliveira 10.000 i do.
.

que se não trocassem honrarias e con- p�Itavel e ramalhuda �rvore genealo ..

A. Pedro de Oliveira 10.000 Estamos tambem Informados de que farto na côrte lisbonense pelas agruras. glCa..
MostraI-a aos amIgos, era o seU

Antonio Pinheiro
.

10 000 1 'd E d N 1 t d 1

Marcos Gorremen 10:000 a em o sr
..

stevão �s eves, mais da vida c�lonial.' . . m�:ol\ prazer; e.. o os
. n�tura mente,

Miguel Zattar 5000 um con�el�elro ren�nC1ou o seu man- Como dIZ Caplstrano de Abreu, os I por . co�placenCIa, e�prlmIam a sua

Raul Ozorio 5000 dato, eXIstIndo. a�s�� duas vaglls no donatarios sahiram «dentre pessoas pra-I adr�llr�çao pela alta hnhagem e pela

Trajano Lopes 5000 Conselho do munlClpIO do Paraty, que ticas da India, afeitas ao viver largo I antIgUIdade da casa do marquez. Um

����aoVt��� ���� serão preenchídas por eleição, de ac· da conquista, porventura coactas nas
dentre elles, porém,-o Carvalho-não

Oliveira Filho 5000 cordo com o art. 69 da Constituição malhas acochadas da pragmatica me-
se pode conter e depois de o}.har 'de·

-,\ngelina Berenguer 5000 do Estadt,. tropolitana».
moradamente para a arvore, vira-se para

Marcos Mattana 5000 Cumpre-nos fazer nesta noticia, elo- Aquelles que aeompanharam d. João o nobre e pergunta-lhe apprehensivo:

����.l),hoOn!�anandes ���� giosa menção á attitude honrosa do VI· ao Brasil, quando foi da invasão -I\1.as, seu Janguíto, você tem cer·

Bernaldo Truppel 5000 sr
..
dr. lramaia Gomes, ac�ivo delegado :rn.apoleonica em Portugal, regressaram

teza mesmo de que os moleques não

Um anonymo 5000 regIOnal,. que tendo segUIdo para a- com o rei treze annos depois, anciosos trepar�m na sua arvore?

Epa�lÍnondas de Oliveira 5000 quella vIlla por determinações do go- por tornarem a Lisbôa, mais civilizada O fIdalgo embatucou e mandou vi·

�����f�40 ��g��r;!OSS
5000 verno estadual, afim de garantir as e mais fidalO'a do que o Rio de Ja. rar a arvore de cabeça para baixo, de

Francisco P. dos Reis ���� autoridades constituídas, soube agir neiro de 1821. A rainha d. Carlota Joa- maI\l,eira que 08 ramos ficararn sendo

M. o. g.!Faraco 5000 com verdadeira calma e criterio, o que. quina, ao despedir-se da sua comitiva raizes ...

Andrade Lucena 5000 ll�e valeu uma importante manifesta- dizia «com ruidosa alegria», - aji1:lat

--330�oo ,((ao de apreço de grande numero de vo�t para terra de ge1zte! (3). D. João
pessoas, ao ueixar s. s. aquella locali- voltava para Portugal acompanhado
dade. de quatro mil pessôas,-fidalgos, com·

merciantes e capitalistas portuguezes.
«A maré carregava o que a maré trou

xera», diz Oliveira Lima na sua inte
ressante obra.
Dispensando aos nomes dos' titula

res indigenas dos dois Imperios, o res

peito .

que possam merecer pela sua

contribuição para a formação da nossa

nacionalidade,-não nos inhibimos, en
tretanto, de pôr em duvida o valôr

��,���m;::::���dos Seus. titulos StUU tradições1 conferi-

(1) Salvado de Mendonça, fi .sülúQ,ção inter
nacional do Brasil,' pago 94.

(2) João Ribeiro, Bist. };o E'r'asil, 3- ed.,
pago 74.
(3) Oliveira Lima, Q). Jo(1o VI no ErasiZ

2' voL, pago 1136..
-)

(4) « .•• aristocracia verdadeira.mente tal.
isto é, com meritos e serviços á patria, quer
na. guerra, quer na paz; sem lettras, mas com

espadas, conquistadora das terras doadas aos

filhos, � dos mares, abertos com as prõas de
suas ?aus; sem espadas, mas com lettras,
conqUlstadora tambem das artes e sciencias
nos caminhos da ci'lilização» - Salvador de
Mendonça, O)). mt.

(5) P.-L. Courier, Lettres et (Paniphle·iI3 éd
L��fJt�q" pag. 469,.

. I ,

Contimí.a

Curso Complementar

•

•
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Encarrega-se de construccões,
reformas e reparações de pre
díos.

