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I

ção. e reciprocidade geral de interesses, Dr Manoel da Nóbrega Nóbrega Müller, virtuosa progenitora
muito concorreram por algum tempo • .l. do nosso illustre amigo sr. dr. Euge-
para este estado de cousas, impedindo Advogado nio .Müller, superintendente municipal

Na passagem daquella extraordina- em parte a .approximação de todos e ..
.

5
desta cidade.

ia data nacional; o Brasil eommemo- com isso e identifieacão dás eostu- Escnptono: Rua Babltonga, 3 o acto de enterramento da distincta

ou com honras que bem merecem os mes unidade de familia, e ligitimo or- Residencia: Rua Marechal Floriano, 29 e estimada senhora, que descendia de

euls dedicados filhos, a injusta execu- gulho de uma mesma nacionalidade; ,

.

urna das mais Importantes íamilías de

que a ereação de escolas e multipli-I
�"" !&E_'!' "L& 4__ S. Francisco, foi' effectuado com apre.

ão de 'l'iradentes, o patriota destemi- cidade de vias de comrnunicação, é isso com as Municipalidades; s.-nça de avultado numero de eavalheí-

o, que por ter sonhado com uma _pa- um tanto efficaz, mas de acção muito b) redigir a revista semestral; ros, tendo se destacado a quantidade
ria forte, independente e liberal, foi lenta; c) entender-se com os poderes fede- e. .nsíderavel de corôas. \

onduzido, pelo desatino e falta de que o exagero brasileiro, quanto a' raes sobre tudo que interessar ás in- Ao sr. dr. Eugenio Müller, aos seus

iedade de uma rainha e pelo .rancor um tal estado de cousae, se tem ao- dustriaa catharínenses. dignos irmãos e parentes, a «Razão»

h I I centuado tanto, que na propria im- Art. 7 - Fica vedado aos membros apresenta os seus sinceros sentimentos.
da seus inimigos, ao � orrive patibu o.

prensa houve quem dissesse acabariam da directoria do Centro Catharinense] Os exmos. srs. drs. José Boiteux, se.
O alferes Joaquim José da Silva Xa- convencendo a, Nação de que o Sul perceber honorarios por serviços que cretario do Interior e Justiça, e João

vier, que com o seu arrojo e a sua in- não é Brasil; visem. o cumprimento dos' diversos ar- da Silva Medeiros Filho, desembarga..

trepidez poude implantar em nossa pa A Directoria resolver tígos deste decreto.
.

. dor do Superior Tribunal de Justiça
tria a idéia da liberdade, foi um desses ,1' _J... Fazer a mais intensa propagan- Art. 3' - 'Revogam-se os disposições' do Estado, fizeram-se representar nos

raspeitaveis vultos que servem para en-
da a favor da mudança da Capital do em contrario».

. funeraes de d. Carolina Müller, pelo
Estado pará a dita zona; Passa ás mensagens, honras, retratos deputado Deodoro de Carvalho.

grandeeer as paginas da historia de ,2' _ Solicitar dos poderes da União benernereneias e bibliotheea, para, ehe- __ I ...
'

uma nação, coustituindo para a mes- para a realização dessa medida de al- gando a thesouraria mostrar que, a re

ma, uma gloria que nunca se apaga, e to alcance patriótico, compensações, co- ceita do Oentro em 22 annos foi de

digna de verdareira veneração. mo por exemplo, a, juncção de Floria- réis 124:428$656.

O exemplo de dedicação patriotica nopolis no Estreito por meio de ponte i Dessa receita. apurou o Centro: de,
construida pela Federação: mensalidades 56:703$000 de subserí-

que nos offereceu o grande brasileiro, 3· _ Solicitar do Chefe de Estado ções 24:939$000, das loterias . . . . .. O director deste periódico já remetteu

não se confunde com os gestos interes- 08 seus bons officios nesse sentido.

