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__
�_ollaboradores diver808�_�postal n- 37 Gerente: Paulo Krell�

N.68
ASSIGNATURA

Anno 8'$000
Semestre 4$000
Numero avulso 200

Publicamos abaixo uma carta ende ..

reçada á eamara da villa de S. Fran
cisco pelo, teu-cel. Francisco de Oli..
veira Camacho, quando este, por ora'
dem do governador Tovar e Albuquer..
que, se recolheu ao seu sitio do Ipero
ba, afim dos vereadores informarem"
com mais desafogo, uma representa-] �m um. pequeno Estado do. norte,
ção enviada pela população da villa a 1 mUlto pro:lffiO do sul, o, palaclO do

el-rei d. João VI contra o referido governo fora completamente remodela-

ten.-cel.
. ,

do ,sob a direcção de um joven e

Eis o seu theõr: competente engenheiro.
,

Nas duas columnas iniciaes da ma:
4l:Srs. do Nobre Senado. ,gestosa escadaria, foram collocadas duas
Estou empossado do officio' que V. lindas estatuetas allegoricas ao Traba,:,

Mcês. me dirigirão com 'data de hoje, lho e á Vontade,
em que, me participão pertenderem BO- Tempos depois, estando ho governo
lemnizar o grande, dia de Uorpo de um presidente, que não, fôra o remo ..

Deos, conforme lhes tem detreminado delador, notou, certa vez, que uma

os lllmos. Srs. Corregedores: e para das estatuetas estava s6lta no alto da

que a dita soJemnidade seja' acompa- columna e um tanto inclinada. Mandou
nhada da devida pompa, pedem-me a retirai-a e guardaI-a no porão do pala
reunião da Tropa para fazerem as des- cio. 0, engenheiro que fizera tudo a.

cargaH do costume; -"o que me poem quillo, estava ausente, de residencia
em circumstancias de conimunicar a fixa no Rio. Indo á capital do
V. Mcês, que por requiziçoens da Ca· seu Estado, foi visitar o presidente e

mera dessa Villa, me ordenou o Illmo. logo á entrada do palado, notou a fal ..
e Exmo. Sr. Governador desta Frovin. ta de uma das estatuafl.

ma, em seo officio de 28 de Mayo pro.. Recebido pelo presidente e após, oh,
ximo' passado, me retirasse para meo guns in-itantes de palestra, fez ver ao.

sitio por tempo de 15 dias, entregan- chefe do Estado que á entrada' do' pa-'
do por este tempo o commando a hum lado fal�ava esthetica com o que !i)t,
official que me parecesse mais capaz; nham felto nas columnas da. 'escadal;'l'a.
em virtude, do que e da céga obdien- O presidente mostrou·se contrariado
cia com que executO' as ordens supe- e voltando·se para o seu ajudante de,
riores, no mesmo momento officiei ao ordem disse-lhe:
Illmo. Cap.-mór para vir empossar-se -Quem fpi que estragou a estheti.,
do dito' eluprego e recuber as chave 51 ca da escadaria?
dos' Reaes ArmazeJas, conlO tambem -Não sei, sr; pr�sidente.
o màis que tendesse áquelle cargo, e -Eu mandei tirar fl estatua, mas,

porque este me r participou ,achar-se não mandei mexer na esthetica.
doente, officiei ao Sr. Cap. Leandro O engenheiro dr.smaiou�/

ANNO III

de Carvalho
i

i mentar desairosamente o que se passa

! naquelle Es�a??, com se lá na sua Eu-

ontinuamos hoje a fazer a publica-I ropa
ultra-civilizada tudo fosse .no, me-

d ornes das peseoae que têm .lhor dos melhores mundos pOSSlveIS...
os TI 'M ãc

é

b
.

P ,

.

tribuido com quanti.as em favõr dos i as, n � e eml asdsuTIt· tarat Cltahr:
atricios do Norte victimas da t

mos um BO exemp o en re an os, a I

SO,S P ,

I está a celebre questão irlandeza a dar
(la.

33
I agua pela barba da Inglaterra,

ortancia já publicada 0.000 I A' d h dt A
.

iborio Grewe 10.000
" ln a a po�cos las, a ssocietaa

christão 5.000 Press commumeava de Belfast, que o

Bittencourt 5.000 'cardeal Legue, em pastoral á sua dia-
o G. de Oliveira 5.000 cese de Armagh, .dízia: «Não ha me-

ulío Costa 55 ..0000°0 moria de ter. havido na Irlanda um
z Gualberto
onio da C. P. Filho 5.000 estado tão calamitoso como o actual,
istiano Pereira 5.000 occasionado pelas otoientas medulas de
ílío Nobrega �.ooo repressâo postas em pratzca de 1.tm la-
quim H. Fonseca 5'.000000 do e pelas

-

reoresaãas prattcadas "'e-
tor Gagego r

tar e Toledo 5.000 lo outro. O regzme?I1, mllztar rtuaizsa

slba Ribeiro 5.000 em seueridade com o' dos pazzes q'ue
iniano dos Santos 55.000 vzvem sob os desapiedados gouernos

á Antonio Machado .000
t t A

onio Raposo 3.000 au oera tcos. s mais seueras senten-

usto Luz 3.000 ças sâo zmpostas por actos vnuito aq'lfem
Ferreira 3.000 da seueruiade empregada».

fZ�:��' J!°Ô��Teira �.ooo Sendo assim, é caso de dizer-se aos

A, F. F. 2:��� adventicios que proc';lram deprimir-nos,
ente S. Thiago 2.000 tecendo commentaríos malevolos em

tonio Filho 2,000 torno das nossas questões, que-quem
o Nicolau Asséf �.ooo tem telhados de vidro não atira Pl�.
tz f:�;r 2:��� dras aos do vizinho ...