23 - João. Climaco de Miranda Fornece terreno para edifica-
24 - Pedro Francisco Gonçalves ções, em diversos e aprasiveis. 25 - Lindolpho Quirino d'Aguiar pontos desta cidade.
26 - Amaro Coelho de Bella Cruz
27 - Bernardo Borges da Silveira Os trabalhos são feitos por
28 - Nestor Natividade Silveira. preços razcaveís e condições
A todos os quaes e a cada-um de per- vantajosas.

ci, bem como a todos em geral se .Os contractos são executados 1

convida a comparecerem no edifício
cam -a maximo rapidez..do Forúm nesta cidade, tanto no refe-

rido dia como nos de mais seguintes
emquanto durar a do jury, sob as pe- I
nas da lei se faltarem. E para que'
chegue ao conhecimento de todos, man-

uma casa situ...da na Praça da Matriz
dei lavrar o presente e mais quatro
de igual thêor sendo um para ser af- de-ta cidade, com bôas accotnmod 1-

fixado no lugar do custume desta ci- çô es e grande 'quintal todo plantado.
dada, outro para ser publicado pela r.1t'J�'l:U�W\tI�\j-A'\;:t.I"'-t/h.t-1\±I)j-.)�).,�\j-A\j'.)"tA'�",tI'tU

imprensa e os restantes para serem af- Para tratar com Felippe Serrão. ��;m;,?Xl)II�J?Y»J�I.?Y'i1'I�'�;.m: 7t5),?''f5i,�.?,�,;m)'�I\?�';m.; �'(5).,?VS,?'fS);,?"f"\�J'�' ,I

fixados nos Cartorios de Paz dos 'des

tricto do Sahy, Paraty, Itapucú e Bar- ':'D) 11 � D
.

v

� 1\
ra Velha. Da�o'e passádo nesta cicla.ele lr IJ I � I r�'I p rI S II
de São Francisco em 10 de Fevereiro �

. �* comodos ã disposi- I
de 1920. Eu [osé Auzusto Nóbrega, 'Rua ;Marechal Floriano, esquina da Rua Lauro MUller * Proprietarios ".,

ção das Ex.-all. Fa- .

escrivão, que escrevi (a.) Francisco "" � M tt· & Bl k )fJ
Ramos de Souza 'Lima. Está confor- Sao FranC1SCO do Sul 'R: a ana oe Jf! t..ilias e srs, viajantes

O escrivão Grande sortimento de � Caixa Postal n.·4 _ Telephone n. 46 � n"ispôe de pessoal .

i'
N � I h,abil para o serviço ..

I

�

J. -A. · obrega, livros J'm branco, tintas, pa- � Endereço telegraphico: MXR

� IFrancisco Ramos de Souza Lima. '�pei8, cadernos e livros escola- � Rua Raphael Pardinho : qu!�e��Of�iOS . '",:-!- "," res, romances, dteeíenartes, ea- �

O .Dr. Eugenio Augusto',Müller, Pre- rimbos de borracha, fitas e ma- * São Francisco do Sul
- Carro na Estação .'

sidente da Junta de alistamento rnilitaar ehtnas .de escrever, impressos. * E t d d S t C tI)
·

.

J'��m���:�:��� d�e S;e�::��!:c�,,�a 6·Ür, jornaes e revistas.. . !{i�.,,",:,::�,,".:�,�:�r::,w'w:w',w,�.,�;!:�::::.�..�
Faz saber aos cidadãos constantes da Preços baratíssímos, sõ na �'\m�f�mma'\����'v·+v+'\mmrnm�mf+V�V'+\f.f\�.r��m ,

relação abaixo, sorteados, emd918, pa- �� ir\el .:IourPj!lo vende-se na ty'pogra..phl·ara o serviço do exerçito no corrente an"' Livraria-Papelaria Brasil. 3x5 .-� IW U. �u.
,

Os Collectados que deixarem de sa- no e que se tornaram insubmissos por
tisfazer o pag.amento de suas, presta- não se terem apresentado, no praso lega],
ções até o' referido dia 29" poderão ia- a' unidade a que se destinavam que,

, zer no proxirno .rnez 'que seguir com a por Decreto de 15 de Novembro ulti
multa de 5°/e, e, no segundo' com 100/°. mo publicado no Diario Official de 19,
A respectiva cobrança, executiva será foram indultados das penalidades a que
iniciada com a multa de 15°/e em I: estavam sujeitos, si se apresentarem
de Abril de accôrdo com o artigo 8· dentro' do praso de 90 dias a contar
da Lei n. 1.050,' de' 17 de -Setembro da data

\

da publicidade do referido De
de 1915 e art. 6 da Lei n. -1294,' de ereto, conforme comrnunicou em officio
16 de Setembro de .1919. Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço
Mesa de Rendas Estaduaes .de )S. de recrutamento neste Estado.