'116:801$000,
de alugueis réis 9:175$000, para o Ceará,;l quantia de 460$000,

seiros e menos eacropulosos de certos Desílhar e nacionalizar, eis o duplo etc. As despezas mais importantes ío- producto da subscripção aberta nesta

aventureiros que na época presente fim da nossa moção. . ram: com alugueis de casa 46:218$000, cidade pela »Razão», em favor dos nos

querem se impôr como grandes pa- Menciona, depois, as obras PUbliCa-! cobrador 10:795$000, servente. . . . . S0S patrícios pobres, victirnas da .secca.

triotas. O béllo procedimento do
das pelo Centro, reporta-se a «Revista 8:750$000, etc, Aquella importancia foi enviada por me-
Catharinense», lembra as conferencias! Salienta ainda o Dr. Theophilo de io de v-Ie postar, aos cuidados do exmo.

martyr Tiradentes, dirá a todos as ge- realizadas na sede da associação e pas-] Almeida que o Centro fez dez funeraes sr. d. Man-iel da Silva G ornes, digno
rações futuras, como se d�ve trabalhar sa aos estatutos; allude ao archivo, no valor de 1:973$880, prestou auxilias arcebispo do Estado do Ceará, afim dê

pela grandeza do Brasil, que é o mais portos e defesa do, Sul; ao carvão ea-
_ pecuniários no valor de 862$000, ren-!l1ue chegue (ct referida quantia, com se

rico, o maior e melhor paiz do' mun- tharinense ao Conselheiro Mafra, ao ci- deu homenagens funebres no valor de guranca, ao seu destino.

d
vismo catharinense, ás manifestações e 351$000; realizou eubserípcões na im- A «Razão» ngradece penhorada a bene-

o.
. visitas aos' serviços do Estado, a espo- portancia de 17:915$161, e conseguiu volencia de todos aquelles que exponta-

A. «Razão», associando-se ás home- sição e séde, para chegar ao seguinte beneficios no valor de 7:024$000; tudo nearnente concorreram para tão nobre

nagens que forarp prestadas em todo projecto ,de lei que vae ser dirigido ao num total de 28:127$000. Desta impor. fim, e-t-níen Io t-vnbem este agradeci
o Brasil, na passagem da data de 21 Congresso Catharinense: tancia foram canalisados para o Esta- mento ás senhorinhas Carmen e Laura

de Abril, ao precursor da nossa liber- O Congresso Representativo do Es- do 22:073$000, tendo o Centro recebi- de Oliveira, Mvrietti Glaucia Guerreiro,
dade e representante maximo do va-

tado de Santa Catharina decreta:
'

do da terra 2:913$000. , Iz rura e Ruth Nobrega, que muito con ..

Art. I: - Fica o governo autorisado A's 22· horas, terminada a leitura do I correrem para o bom exito da alludida
lor da nossa raça, rende assim um b

.

dit d d IY a a nr um cre 1 o e cem contos e relatorio, foi posto a disposição de to- subscripção. '

preito de admiração e respeito ao ím- réis (100:0QO$000) ao Centro Catharí- dós os consocíos, o honroso parecer J

mortal Tiradentes. nense da Capital Federal. apresentado com relação a escripta da �

Art. 2' - Este credito será realiza- thesouraria a 'Cargo ,do Sr. J. X. �a·1do em 9ua�ro Ere�tações annuaes, sen- checo, Finalmente o Dr. Theophilo
do a primeira de 40:000$000 e as de· agradece a presença da selecta e gran ..

'

mais de 20:000$000 cada uma. de assistencial
.

O::; srs. Altino F.lores e Ary Tolenti.
Art. 3. - O cretito' destinar-se-á á A'a 24 horas foi encerrada a sessão. no tiveram a gentileza de enviar-nos

construcção ou acqmsIçao de um O Dr. Theophilo Nolasco de Almeida um exemplar do «Annuariu bJrriga-ver.
�nfo:r;,me Joi noticiado, realizou .. se

)
prodio para séde do C��tr? Cathari· saudou a representação cat�arinense, de», que rtcabam. de publicar na capi.

na noite de 28 de Março proximo pas-
nenae e para o seu mO?lhanJ.:. ,re�pondendo o. �r. Senad,or Fellppe Sch- tál do E�tad().