'

pio Gõrresen 2.000

Nobrega 2.000
X X 2.000
olau Paulo 1.500
tonío T. de Oliveira 1..000
usrdc 1.000

ge 1.000
X. 1.000

gusto Moreira 1.000
feitana. 1.000

scripçãO pró-flagellados Dr. Ribeiro
Foi transferido desta comarca para

a de Itajahy, o illu-tre sr. dr, [csé Ri
beiro de Carvalho, que vinha exercendo

aqui, com elevado critério e muita

competencia o cargr) de promotor pu
blico
° dr. Ribeiro de 'Carvalho nos pou

cos ruezes que conviveu em nos-o me

io, poude conseguir com o seu espiri
to de escól e som a sua maneira capti
vante, um grande numero ele sinceros
admiradores que sente sobremodo a

sabida daquelle distincto amigo, desta

cidade.
'

No exercício das sua') elevadas func

ções, o dr. Ribeiro de Carvalho sem-
. ..

pre procurou f'g\r com a máxima im-

parcialidade, demonstrando em todos

os seus actos o maior escrupulo e

nunca deixando no descaso as mais

simples questões que viessem em desa

bono da moral da nossa sociedade.
A redacção da "Razão", que têm ..no

dr. Ribeiro de Carvalho um amigo de

dicado, lamentando que () nosso meio
social fique privado de tão excellente

personalidade, felicita a população da

futurosa cidade de Itajahy pela óptima

I
acquisição que acaba de obter na pes
s óa do dr. Carvalho, para a sua Justi
ça, desejando a s. s. e a sua ex-na,

1 familia, as maiores felicidades - naquelJa
lndustriaes de Antuerpia de-' localidade.

sejam importar madeiras bra
sileiras

-

A reconstrncção . da Belgica

-�.�

Documentos interessantes
-------

448.500 Comrnunica o Serviço drt Informa
ções do Ministério da, Agricultura:
,,0 sr. R. Matagne enviado ao Ca

nadá por importantes firmas de Antuer

pia, afim de adquirir madeiras para a

Publíeamos em o numero passado reconstruccão da Bélgica, não tendo

sta folha, um telegramma do sr. ceI. encontrado naquelle paiz todas as qua

leluia, presidente da Junta de revi- lidades d_8 que necessita, deseja entrar

O do sorteio neste Estado, em que e.m. relaçoes com os expo�tadores bra

B. elogia o dr. presidente da Junta sileiros .desse prod�ctot pedindo-lhes que

alistamento militar neste municipio, lh� enviem uma lista �e nomes de ma-

la ';Daneira regular com q1l:& têm si· I deuas, com �s _respectivos pr�ços e to-

feitos esses trabalhos aqUI. das a� _condlçoes de. forneclmento e

O sr. dr. Eugenio Müller trouxe ao expedlçao para a Be]glC3,
,

8S0 conhecimento de que grande O endereço do_ sr. R. Matagne e: rua

m sido O esforço e dedicação do sr., Saint Hubert, 373, Montreal,. Canadá

tenente, Marcial Faria da Veiga, se�
-- pretendeD:do esse se?hor Vtr breve·

etario da referida Junta no sentido mente ao RlO de Janeuo, conforme as

e serem feitos perfeitam�nte comple. prop.ostas que lhe forem enviadas do

s os trabEtlhos do alistamento militar Brastl. li

e�te municipio, e que esse digno of-
Clal da 2a. linha, com verdadeiro pa..

iotismo digno de imitação, tem pro
rado tambem servir expontanea
�nte os altos interesses de nossa pa·
la.

Pu�licamos', hO'je esta nota, rendendo
,ma Justa homenagem ao tenente Mar·
lal Veiga, pela sua acção proveitosa
o seio aa Junta do alistamento militar
este municipio.

oneio militar

nA Platéa" j de 3. Pap.lo, publica uma

minuciosa estatistica que lhe foi fotne
cida pela "Loja Japão", import;1dora
em grosso de artigos para o Carnaval.

Segundo essa estatistica, foram con

sumidas serpentinas no valor de 780
contos, 'lança-perfumes no valor de 1.621
contos, confitti, no valor de 200 con

tos e artigos diversos, 20 contos, � con

tra 500 contos de serpentinas, mil con
tos de lança·perfumes, 125 contos de
coafetti e 60 de artigos diversos em

1919 .

, - No Rio ele Janeiro foram vendi·
dos sellos para cerveja, de 28 de Fe-
vereiro a 3 de l\1arçn de 1919, .

85:.134$500, e em 1920, de 13 a 16 de

Fevereiro, 139:274$, havendo neste an·

no uma d!f!erença para m�is, de .... ,

54:139$500.

R' de pasmar o desembaraço com

.

ue os estrangeiros rezidentes no Bra-
11 se externam a respeito das nossas

uestões, fazendo Gensuras e até ironi
a que férem a nossa dignidade de
rasileiros.
. A&sim, por exemplo, o caso da Ba
la tem servido dcl pabulo a essa

ente, que não perde o ensejo de com-

José de Araujo, o qual utilizando-se
do cargo de Juiz Ordinarío, eximiu-sei
comtudo offieíei mais ao Tenente Ma
noel Pereira da Costa, este

Iprivilegiado no emprego de primeiro vereador
da Camera, repugnou. Ora, como ao

meo pensar não achei outros officiaes
tão a proposito e mesmo persuadido
de que mostraríão a mesma reaíten

eia, vendo-me então nas círeumstan
cias de cumprir exactamente aquella
positiva ordem de S. Ex., marchei pa
ra este lugar (onde me acho) no dia
11 do corrente, principiando a, contar
desde então, os quinze que se me de
termina, nos quaes antes de finaliza
rem, não posso e nem devo chegar
nessa Villa; e porque trouxe as cha
ves do Armazem da polvora, por não
ter a quem entregar como eepeeífíeo,
estou impossibilitado de dar a preciza,
para as descargas; pelo que sendo do.
agrado de' V. Meês. mandem hum su

geito benemérito e abonado receber de
mim as ditas chaves para tirar do re

ferido Armazem a polvora que fOr
místér, obrigado-se a responder por to
da e qualquer falta que ali se eneon-,

tre. Emquanto a Tropa em dacta de
hoje officio ao Ten.: Manoel Joaquim
de Souza, para reuníl-a e com ella
prompta apresentar-se naquelle dia no

A.dro do Templo e fazer as manobras
do costume e tudo o mais que a V.
Mcês. convier.