Francisco, 2 de Fevereiro de' 1920. Relação dos insubmissos ind ultados:
Pelo escr. . Arthur de Jesus, Antonio Tavares,
O 10 escript. Mario Lopes Domingos Moreira e Honorato Olivei-

-:- ra, todos destinados ao 13° Batalhão do
Francisco Ramos de Souza' I..ima, 50 Regimento de Infanteria,

lo Supplente em exercido do [uizo. de ':E, para que chegue ao conhecimento
Direito da Comarca de São Fran- 'dos interessados, eu, Marcial Farias da

cisco, na forma da lei etc. Veiga, 10 Tenente em disponibilidade,
Faço saber que havendo designado secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr.

o dia 10 de Março proximo vindouro, Presidente este edital que assigno e

ás 11 horas, para instalar-se a : la �'Ses- V'a� por elle rubricado, para ser publi-
são ordinária do "Tribunal do Jury dés- cada no jornal .:A Razão)').

'

.

ta Comarca. no corrente. a?no; e que (Assig.) Marcial Faria da Veiga
'. de conformidade .com a lei nO. 919 de
22 de Setembro de 19f1, tendo prece- Visto
dido ao Sorteio dos' 28 jurados, que . (assig.) Eugenio Müller.

tem de-servir na referida se-ssão, foram IIg-----:..--a,.;:ze..._IIII!I.II!I,IIIII!I...-
serteados os cidadãos seguintes:

Cadernos Escola.res- Cidade -

1 - Antonio Cezar na F. Osório
2 - José Antonio 'Oliveira Filho
3 � José de Oliveira Bronze
4 - Pedro Dario Xaviar dos Reise
5 - Epaminondas H. de Oliveira
6 - Adolpho Antonio Corrêa
7 - Carlos Aloyes Büchele -

8 - João Francisco Caldeira
9 - Antonio 'Tavares de Oliveira
10 - Trajano Diógenes Lopes
11 - Marcial Faria da,Veiga-
12 - Antonio Gentil' de .Carvalho

- S�ah, ..-

13 - Eduardo Leduox
14 - A:ntonio"F. 'Ramos Filho
15 - Clemente d'OJiveira do Prado
16 - Hygino Fernandes Lçpes
17 - Cornelio Gonçalves' Soares.

._ Parat, -
18 - Urbano Antonio :Moreira
19 - Francisco d'Almeida Filho
20 - Gervásio Francisco Vieira
21 - Juvena1 Pereira Water

._ Itapucõ -
22 - Liadopho José Borges c'

- Barra Velha -

livros dídatieos, romances, pos- r
taes, papel á phantasia, formula-I'rios, livros de direito, carimbos:
de borracha, impressos, [ornaes,
revistas .e macbinas «Fox» para
escrever.

Vende- se 'na Papelaria BraZil

Preços excepcionaes
Brevemente: . Ferraqens, tintas,

louças e cercaes. 3xl
.
-

.

PAINA PARA AcoLCHOADO�
Compra-se qualquer quantida

de de paina secca e crina ve

getal para acolchoaria. Paga-se
. bem. bl

Crata-se na PAPELARIA -BRASIL.
. .,.._ ....-------_._---

À'n tonio Michelon

Vende-se

me.

para

bas

"Mignon" "Media" e ,)OommercialH

nesta typographia
---._----------------......__--......'-""'......_-

... -

Afamada. torrefacção de café
DE

Annibal· Macedo .

t

•

A' venda na casa de

�oepeke, Jrmão & eia.

Nesta Praça.
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f' d cl 391João de Mira IBento F. de Mira
e Icará: cura. a e 40 Antonio Pedro Soares Antonio Soares.

. commodos" 41 João Paulo I

Vergilio F. Pereira
O
seus ln.

( 42 Petronilho Alves Moreira Antonio A. Moreira
DAUDT A .oLiVEIRA R i C"

43 Pedro R. Oliveira Picasky Floriano Píeasky
h�_� -_---n�l 44 José Ludogerio da Maia José Budal da Maia

Mi
.______________ .... 45 João de Jesus

,. --
_.

--. 46 Flori�no Lins Caldas
e perfeito accôrdo dissolveram a reíe- 47 Jose Vicente
da firma, retirando-se o sócio Fernan- 48 Francisco Pereira Corrêa

I o Block pago dos seus haveres e fican-.
o todo o activo e passivo á CArgo do
cio Marcos Mattana que continúa com

._' _

mesmo Hotel sob a sua firma indi
'dual,

de Carta

ar.