'flado, a posse ,da nova direetoria do Art..4'
- O Centro. CatharI.nens� _fI- mIdt, que f�lh?Itow o Centro pela sua Optlroarnente impresso em papel cou.

Centro Catharinense.
ca o?rlgado a cumpnr as dlSposlçoes franca prospendade. chá, profusamente illustrado e com um

A's 20 horas em ponto, presentes, o 'seguIntes:
.. . � �r.>

texto variadíssimo e seleccionado, o «An-

Senador Felippe Schmidt, Deputado a) fazer em sua sede expOSlçoes an· _��t- nuario( é um trabalho que se recorn.

Eugenio Müller, Coronel Nest0r Passos, nuaes dd8 productos �� Estado sem ca·
_...._� mynda á leitura dos catharicenses.

Jovito' Eloy, Pamphilo Ferreira, varias racter e 'permanenCJ;,a, , , Agradecendo a ofterta que nos foi

família e grande numero de consoci08, .
b) publIcar sem.e�tral�ente �ma re· �eGcleciétno t{Gbrega de lo1edô' feita, deixamos aqui os nossos applau-

O Dr. �heophilo de Almeida depois de v:sta cont.endo mlnuCl�sa8 l.�forma- , sos aos distinctos e esforçados directo., ,

empo�ar os novos eleitos, fez a leitu· çoes .do clIma, l�vouraj lndustlla co�- Falleceu a 14 do correntE:', após lou- res do «Annuari()>>, de�fj Flndo qt,le essa

ra do seu relatorio, expondo a v-ida do merCIO, naveg�çao e de tudo que l�. gos dias de Boffrimento, o sr. Deocle.. publicação continue a ser fcita annual

Centro desde 1897, por onde se veri� ter�ssa �o Estado e que P?ssa c?ntu- ciano Nobrega de Toledo, commAfci· mente, podf.ndo-se ahi reun-ír o� rnelho� ,

�a a serie de' serviços de toda ordem, bUlr .p�ra ,.0 seu eng;andecunento, " ante desta praça. res trabalhos litterarios de autores cad

prestados pelas suas directorias. c) on�ncar os pmauctorei:.i. quanto.a O extincto gozava de grande estima tharinen::;ei e as mais! de�envolvidJs in-

Em certo ponto o 'Sr. Presidente sub· coll?caçao d�s. seus produetos e ser�Ir nesta cidade, de onde era filho, con- formaçÕes estatistícas, pelos quaes 8�

mette desde logo a con�ideração dos de I:r:termedlarlO �m qualqu�r q1l:estao tando no nosso meio Bocial largo cir· possam ver o progre�80 intellectual e

!seu� patricios a moção seguinte, que �ue Interesse a vId,a econOffilCa do Es- culo de amigos.' economico do nossO' Estado.
.

s�ra \discutida na primeira reunião ,da tado.. ,Enviamos á familia Teledo os nos-

d,lrectoria:
. Art. 5' - As desp�sas com o acon· sos sinceros pezames pelo doloroso gol,.

-

«Considera�o: dicionamento e trallsporte dos produc� pe 'por que acaba de· passar.

que existe no Sul da Republica' dos tos até a sede social, corr�r�o. por con6 _. -

E. U. do Brasil, vasta zona, habitada ta do Estado ou dos MunlclplOs, con .. D. Carolina Müller.
po: elementos de origem germanica, forme eJ?tender,'o Governo.

cUJos ascendentes mantiveran1 e ainda Art. 6· - Compete á· directoria do

n;tantêm o idioma allemão e ne11e in· Centro: "

61stern em detrimento do v.ernaculo;. a) organizar as exposições e catalo·

qUe a falta de vias de comlnunica� gar os productos entendendo· se para

'I DE ABRIL

•

-��-��

311bsC1jpçãG pro-fiagelIados

Centro Caíharinense

Dr. Julio Renaux
ADVOGADO

j

Depois de prelongada e pertinaz en-

fermidade, veio a fallecar no dia 19 do '

corrente, na sua residoncia á rua Ge
neral Ozorio, a exma, sra. d. Carolina 1

�TOINVILLE

Receita causas nesta Comarca
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das Estaduaes desta cidade publica em

outra secção desta Iolha.
Esse edital é, com referencia á co

brança do imposto sopre o capital, que
passou a ser feito em Abril, ao con

trario dos annos anterioses que era pro
cedido em Junho .