D. Ge. a V. Mcês, Quartel no Ipero
ba, 16 de ,Junho de 1821.

Francisco de Oliveira Camacho

Ten.-Coronel. do B. da
Caçadores Milicianos n. 2».

A estatna
\

e a esthetica

. \

•
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'Um barril sIm, s]«. com 210 kilos
de sebo ou graxa;

Sessenta e quatro volumes, marca

P. S. S. com 1620 kilos de ferro em

barras;
,

Um barril marca A. C. com 34
kilos de vinho até 14°;
Dous engradados marca S. A. N.,

com. 100 kilos de louça n. 1;
Um encapado marca A. Baptista &

C. com 2 kilos de tela de arame;
Dous barris vaziós marca P. IH. c.;
Um barril marca P. L. n. '873 con

tendo 72 kilos de vinho até 14°;
Uma caixa marca Francisco Vieira,

com 12 kilos, contendo: xaropes e

vinhos medicinaes de qualquer qua
lidade; elixir medicinal; espelhos pe
quenos e folha de flandres em «bras;

18 - Urbano Antonio Moreiri

Uma caixa marca L. B. n. 1038 19 - Francisco d'Aimeid- Filho

15 ki 20, - Gervásio Francisco Vieira
com ilos, contendo: licor, vinho
bitt t b bid \ ,'21 - Juvenal Pereira Walter

1 er e ou ras e 1 as' alcoolicâs e

productos chimicos:' - Itapucú -
U�a caixa marca J.. L. P. pesando 22 - Lindopho josé Borges37 k110s, contendo: productos chimi-

cos, . elixires e xaropes rnedicinaes,
- Barra Velha -

maná, pílulas e sal ..amargo. 23 - João Clirnaco de Miranda
Os Srs. Consignatários poderão reti- 24 - Pedro Francisco Gonçalves

ral-a� a.té a vesp.e!a dó ]eil�qt,. paga�qQ 25 _. Lindolpho Quirino d'Agui»r
os direitos e mais taxas devidas. Quaes- 26 - Amaro Coelho de Bella Cruz
qbler outras informações serão prestadas 27 - Bernardo Borges d« Silveira

.

nesta Alfandega. 28 - Nestor Natividade Silveira. I
Alfandega de São Francisco, 28 de A todos, os quaes e a cada um de per-

Fevereiro de 1920. ci, bem como a todos em gec,d se

O 2· Escrioturario convida a comparecerem no edificio
Manoel Badejo do FOTum nesta cidade, tanto no rele-
-:- rido dia corno nos de mais s-guintes
N. 13 emquanto durar a do jury, sub ,-1S pe-

be ordem do Sr. Inspector e para
nas da lei se falt rem, E para que

conhecimento dos interessados faço pu. ch�gue ao conhecimento de to.do"" rnan

blico que, em virtude da portaria n' 2, del.lavrar ? presente e mais quatro
d» Sr. Director da Receita Publica do I de igual thêor sendo um para sr- r af·

Thezouro Nacional, publicada ,no ,«Dia- fixado nó lugar do ,costurn(·�, d ...... ta. ci-]
rio Oífiicial» n. 33, de 8 do' corrente ?ade, outro para xer PUb11C3(ki fkh
mez, fica sem effeito o edital ·dest.a A]. imprensa e os restantes prtr:1 serem af

�ndega sob n. 22, d� Janeir6 p.findo, fi�ados .nos CartQrio� (1� PdZ �Oi rles- ��������������--����������������

relativamente ao pagamento das difre- trictos do Sahy, Paraty, Itapucu e, B Ir·

renças de taxas das mercaderias exi- ra Velha. D�do e passado nesta CIdade Prevísorla R� GrandenZ9 Cadernos Escola,rés
stentes em stock nas casas commerciaes, de São Francisco ,em 10 de Fevereiro
até a publicação do Novo Regulamento. de 1920. Eu Jose Auzusto Nóbrega, Companhia de Seguros e Sorteios livros didaticos, romances, pos-

. escrivão, que escrevi (a.) Francisco
o taes, papel á phantasía, formula ..

Alfanrlega, 12 de Fevereiro de 1920. Ramos de Souza Lima. Está confor- .

li d di it bO
O Escripturario me. Resultado d�s Sorteios nos, ivros e irei o, carim os,

Manoel Badejo O escrivão f) I
de borracha, impressos, jornaes,

_:_ N
nea isado em 21 de Fevereiro de 1920 revistas e macbinas «Fox» paraJ. A. obrega.

Imposto de Iudustria e Pro- -:- Resultado do 12' Sorteio da SÉRIE PREVISOA
escrever.

,

lissões
.

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Pre.. Vende se na Papelaria Ir '1
De ordem do Sr. Administrador da sidente da Junta de ali-tan.ento militaar Numero da sorte grande da Lo...

-

_

aZI

Mesa de Rendas Estaduaes desta- cida- do Districto de S. Francisco da 6& Cir- teria Federal 34574 - No. con- Preços excepcionaes
de, faço publico para o conhecimento cumscripção de recrutamen to. templado 9574 I B t F

'I

tdos' interessados, que até 29, do corren- Faz saber aos cidadãos constantes da ,revemen e: erragetlS, tin as,
te mez, procede-se nesta repartição á relação abaixo, sorteados, em. 1918, pa-

Foram contemplados os seguintes títulos: louças e cercaes.

arrecadação do imposto de Industria e Ta o serviço do exercito no corrente

an.]
9373 á 9497 com 20.000 2:500.000 -:-

Profissões, relativo ao 10 semestre do no e que se tornaram insubmissos por 9498 á 9547 "50.000 2:500.000 PAINA PARA ACOLCHOADO�
corrente anno. não se terem apresentado, no-praso legal, 9548 á 9572 n 100.000 2:50c .000
Os Collectados que deixarem de sa- a unidade a que se destinavam que, 9573 com 1 .ooo.ooo Compra-se qualquer quantida ..

tisfazer o pagamento de suas presta. por Decreto de 15 de Novembro ulti- 9574 Premio Maior 15: 000$000 de de paina secca e crina ve-