. :'Faça como eu: to-
_.

a·

me o remedio ideal
para todas 8S doen
ças elo utero, tome

A Saude daMulher
e

c,

Sr Francisco, 6 de Fevereiro de 1920

Marcos Mattana
Fernando Block
�:-'.

j\provéitem
Vendo minha fabrica de cer

eja, inclusive machína para qa
oza, nesta cidade.
.Preço vantajoso. recebendo em

agamento da venda garantia
onveniente.

Guilherme Krüger

E' �_'� cíl fazer-se" tudo;
Jl"� mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só íallava-se no «DOOHMICIDA�

---

Motta Junior, para a cura da opz.
lação; hoje, ha urna bôa dose de

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

para muita couz«, ainda; mas

quando se quer a cura radical
. e +nfalltvel da OPILAÇÃO, ainda

-

hoje só procura-se, só vende-se,
por este inundo a fora, o mesmo

antceo e caro «D O OHM I CID A»
o ........-:�.... "

Motta JU7IltO"" que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de
j

cada lata e que encontra-se em

todas as drogarias.

'--- �
-

NN • ,· _

I

eglstl'O pàra O fabrico e com-

lU.el'cio de productos tributa
dos pelo imposto de consumo

D.e ordem do sr. Inspector· desta re-

arhção, scientitlcn ::10:5 srs. interes�;ados
(ie que, a partir desta data, até 3 t de

.

ar��, se procederá ao regístro para o

a?rtco e commercio, ainda que este
eJa por meio de aU'lostras, encommen-

Edital
de cenveeaeão de conscriptos

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

Districto de São Francisco, s- Cireumscripção de Recrutamento.
Faz saber que, de conformidade com o telegramma recebido do

Sr. Coronel Chefe do Serviço do Recrutamento deste Estado, são convocados
para se apresentarem com a possível urgencia á 9a Bateria Isolada estacio
nada no Forte Marechal Luz nesta cidade, os conscriptos abaixo menciona
dos, alistados na classe do 1898, devendo antes virem á sua presença afim
de receberem o respectivo certificado de apresentação,' ficando todos sujeitosás penalidades e com direito ás vantagens constantes do edital de 11 de J a
neiro do .corrente anuo, E,. eu Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente em dispo
nibilidade, secretario ·da Junta, de ordem do Sr. Dr. Presidente, lavrei o pre
sente edital para ser publicado pela imprensa e affixado nos logares de mai
or coneurrencía deste Municipío .

Junta de alistamento militar do Distrieto de São Francisco, da 9 �

Circumscripção de Recrutamento 18 de Fevereiro de 1920.
.

Visto
.

(Assig) Eugenio MUller
(Assig.) Marcial Faria da Veiga

10 'Tenente Secretario

.,Relação dos conscriptos convocados
________________r = MW �------.------------
o .�

�� Nomes dos sorteados
2 Vl

Pae Mãe

Roza N. do Nascimento I
Maria C. de S, Antonio

Anna Clara de Jesus
Bertha CaldasJoão Lins Caldas

Anton o de O. Cereal
João C. de -Oliveíra I Belmira P. Corrêa

Marcial Faria da Veiga, 1� Tenente Secretario
-----------------------,------------------------

50$000das ou a consignação, de productos tri
butados pelo imposto de consumo, a

saber: fumos e seus preparados, bebi
da:" phosphoros, sal, calçado, perfuma
rias, especialidades pharrnaceuticas, con
servas, vinagre, velas, bengalas, tecidos,
espartilhos, vinhos estrangeiros, papel Em uma só éspecie - ernolu-
de forrar casas ou malas, cartas de jo- ,

mento
.

gar, chapéos discos para gramophones, Em duas, pela seg�nda" idem

louças e vidros, ferra gen��, café torrad o (Em ire�, pela terceira, idern
ou moido, manteiga, assucar refinado, Em ruais de tres, da 4" a 10a,
obras de .joalheria, obras para adorno cada uma - ernolurner�to 5$000
ou ornamentos e outros fins, moveis, Pelas restantes c�da uma, Idem 2$000
armas de fogo e suas munições e ma- I)? cOmmer?lante que alterar o -seu

terial de electricidade (lampadas e pi-j negocio �e varejo no todo ou em par
lhas seccas). I te, pagara os emol�meIltos correspon-
A cobrança dos emolumentos obede-: dentes ao cornmercio p_or grosso, leva

cerá a seguinte tabella, conforme a lei
' dos em cO,nta os ant�normente pagos,

n. 3979, de 31 de dezerobro de 1919 pela especte ou espectes alteradas me-

e outros disposições em vigor: elida extensiva ao fabricante que alterar
... .... a categoria de fabrica.FABRICAS:

2) Os escriptorios commerciaes em
llt, trabalhando com operários que se negocia por commissão, consig-ate seis, em uma só especie nação, representação ou por conta prQ·
- emolumento

.