.
-'_

I

Regressou de Florianopol is o sr, João
Cancio da Silva, administrador da Me
sa de Rendas Estaduaes desta cidade. )

-:-

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

quinta-feira 15
.

11,0 de JOJ� r AT'AL
o Segredo do Brahlnane
Ésta é, a ultima série

Nos intervallos. tonará -a Exeleuie Banda
de Musica «Estrella D'alva». Por isto
pedimos ao publico. para, não deixarem
de ir ao

Companhia de Seguros e Sorteios

Resultado dos Sorteios
Realisado em

�

20 de Março, de' 1920

---- -----_.�,�--

�'o. I

CORRE"A & C""'!1i' &·1\ '�
. I·, � .' �IIf __ d!:!:dJ _�,fl !

i
�
r .

1
�

Esciptol'io, Brevemente: Rua Ipiranga II � 16 (I
..

São Francisco I
Cam bIO de moedas, saques, cobrança Ide letras no paiz e no extrangeiro adi ...

,

a�t?n:ent?s :le d:nh���ro r s(�bre títulos (!.e IIdivida, vales e consrgnaçao de venci-

rnentos mensaes. !

E.1IXIR DE. N,aaU!IRA Administração de propriedades, rt>!
do Phco. Chco. João ria Silva Silveira forma de prédios velhos ou' em

'

ruinis I
Cura-FISTUbAS-.D1rlhros mediante pagé�n1entos. er�1 prestações ou

Icom os proprros alugueis.
'

\
'r !

... ." .-.. . I
I

Vigogenio
,
j

E" O maravilhoso fortificante 1
"

da actualidade. i
i

São em grande numero os f
i

seos successos. !
�

Dá força aos musculos e ao cerebrc I
!.. ·.='··· ...h· ....'''''" .. -; ."'."". w.'" -, .: ,"',.. ••.•••��••• ,., '.,'� •.•."""� .. ,.J'." .:»- "',.,.. , ....",,,.,. ,

I
Cinema Elite,.! ,a Maior SortimSJlto I

. !

Prsvi.soria R� Granden.ss de' conservas, vinhos finos e ge-!
neros alimentícios de superior I

.

qualidade, a preços ao' alcance i
de 'todos. ,I
Só no BASAR lJO POVO, á rua I

Laui o Müller, annexo á Papelaria j
Brasil. I

t
I '

"

. ._ �

�� • - - �� - - - -' ...

� f

d'lzamaia §omec. � .-----.----..-.-----------�-----

o

---_.

Afamada torrefa.cção
DE

de. ,café

c.

.

-Resultado do 13' Sorteio da S'ÉRIE PR}�VISOR.\
Numero da sorte grande da Lo ...

�l
r: .......

_

teria Federa141547 - N0. con- iii

templado 16547 . fl)z.
·��.agMM!MIf!!ii�jII'l@ií!'N_�& &1hL2Zl&lt!17iZ!YWa.,__

__�� �h 'I" �.III .....�.... A �" qí;;'lh ql �h �,,,q,, III , "",,--�., � 'Il1o 'I, �� 11l" '�-."II ��� "-�'"

��'��I) -_ �.""�,,,,�';.I�,.�' '7 �'1"'�:"''':;'':i!,1,!!I''I'':''''''ll':i;'::I''.,�p 7P6'�'f "'y"""�\;J����,,o!)l' � �t,,>�...',,· ,�I' ��1-.\< c..-,'_'- "',; ......
-

TI •

t
.