,
ções até o referido dia 29, poderão ía- mo publicado no Diario Official de 19, 9575 com 1 ;0000000 qetal para acolchoaria. Paga-se
zer no próximo mez que seguir com 'a 'foram indultados d:1S penalidades a que 9576 á 9600 com 100.000 2:50o.()OO bem. 3x2multa de 5% e no segundo com 100;'°. estavam sujeitos, si se apresentarem 9601 á 9650 Jl 5,).000 2:5,")o.noo
A respectiva cobrança executiva será dentro do praso de 90 dias a contar 9651 á 9775 ., 2 >.000 2:500.(100 Crata-se na PAPELARIA BRASIL.
iniciada com a multa de 15% em 1'. da data da publicidade do referido De- Total 408 titulas com _

de Maio de accôrdo com o artigo 8' ereto, conforme cornmunicou em officio orernios no valor de Rs. 32.:noo.o00
da Lei n. 1.050, de 17 de Setembro Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço

'

'AVISO
,,,

Papel carbonode 1915 e art 6 da Lei n. 1294, de de recrutamento neste Estado.
16 de Setembro de 1919. Relnção dos in!'ubmis!;os indl11tados: be conformidade com a Lei em vi-

P l,:t !I
Mesa de Rendas Estadua�s de S.' Annur de Jesus, Antonio Tí'lvare�t gOf par� o corrente anno todl1" os pre- a 'PS u.ourau.o vende ..

Francisco, 2 de' Fevereiro de 1920. Domingos Moreira e Honorato Olivei. l\1ios soffrem o dl�sconto de ) 0% para , •

Pelo escr.
' I

:ra, todos destinados ao 130 Batalhão do pag;lmento (�o ir:'posto re:;;;pecti��:. --I se na typoaraphla'
o 40 escript. Mario Lopes 50 Regimento de Infanteria. A Companhia nao se,re�pon�abl11sa por

b

_:_
.

E, para q�e chegue ao conhecimento falta ele seus cobradores, visto corno os

Frélncisco Ramos de SOUZl Lima, dos interessados, eu, Marcial Fíilri,1� da prestamlst(1�t quando nã',

encontradOS' 11 J10 Supplente em exercicio do Tuizo de Veiga, 10 Tenente em disponibilidad e:'. por ;quelle�, ueverão efi"ctuar o paQa-
_

I R1 (! � I r i a
I

11:2i S)! ii i_!1
Direito da Comarca de São Fran. secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr. menta de suas lllell�a1idddt's na �édt?� - Ir U.I IJ � � IJ �

. <lI

cisco, na forma da lei etc. PresUente este edital que assigno. e ou agencIas. Rua Marechal FlorianoJ esquif!J1, da Rua Lauro Müller
Faço saber q\le havendo designado vae por elle rubricado, para ser publi·

,-_." �

o dia 10 de Março proximo vindouro, cadQ no j01nal «A Razão». .,.T d
.

São Francisco do Sul
ás 11 horas, para ülstalar-se a la Ses� (Assig.) Marcial Faria da Veiga V en e-se
são ordinaria do Tribunal do Jury dés'- . Grande sortimento de

C Vist uma casa situada na Praça da Matrizt� omarca no ·corrente anno;, e que o Ii-vros em branco, tintas.. pa-de conformidade com a lei nO. 919 dO" (assibO'·) Eugenio Müller. Ae"t c'd de c m bô cc d :I
\1 ,. a 1 a ., O. :lS a ,ommo �l-

peis, cadernos e livros escola-22 de Setembro de 1911, tendo proce· && #
_ __!IJ� çôes e grande quintal todo plantado.elido ao Sorteio dos 28 jurado�, que

�L�"__ !2!§O!?:_._.''''

tem de servir na referida sess'ão, foram Dr+' JUII+O R�naux
Para tratar com Felippe Serrã,).

serteados os cidadãos seguintes:
'

� ---"_-

- Cidade -

,-_ ...

13 - Eduardo Ledoux
14 - Antonio F Ramos Filho
15 - Clemente d'Oliveira do Prado
16 - Hygino Fern .ndes Lopes
17 - Cornelio Gonçalves Soares.

-- Paraty -

4 - Pedro Dario Xaviar dos. R 'IS
5 - Epaminondas H. de Oliveira
6 -- Adolpho Antonio Corrêa
7 - Carlos Aloys Büchete
8 - João Francisco Caldeira
9 - 'Antonio Tavares de Oliveira
10 - Trajano Diogenes Lopes
11 - Marcial Faria da Veiga
12 - Antonio Gentil de Carvalho

- Sahy-

•

ADVOGADO
,TOINVILLE1 Antonio ,Cezar da F. Osorio

2 - José Antonio Oliveira FiqlO ,

3 __, José de Oliveira Bronze 1\cceita causas nesta Comarca

.Mi&!!!!!&@:

Nesta Praça.

Sem �ival
Afamada de cafétorrefacção

DE

Anriibal acedo

3x2

<li _ �l

A' venda na casa
.

;(oepc::ke, Jrmãl!)

de

& eia.

res, romances, diccionarios, ca
rimbos de borracha, fitas e ma

chinas de escrever, impressos,

"ende C'»e
uma casa na jornaes e revistas.

ti GJt iD' rua Ipiranga,
para tratar com Maria Evora da Preços baratissinlos,
da Rosa, em 'Cres Barras. 2:3 Livraria-Papelaria Brasil.

sà na

llx5
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:. Trecho de Carta
(I "...-".,

•

=Faça como 'eu: to-
-

me o remedio ideal
para todas as doen
ças do útero. tome

A Saude daMulher
e ficará- curada de

€f
seus íncommodos,"

DAUDT • .ouVElRA - Rio

_ ....._------------

Acham ..se retidos na estação telegra ..

hica desta cidade, telegramraas ende

eçados para as seguintes pessoas:
Alvaro Filho
Octavio Moreira

Juan Costa
Max Solazar
Francisco Áreas
Dr. Silvestre de Campos
Adelaide Rice
Lílina Kefter
Selina

'

Baby Berkleyirn Berkley
Dr. Rego Junior '

Harval
-!-'

Secçã.o Livre
., 2 .

z

3__dnzG&&&Ü&&

A' Fornecedora de Predios
Joinville

Conttacta-se a vel1da a presta
. ções ou arrendamento de du
as casas eni" construcção no fu

. turol e aprazivel Bairro Operario.
Cambem acceitam ...se propos

tas para a venda do referido
Bairro, situado muito proximo

.'