60$000 pria, nos quaer as transacções são fei ..
Em duas, pela segunda -- emo- tas por meio de amostras ou simplesJumento 40$000 encommendas, ficam sujeitas a um só
Em tres, pela terceira - ema-

. emolumento de registro na importancialumento 20$000 de 300$000. .

Em mais de 3, da 4a a 101\ cada 3) O pagamento dos emolumentos do
uma - emolumento 10$000 registro dos estabelecimentos novos se-

Pelas restante, cada uma, idem 5$000 fá feito antes do inicio do commercio
2°, idem com mais de seis ope- ou fabrico, todas as vezes que, no cor-

rarios até 12, em uma só rer do anno o contribuinte tiver de al-
especie - emolumento 150$000 terar a categoria ou a classificação do

Em duas, pela segunda - erno- cornmercio ou fabrico, de modo, a su-
lumento 1 OO$OOQ jeital-o a emolumento maior em nume-

Em trez, pela terceira, idem 50$000 ro ou valor, o pagamento deverá ser
Em mais de tres, da 4a a 1 Oa,:��,·-;l·; i:�,t� eftectuado antes da'_' alteração.cada uma --� emolumento:':f,� 15$000 4) Os' depositos de íabricas.nos quaesPelas restantes cada uma, idem 10$000 sejam feitas vendas, bem come os mer-
30, idem, com mais de 12ope- cadores ambulantes, ficam cornprehen-rarios, ou com força motora didos nos nll 20 e 30 da lettra a, atten-

ou apparelhos de capacidade dida a categor{a do' commercio quede 'producção superior a des- exerçam.
se numero de operarias, em 5) Os fabricantes e commerciantes
um só especie-·emolumento 500$00Q

por grosso, que tambem ·tiverem vendaEm duas especies, pela segun.. ambulante, pagarão pelo commercio am.-
. da -- emolumento 300$000 bulante, embora feito por grossó, osEm tres, r:e1a terceira" idem 1.50$000 emolumentos estabelecidos para o com-Em mais de tres da 4a a 10'\ .'

cada Uma _ emolumento 50$000 J merclO a vareJo.
Pelas restantes cada Uma -emo- 6) O mercador ambulante que fôr

lumento 20$000 enc.ontrado �e:n .a. respectiva patente d�
regIstro, sera mtlmado a obteI-a, medI-

COMMERCIO POR GROSSO: ante o pagamento do emolumento de-
Em uma só especie - emolu- vido e multa, que couber, no prazo de

mento 300$000 48 horas uteis, effectuando�se ao mes-
Em duas, pela segunda, idem 150$000 mo tampo a apprehensão das merç'ado�

/

Em tres, pela terceira, idem
Em mais de tres, da 4a. alO",

cada uma - emolumento 20$000
Pelas. restantes, cada uma, idem 10$000
COMMERCIO A VAREJO:

60$000
40$000
20$000

•

Bromil

cura
.

t k
,.

�fL�__�W �.'.�-

� Labofa2(,rio - Daudt & Oliveira
t����,,�����·�����mm�mRmm�__

.

nas.

Si esgotado ° dito prazo não for ate
tendida a intimação o chefe da reparti
ção providenciará sobre a arrematação
em hasta publica das mercadorias su

jeitas ao imposto de consumo.
No computo dos operários serão le

vados em conta os que trabalharem fo
ra do estabelecimento.
Para obtenção do registro o interes

sado apresentará um guia na qual men
cionará todas as espedes tributadas
do seu fabrico ou commercio, de ..

vendo a guia corresponder distincta ..

mente ao fabrico, ao commercio fixo,
ou ao cornmercio ambulante, meneio ..

nando neste ultimo caso o numero de
caixa ou vehiculo,
A guia para a renovação do registro

será acompanhada da patente do anno
anterior ou quando esta estiver junta a

processo em andamento nesta reparti
ção, far-se-ha na mesma guia menção
dessa circumstancia e do numero to
rnado pelo processo no protocollo da
parte.

Os devedores da Fazenda Nacional
de multas por infracção do regulamen
to do imposto de consumo da de taxas
de mercadorias sonegadas ao pagamen
to do mesmo imposto, não poderão ob ..

ter o 'registro sem prévio pagamento ou

deposito da multa e do valor da sone-

gação.
.

Alíandega de S. Francisco, 27 de Fe
vereiro de 1920.

o 2() Escripturario
Arnaldo S. Thiago,
-.-

Edital de 1· praça com o pra
zo de cinco dias.
De ordem do sr. Inspector, faço .pu

blico que no dia 4 de Março próximo,
ás 12 horas do dia serão vendidas em
hasta publica, em Ia praça, de accôrdo
com as disposições do titulo VI da
Consolidação das Leis das Alfandegas,
as mercadorias contidas nos volumes
soguintes, a saber:

Um pacote marca E. F. P. n....