1 'I'" """'I{ " I�\.<·"}�I -'f III 'II' 'I��""''''I' "I �r ,1"'''''''11 .. :ii.. ;;:'"' { ,,�, ��'"'V" :\ �• ..o:
• II' ':t!'-'!c{'�;;;;;- .... "'"'. " ...

ncel a causas no crve , com- �,�;::::,;:�;';rr�01r �'��ó�ê1é7�1m�el i��G1.��n\����� �:;fií:'f�
marcial e trata de inventarios

I

I�--"""'"
..

l.", .Rua Gen

..e.ra.l_ O:O.:i...O_� �_,_:�_ ...<1, ' �t:;.�>�f.:.�.'::.-� � 1\ m�t 11\ 0 �IT( A\ �� A\ m� l� Te �\'�[A__- � _- -� - - --- ---� i\tl�� � úlJl�" �a/�J{�ll� til��).I�
--_._

-'�-'-----I�}l3ASAR DO POVO �fl
Rua Ypiranga, 20

(aDnexo i) Papelaria Brasil) W ��A\:
Deposito permanente de cachaça, f� Esta f papelaria acaba de receber um variado

I
carne secca, farinhas. aSSUC:H, caíé, vi- ��R sortimento de objectos para . I

De conformidade com a Lei em- vi- nhos e conservas." F_err8g",ps, ttn�as e �\t escriptorío, como se]am :
gor para o corrente anno todos os pre- brochas=-Brevetnente: seccao de f:;z,':n- �..ç)�mios soffrem o desconto ele io- para I

das.

;?j�_pag.imeuto �o i�posto respecti��. -- Preços baratissirno - Visitem o ! ", ���
A Companhia nao se resprn-abilisa por ' I

J +

. I ,�falta de seus cobradores, visto como os
BASAR DO, I O\i ° I k��

prestamistas, quando, não encontrados Ruas Lauro Müller,' esquina .' �h':
por aquelles, deverão-' efi·ectuar" o pflg;)- Marechal Flori'z'ilw I 1i��
menta ,de suas men ;r.li..Jades U':l séde

_ _ S. Francisco _ :..... I' ���ou. agenCIas. .

I
"""...�-----------,

-_---�- ';, '1�'.

�-->:·'.oii-"·---�-�"�·,
..-,,·

VENDE �SE I �
�_..,'M." .."''',...."...'�.�_.__ ._n ..._,-._;_�__

um casa p�,quena na rua' It�co... ���
10m!:). .

I ,. �\}'
Para tratar com S. Bernstorff I .1S!:

.

I. i 1!��
De· ordem do Sr. Administraeb!r. fa- �� V�"'''r1DE? ! ��l

ço publico P;H3 conhecimentu do..; In- QU ,N;J-AV$'e '

�A� lá! ;Iv:.
teressados, ·que durante () cnríf'nk rr\E'Z, Assucar branco especial á 1.300 1 kilo, . �.J: I

pro'cede-se .nest.a IVle;;;a ,de, RGuJas á co- Assncar crystal 2' jacto á 1.100 »» #!í�
. branç'a. do, im[>c)sto acim;l. Arrroz desde 4:00 até 700» - »

��?JJ�'I.

O" coBecLldn." que não �a,ti':.,fi.z(:'n�m. Banha refinada � 1.900 )>> ;;�/t,
Bacalhau superior á 2.500 »» �(�. O pagamento d�". !'\.1rl� quoté\:;;' dur;wte o Café em pó superior·· , á 1.600 » »

"

:;�:"llreferido pr;\�Ol ficarãc),�Lljeitl's ;i�; muI· Carne secca especial ,
_

á 2.200 »)} . �� � _

tas regq1amentJrcç;. Farinl;la de trigo desde 500 até 700».,

I�� ,.�,� �� ��
Me:-a. de . Rendas E, tad ll;H'S ele Sô» E todo" (lUtros a,rtigos a preç'os mm'I!·· ��4�,���;!!�: .���!;,"'�;i�i:�ii,i:\�;�Q�

FI.
•

..