}\ R1\Z1\o

-:-

Despedida'
José Ribeiro de Carvalho e família,

tendo de seguir para a cidade de Ita ..

jahy, onde fixarão residencia, cumprem
um dever de gratidão vindo pela im

prensa apresentar . as suas despedidas
aos bondosos habitantes desta prospera
cidade, offerecendo a todos,. naquella
localidade, os seus diminutos prestimoso

-!-

A' Praça
Nós abaixo-assignados, declaramos

que nesta data vendemos aos Snrs.
Daniel Ferreira' & Comp, a casa filial

que mantínhamos nesta praça denomí-
,

\

nada
"PAPELAR1A BRASlt/

bem corno a secção de seccos e mo

lhados denominada

"BAZAR DO POVO"

livres e desembaraçados de toda e qual
quer responsabilidade

São Francisco, 1 de, Março de 1920.

Co......êa & eia.
-:-

\ I
da cidade, constando de cerca .-------••--

de 40 morgos de óptimas terras
com colheita de arroz e canna I
pendentes, criação de aves e!
suino em inicio, casa para ad
ministrador com todas as de- i
pendencias, carros e animaes, I
arvores [ructijeras e cercados I

de arame farpa :�o, tudo apropria-:
do para a formação de uma cha- i
cara para vivenda ou para ob-I
ter renda certa. I
l\cceita-se parte do paga-,menta em terrenos em S. Franz)

cisco. (rata-se na Papciar'ia Bra� I

., 3Xl1SI,. I

Agrad��imento I
J \ I � é R: b ," i r () d f\ C r\ : v . i ;h n, P Io: 1\ u 1.1 I r I

Pubtico, v ern nor !l'1e'i'l \k:;le <,gl;l(it·ccr�"." I. _
pu b li I';) fl' 1" n [e ,:10 illu-tr - I! 1\ ii, ('() 'D r. Eu

gt�nl() Müller a dedicaçã.. e cannho

com que tratou sua esposa e sua fi-hi

nha, motivo pelo qual hypnrheca-Ih e

-ua .irnizid» e gratlciãc" dcscjmdo-lhe
urn futuro' cheio de gloria-', digno dr'

quem p,)-;';;LLe tão brilhante .... qualidades.
S. Francisco 4 - 3 . 1920

.

-,-

Aos seus parentes e pessoas de a

mizade
Altino Vieira e família

commuaícam que mudaram sua rf'si

dencia para a rua Marechal Floriano

nO. 41.
S. Francisco, 5 - 3 - 1920.

....
-._._.�----_._,----,-----

Regist...O para o fab ...ico e com ..

mercio de productos t...ibuta'"

dos p'elo imposto de consumo

De ordem do sr. Inspector desta re·

partição, scientifico aos srs. irl:teres�)ados
de que, a partir desta data, até 31 de

março, se procederá ao registro para o

iabrico e commercio, ainda que este

seja' por meio de amostras, encommen

das ou a consignação" de prod uctos tri
butados pelo imposto de consumo, a

saber: fumos e seus preparados, bebi

das, phosphoros" sal, calçado, perfuma-

Bromil'

Foi organisada nesta cidade, Uma
sociedade carnavalesca que tomou a

denominação de IJOs Foliões", a qual
nos promette proporcionar momentos a

legres no Carnaval de 1921.
.

Para dirigir essa sociedade íoi eleita

uma directoria e nomeados os directores

de galpão e uma grande commissão de

trabalhos.
Levando-se em conta os bons ele-

mentos que auxiliam a novel socie�a· � ereveítem
de estamos certos de que os festejo- � r'

, .

carnavalescos do anno vindouro aqUl, Vendo minha fabrica de cer
terão Q maior re��_. I veja, inclusive machina para qa-

P�ol H. Mzranda.-Em companhia de zoza, nesta cidade.
sua exma. esposél, seguio para Tjjuca�, Preço vantajoso recebendo em

o sr. Honorio de Miranda, recenternen" pagamento da venda garantia
te' nomeado para dirigir o grupo escoz conveniente.
lar daqu�lla cidade. 3x2 Guilhe...me K...Uger
O prof. Mirandé1, que esteve. por. a1·.

gurn .temflo dirigindo com mUlto mte

resse e competencia o grupo "Felippe
Schmidt" recebeu no dia de seu em-

,
.

barque, nesta cidade, uma cannhosa

manifestação de a preço dos aluamos e

corpo docente daquelle estabelecimento
de ensino, tendo o distincto educador

deixado entre no::" largéls relações de

amizade.

E' factl fazer-se tudo;
mas, fazel-o bem

leito, é que é. ANTIGAME�TE,
� á fallava-se no «DOCHMICIDA,

- ............_

'Motta Junior, para a cura da 0pz-
fação; hoje, ha urna bôa dose de

reruedios, todos elles baratinhos,
annuucia to. para () mesmo fim, e

[léd';J, Ui uu., CUUZil, ainda ; mas

quana.o se quer a cura radical

u in[.llivel LI ,I 2P1LAÇÃO, ainda

11 i!� só procura-se, só vende-se,
pnr este Inundo :1 'fora, o mesmo

ant: O'() e caro «D ° CHM I C IDA»
ô �,__• __

l/(fotta Junzor, que traz o retrato

\.lll a uctor, a sua firma ao lado de

c;jd:\ lata <-: que encontra-se em

tr-d as ao; dr_og-nias.

rias, especialidades pharrnaceuticas, con
servas, vinagre, velas, bengalas, tecidos,
espartilhos, vinhos estrangeiros, papel
de forrar casas ou malas, cartas de jo
gRr, chapéos dl.SC0S para gramophones,
louças e vidros, ferrugens, café torrado
ou moido, manteiga, assucar refinado,
obras de joalheria, obras para adorno
àu ornamentos e outros fins, moveis,

ri f
. I -

armas 'Ie ogo e suas mumçoes e ma-

terial de electricidade. (lampadas e pi... IIRIB!!ISLiAi&Wk lZUL!&Iill!IIu:zm.3idSZZlU&U

lhas seccas).
I

2) O
.

t
. .

e-
A cobrança dos emolumentos obede- s escnp onos commercraes LU

cerá a seguinte tabella, conforme a lei que se negocia por commissão, consig..