1220, córp 200 gt'ammas contendo
utensilios para machinasj
Uma caixa marca C & C n. 9302,

pesando 18 kilos, contendo: Chapéos
de 'pennas enfeitados" formas para
chapíos e flores de pennas para en ..

feites;
Dez fardos marca A. B. s/no com

1493 kilos de papelão;
Um engradado marca J. G. s/no

com 14 kilos de serras movidas a
mão ou a vapor;
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Procedente do Pará e escalas" en

trou a 21 do corrente, neste porto, o

bello transatlantico nacional"Minas Ge
raes", do Lloyd Brasileiro.
O "Minas Geraes", igual ao "Rio de

Janeiro" e ao "São Paulo", e um dos
'maiores paquetes sul-americanos e por -Para Victoria, onde vae continuar os

muito tempo fez o serviço da Linha seus estudos, seguiu a 18 do corrente,
Americana, estando actualmente na Li- no "Anna", o jovem Mario Batalh i, ter
nha Norte-Sul, do Pará a Buenos Aires, ceirannista do Gymnasio Espiritosan
com escalas por Fortaleza, Recife, Ma- tense.

ceió, Bahia, Rio, Santos, Paranaguá, S -:-

Francisco, 'Rio Grande e Montevideo. l1upector da Alfandega
Esta Linha foi inaugurada pelo pique- Acaba de ser nomeado para substituir
te "Rio de Jant>iro",' que ('qf've aqui o sr. Arthur Batalha Ribeiro, que sali
no dia 20 de Outubro de 1917, citou do sr. Ministro da Fazenda a

O "Minas Geraes", que está sr b O sua exoneração do cargo de inspector
commando do conhecido Cornmandan- em cornmissão da Alfandega desta ci
te Costa Mendes, íoi construido em dade� o sr, Parga Meirelles, l: escrip-
1910, nos estaleiros de Belfast, na In- tu�ano da Alfandega do Maranhão.
glaterra; tem 340 pe� de comprimento -:-

por 44 de largura e o seu calado ma- Dr. Ivo Aquz'1ZO. - Seguiu no "An·
ximo são 24 pés, Desloca 3.179 tone- na" para a caoital do Estado acornna-, ,'�

ladas brutas e 1.643 de registro. , nhado de sua exma. familia, o i1Iustre
Publicamos- estas notas curiosas, di- C? "Minas Geraes" esteve ,pela pri- sr. dr. Ivo Aquino, integro e compe-

gnas de registro como exemplo: meira vez neste porto, no dia 10 de tente juiz de direito da comarca de
Em Pittsburgo (Estados Unidos) um Dezembro de 1917 e esta e a sétima Canoinhas.

operario e sua mulher idearam, cons- vez que, o vapor do Commandante
truiram e decoraram uma casa com oi- Costa Mendes vem á Babitonga. A "Emulsão de Scott" contem o ver

to compartimentos. O explendido paquete nacional sahío dadeiro oleo de figado de bacalhau,
Dividindo por egual ° trabalho de a 23 do corrente, levado para os por- não te ce nos preparados que se dizem

excavação, fazer tijolos, amassar a cal tos do Rio Grande, Montevideo e B. feitos dos elementos medicinaes do oleo.
e a areia, etc., construiram a sua casa, Aires 5167 volumes pesando 364.633 "Atte:;to em fé de meus grAUS que te-

sem que uma ajuda extranha íntervíes .. kilos brutos embarcados aqui. nho empregado com óptimos resulta ..

se nesse trabalho, excepção _ feita do -:- dos a "Emulsão· de Scott" preparada
que era metalico e a electricidade que, fioot-Baii pelos Snrs. Scott & Bowne, não �Ó nos

segundo as leis de edificação que re- Encontrar-se-hão amanhã às 17 ho-
casos de limphatismo e tuberculose, co-

gem naquelle paiz, só poderr.. ser fei- mo em loutros que o orzanisrno nece-

1 E d A 'd d ras, em amistoso mateh, no zround do I!O

tos pe O sta o. autor! a e appro·
._> ssita de uma medicação reparadora e

"Operario", os lO!! teams do "America"
vou a eonstrucção. B bi "F B 11 Cl b alimentar.
Cada peça de mobilíarío, desde a

e " a itonga oot- a uo, "Dr.' Carlos Pereira de Castro,
mesa de cozinha, até as cadeiras da V" J' '11

.