IJ 79 3 b d 1919 nação, representação ou por conta pro ..

n. w9 ,de 1 de dezem ro e. pria, nos quaer as transacções são. fei-
e outros disposições em vigor: tas por meio de amostras ou simples
FABRICAS: encommendas, ficam sujeitas a urq só

1', trabalhando com operários \ emolumento de registro na importaneia
ate seis, 'em urna só especie de 300$000. '

- emolumento 60$000 3) O pagamento dos emolumentos do
Em duas, pela segunda - emo- registro dos estabelecimentos novos se.

lumento
. 40$000 rá íeito antes do inicio do commercio

Em tres, pela terceira - emo- ou fabrico, todas as vezes que; no cor.

Jumento 20$000 rer do anno o contribuinte tiver de al-
Em mais de 3, da 4e. a 10', cada terar a categoria ou a classificação do
uma - emolumento 10$000 commercio ou fabrico, de modo,

_

a su-

Pelas 'restante, cada uma, idem 5$000 jeital-o a emolumento maior em nume ..

2(), idem com mais de seis ope- ro ou valor, o pagamento deverá ser

rarios até 12, em urna só eftectuado antes da alteração.
especie - emolumento 150$000 4) Os depositos de fabricas.nos quaes

Em duas, pela segunda - erno- sejam feitas vendas, bem Como os mer ..

lumento
. 100$000 eadores ambulantes, ficam comprehen-

Em trez, pela terceira, idem 50$000 didos nos n' 20 e 30 da lettra a, atten-

Em mais de tres, da 4a a 1080, dida a categoria do commercio que
cada uma - emolumento 15$000 exerçam.

Pelas restantes cada uma, idem 10$000 5) Os fabricantes e commerciantes
30, idem, com mais de 12 ope- por grosso, que também tiverem venda

rarios, ou com força motora ambulante, pagarão pelo commercio am-

ou apparelhos de capacidade bulante, embora feito por grosso, os

de producção superio� a des- emolumentos estabelecidos para o com ..

se numero de operarIas,. em mercio a varejo.
"

um só especi.e-·emolumento 500$000, 6) O mercador ambulante que fór
Em duas espectes, pela segun- . encontrado sem a respectiva patente de

da -_ emolumer;to .

300$000 registro, será intimado a obtel·a, medi-
Em tres, r:ela tercelfa; Idem 150$000 ante o pag'amento do emolumento de-
Em mais de tres. da 411. alO',

_ vido e multa, que couber, no prazo de
cada uma _- emolumento . 50$000 48 horas uteis, effectuando-se ao mes.

Pelas restantes cada uma -ema" mo' tempo a apprehensão das mercado-
lumento 20$000 rias.
COMMERCtO POR GROSSO: Si esgotado o dito prazo não for at-

Em uma só especie'- emolu.. tendida a intimação o chefe da reparti-
, mec.to 300$000 ção providéhciará sobre a arrematação

Em duas" pela segunda, idem 150$000 em hasta publica das mercadorias su-

Em tres, pela terceira, idem 50$000 jeitas ao imposto de consumo.

Em mais de tres, da 4' a 10', No computo':dos operarios serão te-

cada uma -- emolumento 20$000 vados em conta os que trabalharem fo ..

Pelas restantes, cada tuna, idem 10$000 ra do estabelecim'ento.
.

COMMERCIO A VAREJO:
Para obtenção do registro o interes-

sado apresentará um guia na qual men-
cionará todas as especies tributadas
do seu fabrico ou commercio, de
vendo a guia corresponder distincta ..

mente ao 'fabrico,' ao cornmerdo fixo,
ou ao commercio ambulante, meneio
Bando neste ultimo caso o numero de
/caixa ou vehiculo.
A guia para a renovação do regi�tro

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' db numer:J to
mado pelo processo no protocolló da,
parte.

LabQrat(,rio - Daudt & Oliveira

Em Uma so especie - ernolu ..

mento _

Em duas, pela segunda, idem
Em ires, pela terceira, idem
Em mais de tres, da 4a, a 1(}1o,

cada urna - emolumento 5$000
Pelas restantes cada uma, idem 2$000

1) O commerciante que alterar o seu

negocio de varejo no todo ou
I
em par

te, pagará os emolumentos v correspon
dentes ao commercio por grosso, leva
dos em conta os, anteriormente pagos,
pela especie ou especies alteradas me

dida extensiva ao· fabricante que alterar
a cat8goria de fabrica.

. ,

60$000
40$000
20$000

n

, J
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A aoesa .at�i=
As, obras internes da nossa Matriz,

que consistem em um novo Altar-Mór,
e pinturas decorativas, terão inicio bre
vemente. Isto virá. patentear, mais uma
vez, o Interesse que cultivamos em

bem da nova Igreja, a, por tanto, da
Religião.
A resolução ponderadamente adopta

da para a consecução da quantia ne

cessaria á realização de tão indíspensa
vel emprehendímento, foi suggerida pe
la eommiasão que, igualmente teve a

plausível ideia da cada um crente eon-

,correr, mensalmente, com a ímportan
cia que estiver ao seu alcance. E' por
este meio suave que, nas pequenas lo
calidades, onde - as Igrejas não têm
grupos-de crentes abastados que pos
sam, por si s6s, satisfazer essas neces

sidades, se conseguem taes objectivos;
que tanto enaltecem aquelles que se

sabem prestar nesses serviços relevan
tes de mantenedores abnegados do Es
tandarte do nosso Pae celestial.
E cotao não ser assim si esses bri

lhantes esforços são também feitos por
crentes de diversas matizes?!
Templo secular, necessitando de re

parações, de pinturas, que lhe empres
tem a8 feições dos Templos actuaes, se
ria Iamentavel que não o auxilíassemce,
a fim de mantel-o de accordo com o

constante evoluir da' nossa bella e Iu
turosa cidade. O emprestímo que vae

eer tomado para esse fim, da quantia
de 15:000$000, é na esperança do com

promisso mensal que cada crente de
'Verá de assumir, concorrendo, mensal
mente, com o que puder durante ein
co annos consecutivos, tempo esse eom
putado para pagal-o, bem como o res

pectivo juro.
Tendo a frente desta empreitada o

íllustre e tão querido parocho .Rv, pt.
Liborio Grewe, a quem a nossa Igre
ja deve já melhoramentos que muito
attestam os seus esforços de pastor
activo, zeloso e intelligente, é inegavel
não vêr a commisaão os seus bellos
intuitos coroados doa melhores exitos.

x.

Não é de hoje
('

que se conhecem os productos
pharmaceuticos de Motta Junzor:

.

-muito caros sempre, como, di
�em, mas sempre bons, infalliveis
se_pl'c, nos males a cujo curativo
se destinam.

Os PÓS FERRUGINOSOS ele Afot
ta jun'lor, um delles, não tém
substituto contrfl as Anemzas, em

geral,. suspensões, h�morrhagzas,
«FLORES BRANCAS», 'zrregu
'"r.dades, finalrrlente.

Os 1egitimos trazem o retrato
de seu auctor; a sua colherinha-me
dida, tem" no cabo, o Ilome de
MOTTA JUNIOR, e encont, am
se em todas as Drogarzas,

o caso da Bahia
A attenção do paiz está. volta9.a toda
inteira. para o movimento revoluciona
rio que irrompeu na Bahia e, certo, é
desejo unanime do povo brasileiro que
a situaç�o gravissima em que se de·
bate aquellá circumscripção, ee norma

lize, voltando a sua popula.ção e (.) seu

governo a tratarem da' prosperidade do
grande Estado do norte, cujo nome,
pelas suas tradições gloriosas, tem um

lugar de destaque na historia nacional.
O governo federal, de accôrdo com

art. 6°, n. 3, da Constituição, decre·
tou a intervenção naquelle Estado,
afim de r�stabelecer � ordem pertur"
bada por srupo8 armados que amea-

casa que comprou a Valentina Amélia
de Souza conforme prova. Despacho:O sr. Mathias Müllern von 'Schônen- "Corno requer".

beck, proprietario da Livraria Cysne, DIA 21
de Florianópolis, teve a gentllezrl de of- Officio pela secretaria communicando "1IXIR n'" NOaU"'IRAferecer-nos um exemplar do «Indicador que a Superintendencia Municipal indi- .Jl � .Jl
Catharinense», ca mais para serem adrnittidos á matri- do Phco. Chco, João da Silva Silveira

Esse trabalho que é compilado e edi- cula no Col1egio Stela Matutina, os' me- Cura - BOUBAS - Bubões
tado pelo sr. Schônenbeck, veio pre- nores Maria, de 13 annos de idade, filha -:-
encher uma lacuna, encontrando-se ahi de Manoel Silvestre dos Reis e de D. OS srs. Corrêa e C. oftereceram a
interessantes informações sobre cornrner- Rosa Mathilde Conceição, e José, de 9 Matriz desta cidade uma bffrrica de ocre
cio, indústria e repartições em todos os annos de idade, filho de Unibelino Sil- e urna dita de roxo terra .para a pintu-
municípios do Estado. vestre dos Reis e de D. Dolores Lou- ra do referido templo.
Diz o autor, no prefacio: d B -:-renço . -= raga,«Corno sempre acontece nas primei- Resolução exonerando, a pedido; do "A Noticia"

ras edições de obras deste generp, o
cargo de lo. substituto do Superinten- Sob a intelligente direcção do nos-

livro conterá naturalmente muitos erros dente Municipal, o Sr. João Caricio da so amigo dr. Argimero Zimmermann,
e imperfeições, que somente nas futu- Silva. appareceu na cidade de S. Gabriel,
ras edições, pela collaboração dos .in- DIA 23: Estado do Rio Grande do Sul, um im-
teressa?os, r:o,�erão ser elirninadosv Nes- Offieio pela secretaria aos Srs. escn- portante jornal intitulado nA. Noticia,,,
te sentido .dlnjO a todos os cat?'1flnen,z vães do Regi�tro Civil da cidade e do que tem corno programma batalhar
s:_s o pedido de mandarem mfo.rrna; districto do Sahy, COITlmunicando, de em pról dos, interesses claquella adian
çoe.s e emenda-:� pelas qurtes fi .:ara, ordem do Sr. Dr. Supfrintendente, que, tada localidade.
mUlto �rato o edltor>�., por interrnedio desta Superintt'ndenci�, Ad novel e .brilhante COll{>gd, dese·
O «In?lcado.r Calhannense» e urna br�- é periida pelo Exmo. Sr. Chefe da 9& jámos uma longa existencirt.
ch�ra bea� lmpressa� trazend� na pn- Delegacia das Forçrts da 2:}. I.;inha do -:-
meua pagma. o mappa do Estado de Exercito Nacional, a qu.ern· deve ser re- Completou o curso de professora na
Santa Catha�l!la e o r�trato do exmo. mittido, uma relação das pess6as do Escola Normal do Estado, a nossa in ..

sr. dr. Hercl1to Luz, dIgno govern(ld(�r sexo masculino de 30 a 40 annos de telligente conterranea, senhorinha Maria
do E�tado, a quem o trabalho é dedl- idade, fallecidas neste municipio, de Gomes Nobrega, filha do sr. Sergio A.
cada. M;lio fi 31 Dez, de 1918, e de 10. Ja- ,Nobrega, despachante geral nesta Ipraça.
Agr�decemos ao sr. Mathi.8s Müllern nO, a 31 Dez. de 1920, com a descri-· -:-

a genhleza da offerta. rnina<;ão das il.bdes e datas do falleci-· Pru11,zotorza jJubltca
menta. Pnra substituir o sr. dr. José R.ibei·

Dia 25 ro de Carvalho no cargo de promotor
Offieio pela �;ecretaria ao Sr. Dr. A- publico desta çomarca, foi nomeado ()

Mil I dolphl) K(mdf.'r, D, D. Secrt�tario d:1 H, dr. José C�valcanti do Rego Junior,
UnlClpa Fazenda, Viação, Obras Pllhli(';;s e A- qu\� vinha exercendo identicas funcções

gricultura� rerneHt"ndo, de ordem do Sr. na comarca de S. Bento.

lO
Dr. Superintend�'ntf:>, copia do balan- -'-

AdministraçãO do Dr. Eugenio Muller I ço geral d,'!. receitrt e d;:;�pl'zi1S rnunici-
paes., durante o anno prox. findo.