D' S Paulo."

bibliotbeca, foram obra deste casal in-
Ira a omvi e no próximo orrun-

'"
.

dustrioso, tendo empregado dois annos go, dia 7 de Março, jogar com o "f\-' E P
-

p
-.-

merica F, c." daquella cidade. o "Bri- xRos17yao ec1uarza 1" 13 J' 1\"
na construcção da casa;

t
'

F r, - -l f B 11
e» isar-se- la rio ura (e ívrarço

O t t t I d t t
anrna . \J.' campeao o e not- a .

1 Lcus o o a, o erreno e eons ru- C it b: p. entrante, na cidade de 8ges, uma

ã foi d 5 000 d II ri h'
em un y a, .

-
- "

cç o, 01 e, o ars, e �a 1 a Muitas pessôas desta cidade irão a jmportant� eXl�o�1çao pec:l�n� a
1 qEl�alum mez recusavam a offerta de dez

J' -11' i match, ccncorrerao (lVerSOS mUnlCl[)1(JS ao �s�

mil dollars. Assim foi que esse casal
OlnVl e appreClar esse grane e

ti1d o.
de operarios ganhou em dois annos Do sr. dr. Walmor Ribeiro, esforça·

,

'1 d 11 I
Brevemente haverá aqui um ma/eh

tanto como mI o ars, a ugando a sua
desput di.' entre os teams do A- do presidente da referida exposição, o

casa, e ao mesmo tempo proporcl'onan-
....

, aF- s!o;)mo "dr EUO'Llnl"() lI.nu"II'�r "-u)e'; d t
C I O

.

F C ':1'.. o\.· Si ..... , ,- 1- nUlt'n ene

d d
.

t'
menca.. e c o perant) . . "

1 d 'd .J
O se o prazer e serem propne v,nos. f fIHlll1Clpa e�,t:-1 Cl aC.le, recebeu (1 tele-
O architecto, constructor e decora·.

-:-
grammr.\ abaixo:

'

dor da casa, é uma mulher da Califor- VzaJantes "Lages, 26 _. Aguardando o va1in�w

nia, de 73 annos, edade na qual a. Capztão"teJltente Lucas Boz·teux. - concu r::? o desse rnunicipio á Exposição
maioria das mulheres está em plena Com sua exma, familía tomou passagem pecuaria a realisar·se em 13 de Março
decrepitude. A armação, o telhado e no paquete "Max" para Florianopolis, proxima, honrn-nos convidar-vos p:ua
os soalhos, tudo o mais foi trabalho o sr. capitão-tenente Lucas Boíteux, contituir a co'rnmissão de honra que
seu, tendo decorado a parte exterior membro da commisf'ão de demarcação presídida pelo ben�merito go'vernadlJ[
de um modo original. Esse adorno d� limites entre S, Catharina c Paraná. cio Estado, inaugunJ·a-ha e distdbuirá
consiste elll cacos de louça, conchinhas os premlOs.
do mar, ferro galvanizado, pedaços de, -----••1111 Sa1..1(hçõ�s
pratos quebrados, pinturas sobre vidro, f (assjg.) Walmor Ribeiro, pre:-iidente,"
tudo habilmente distribuido e artisti-I Nlo é de hO�iecamente colorido. I :J

�;iI>'.�)K��*''''I_-.
. I

30ciedade musical H13 de 1Raio"!

o "Minas Geraes"

um vasto repertório de bellissmas pe
ças musicaes.
Apresentamos as nossas maiores feli

citações ao maestro Felippe Rosa e

aos dedicados músicos da "13 de Maio",
desejando a essa Bem osganisada socie
dade constantes prosperidades.

Bl:onchitcz, Catarrho e
] • A fI" --

etemais 1:'.. reccoes

Pulmon.alre;

NOTICIARIO

Emulsão de Scott
...

de puro oleo de fi.gado de
bacalháo da Noruega, é o

mad icarnento scientifico
que não só allivia a irrita
ção como tambem nutre
e fortalece o organismo; o
que é preciso para dominar
a molestia por completo.

479

� obra de um easal operaria

que �e conhecf.m os productos
[,harrnact'uticos de Motta lU1'lZor:
-mu110. caros sempre, corno di
z "m, ma" sempre bon:�, infallivt'is

sempre, nns males a ()�jo curativo.
se destinam,

V 9,. RibeirG de ear�alhG� !��!Ic�P�ãO�����!�,
(advogado) Cura - ESCROPHULAS - Rachitislll

Aceita causas no cível -:-

Movimento do PortQe commercial
Rua General Osorío n. 7

........................................

........................................