Expedie'1�te DIA 26:
Mez de Fevereiro Offici() pela set�rd(Hia �iO Sr. Dr, BLl-

DIA 13:
lhões Carvalho, D, D,' Director Gc�raJ

P de Estatistica, devolvendo, com os es-
etiçâo de Dionizio Severino. da l' d 'd }' d'Costa, pedindo licença para abrir uma

c areClmentos pe lOS, a l�ta e Jorna·
casa de pasto a rua Fernando Macha-

es publicados neste municipio, de 1913
a 1917.do. Despacho: "Como requer". Mez MarçoDIA 14:

Petição de Francisco de Sá Cordeiro- Dia 1:

pedindo baixa do bnçarnento do S(:>u Offieio pt.la Sf'crctél ria á Exrn8. Irmã
carro de bois, por não continuar. Dl��{'::{- Directora do Col1egi,0 Skllé1 M ltutinc),
cho: "Como requer". cnmmunica nd�') que a Supc rinten·h' !li.:lil

DIA 16 MtmicllJi':l1 indic:l mais para serem ad�
Officia pela sp.cretaria ao Sr. H,:nr;- mittidos ú matricula dn cnllt'ginj em

que da Silva F0ntes, D, D. Dlrt;;ctof cumprimento ao :uL 20: d"l Lt'l nO, 21.2"
da Instrucção Public:1 cnrnmunlC ,nd,_, de 5 Jano. dl"!'1\:.' ,lllll(l, (IS f1i(:'n.)n!�,

qu� a Su_peri:nte�ldenci,a _Municipal e:',l;'t
I
Selzec!..::·lln, ele ] 2 :onnos de i.la,de t' �\nprocedendo a cllstnbulç,tiO, pelos pr()[6- na, de 1 O ann()�, fIlh,):- de J ()."e da Co:,;

sores municipae�, dos boletins recehidu:-i t@ ·Macedo e de D. Brandiu;! da Cnn
DIA 20 ceicão Macedo.

Petição de Jorge Krüger, pedindo Petição de Allino Vü:ir;:', pedindo
rara ser lançada em se!.! nnme llln�l b3ix� do lançamento de cê:tJxeiro des-

é diffícil de curarrse�
O prudente é evital-a
tomando-se áo s pri
meiros indicios de
Fraqueza Pulmonar
a afamada

pachante, visto com o fica exynctrt este
mez, pelo decreto federal no. 4.057, de
14 de Janeiro, a .classe de caixeiros.
despachantes. Despacho: I)Como requer. II

Petição de José. Antonio Machado,
pedindo para ser modificado o 'lança.
menta sobre a sua casa commercia)

,

em vista de negociar com armarinho
em maior proporção, ,sendo sobre cal.
çado o segundo imposto, Despacho:
"Como requer, na fórma da lei."

cavam atacar a cidade de S. Salva
dor, séde do governo estadual.
Seguiram para ali diversos batalhões

do exercito nacional e provavelmente
dentro em pouco a ordem voltará a

reinar na Bahia, sendo de desejar que
a intervenção exerça uma acção bene
fica, não encontrando ensejo de lançar
mão de medidas energicas.

.. .m�r

........� .

NOTICIARIO
O V'lnho Creosoiado é soberano' tn.

nico para as moças fracas.
-:-

Recebemos do sr. Otto Selinke e

exma. família um cartão agradecendo
nos a noticia que, demos do Ialleci
mente doe seu, cunhado, irmão e tio,
sr. Durval MoeJlmann.

As gorduras phosphoradas que em
forma de um delicioso creme contem
a "Emu'lsão de Scott" são as melhores
que se conhece contra a escrofulose,
O abaixo assignado Doutor em Scien
cias, medicocuurgico pela Falcudade
de Medicina do Rio de janeiro, etc.'
"Attesta que tem empregado com bom
resultado .a �,Emulsão de Scott" nos

casos de escrophulose."
"Dr. Delphino Pinheiro d'Uíhôa Cini

tra.
í)S.Paulo" .

-:-

..,
II

TUBERCULOSE.
---,�.",-,,--

Andarilho chileno
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Snr. Aristides Frederioo de Andrade
HL'sic1eucia: Forlaleza - Ceará
Cura.do com o Elixir de No

t/Uei'rCl,. do Phaco. ChcO'. João da
�ilva Si1"eira, de complicações
syphililicas" tendo estado entre
vado lieis mezes.

v

/

Acha-se nesta cidade o sr. Luiz A.
Miranda, andarilho chileno que acabi
de concluir um raui pelo continente
sul-americano, fazendo jú- ao premio
de 100.000 pezos instituído pelas cor

poraçõ es scientificas do Chile.
O afamado globbe,trotter possue u.n a

vasta cultura e tem em preparo
uma geographia da América, é escrip
tor, poeta, pintor, falla diversos idio
mas, é campeão de diversos sports no

seu paiz, etc. etc.
Encontram-se nesta redacção os Ofi

ginae� do trabalho que o sr. Miranda
('�:;tá el.rb-iran do e bem a-sir» um �d·
bum de I documentos que attestarn a Prl""
:-,agem do celebre andarilho por diffe
rentes cidades sul-americanas.

Emulsão deScott
Indiscutivelmente o

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

pulmões e augmenta
poderosamente I'· .:

a nutrição de
que se necessita
para combater
a moleetía,

Sem AlcooL �l::ss:
480:-·�a�
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