(ADVOGADO)
Aceita causas no cível, com
mercial e trata de inventarios

� Rua General Osorio n. 7

-:-

Ql1ando manifestar-se signaes da exis·
: tencia de verems (LorDbrigas) nas cri
anças d:1e,·lhes a LombJlzguezra forum
la do Ph.qrmaceuticó Chi.11l1cO Silveira,

-:-

No dia 24 do fluente, data em que

fo� �olemnemente, prol.nulgada a Con<;ti-jtLuçall da Repubhca, a fxcellente ban�
da musical I) 13 de Maio" querendo tes-I
tdar condignamente a pass:�gem dessa I
gr�nde datá 118cl0nal, reappar,ecue COln)
vj,�te e, cinco figuras, c'(Jrrrc�amente u",'
nlformls3.das e sob a 1"í:'gencI3 do

com-Ipetente mtiestíIJ sr. Fel1ppe Rosa.
A "13 de Maio.", que fez ndqueJle

dia uma passeata prl,l,;'; principrles r\las I
da cidade, conta (;O�. b(Hl:-i cletrJen!o�-I'
o que concorre, aUXUlado pela pencla!
do seu regente, para que essa banda;
esteja b1st:-ll1te harmoniosa, possuindo'

I Sortezo '1nzlttar
O sr. dr. Eugenio Müller, presid�n

te da Junta do alistamE'nto militar nes

te municipio, recebeu do sr. presidente
da Junta de revisão do alistamento em

: Florianopolis, um lJOnroso telegrarn
I mrt que abaixo publicamm:
I "Fpolzs, 19 - Agradeçu os esforços que
empregastes no sentido de f�e terem a

presentados a essa Junta grande nume

ro de conscriptos destinados ao.-serviço
militar. Oxalá que o seu gésto sej a

I imitado por todos os presidentes das

Juntas do nosso Estado.
Aftectuosas saudações

___________.... ,(assig,) CeI. Alleluia."

05 PÓS FERRUGINOSOS de 1110t
ta 'junzor, u�, cleJ1es, -não té!n
sub"tituto contrél as Ane'lnzas, em

geral, SUSpt1ZSões, hemorrhagzas,
«FLORES BRANCAS», trregu
tarzdades, finalmente,

Os legitimos trazem o retrato
de seu auctor; a sua colherinha-me
elida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e eneonh am'
se em todas as Drogarzas,

ENTRADAS

Dia 19
De Montevidéo

naco "Prudente de
neladas, I

Dia 21
De Santos, o vapor naco "Tres Bar,

ras de 366 toneladas,
Do Pará e escalas, o vapor naco

Minas Geraes" de 1643 toneladas.
Dia 22
De Laguna e escalas, o vapor nae,

"Max" de 116 toneladas,
De Florianópolis e escala, o vapor

naco "Richard Paul; de 37 toneladas,
Dia 23

D-o Rio de Janeiro e escalas, ova.

por naco "Florianopolis" de 918 tone.
ladas.
Dia 24
De Antonina e escalas, o vapor nac

"Max" de 116 toneIs.
De 'Natal e escalas o vapor naco ,,1.

tapura
" de 926 toneladas.

Dia 25
De Pelotas e escalas, o vapor naco

"Itaipava" de 613 toneladas.

e escalas o vapo
Moraes" de 496 to

•

SAHIDAS

Dia 19
Para Rio de Janeiro, O vapor naco

" Porto Velho"
Para Rio de Janeiro e escalas; o va

por naco "Prudente de Moraes"
Para Florianópolis e escalas o vapor

naco "Richard Paul".
Dia 22
Para Antonina e escala, o vapor naco

j,Max"
Dia 23

Para Buenos Aires e escalas, ova·

por naco Minas Geraes".
Dia 24

\

Pêra Montevideo e escalas o vapor
nac; .Ftorianopolis"

Par a Laguna e escalas, o vapor naco

I',IMax"
Para P. Alegre e escalas, o vapor

naco "Itapura".
Dir1 25
Para Florianópolis e escala, o vapor

naco " Richard Paul"
Para A racajú e escal IS, o vapor nac,

,,1ta ipava"
.

N� Hollanda
Um triunph.a do ELIXIR DE

NOGUEIRA. na Europa.
111mos. Srs. Viuva & Filho.
Attesto que, achando-me eompleta·

mens entrevado de dores reumaticas,
empreguei apenas oito vidros do mila
groso ELEXIR DE NOGUEIRA e fi·'
quei radicalmente curado.

Ili U>

Rottf'fdnm (HaJlouda) - 26 de No
vembro de 19J.6,

João Baptista.

Pha.rmacia Minerva
Abre-se a qualquer hora da noite

�)

Rua General Ozorio n. 11 Telephone, n.q15

Secçã.o Livre
'litiJIJl!_E _ asa li, J!\j[s& .. &

A' praça
Os abaixo-assignados, socios campo·

nentes da firma MATTANA & BLOCK
proprietaria do estabelecimento deJlo
minado «GRANDE HOTEL», nesta ci
dade, declaram á esta praça e ás de·
mais com as quaes mantêm relaçqes

.

commerciaes que, á partir desta data e

•
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