10 d
.

A' I '1..1 19?0 ca vistos em S. Francisco? E' ali no ........, L& iN
. rancu�c(), e.)fl ue ....

BASAR DO POVO, junto a �----������--���������������--��

P�IO_';;'�;;oO�:;�;scriPt.
.

PAPELARIA BRASIL 'apel ,Ira 1III1IlsiGa, .

�-Ãgnardêllte '-d'õ'PârãiSO Dr. Manoel da Nobrega I Postaes de phantasias
I

. Advogado PlID��.� ®'Um®�s@l� 1 a qualidade
ESClniptorio: Rua Babitonga,. 35 Papel de COll"les

Residencia: Rua Marechal Floriano; 291 recommenda esta typographia Receita causas' nesta Oomarca
,

,

Foram contemplados os seguintes titulas:

16346 á 16470· com 20.000 2:5un.ooo
16471 á' 16520 n 50.000 2:500.000
16521 á 16545 "100.000 2:50c,000
16546 com 1 :O(lO.ooo
16547 Premio Maior '

.
15: 000$000"

16548 corn 1: 000.000
16549 á 16573 com 100.000 2:.500.000
16574 á 32661" 50.000 2:50n.()oo
16624 á 16748" 2 ).000 2:5oo.(J()!)

Total 403 t\tulo� com �----,

prémios no valor de H_,::. '32:000.000

AVISO

Imposto sobre o capital

Melhor que ·Cognae ......

I I

Vende-se no' Basar do! Po\,o
Junto ii Papelaria Brasil.'

(ADVOGADO)

A' venda na casa de

Koepc:ke, Jrmão & eia.

Lapis-tinta, pennas l\'\allat 10', J" etc, grampos
para papel .Bendover", papel almasso,

enveloppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brochu ...

ras, livros de nota, indices, protocollos,
lilVUOS' J)'l� A l'rrA S, de 50, 100 e 200 fIs

'. 'PaIlel pal�a cartas
Boa Viagem " t

-

t"'lor de �mor
Armada t Combate
Diplomata

•

* Bohemio
r

e/iniciaes
-

t tarjado

lapis de pedra, louzas americanas, lapis de cores,
canetas, tinta para escrever, etc.

DespacQos de exportação, notas promissorias,'
, letras de cambio; guias para imposto de'

.

consumo,'( notas de credito, blocks
de notas ('/4 de fI.) etc.

I

Dr. Julio Renaux
ADVOGADO

,IOINVIL�;E

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Contractos nupeiaes O sr. João Firmino Machadp, Rctual

O nosso ilJustre conterraneo, s�. dr.I"gente fiscal _do Pdraty, fui desig.nad,o
Manoel da Nobre-ga. competente advo- IleIo governo do Estado para ser�1r ni:!

gado em nosso foro, contractou nupcj-,
Nlesa de Rendas estaduaes desta CIdade.

as com a prendada e gentilissima se-

nhorinha Carmttl de Oliveirc, djIecta

filha do sr. José Antonio de Oliveira,
Conceituado commerciante desta praça·

,

O
" fl3ra muita couz:\, mnda; mas

sr. Francisco :\1achado de Souza. t-

escrivão de P?z desta cidad�, .cOlltra�t('lll
quan lO se quer a cura r:t,lical

casarnento com H sf'nhonnl1:1 OlmdJ e ·inLdlivel da OPILAÇlo, ainda
== lO

Corrêa, gentil filha do' t:r. Henrique I hoje só procura-se, !-ó vende-se,

Corrêa. .' ,
I,' f'
i p(lr e�te Inundo a ° rn, o n1(>�rr�o

O
. C'.

•.
!' antzO'o e carl) «D O CHM I CID A»

. �i'. Leocadlo 0!1velr:J Cl!ll[LictoU!, ó --�-

casamento com a senhorinh3 lYbria Au'-I '; Motta Junzo'}', qlO trJZ o n:trato

gusta S. Thiago, di]ecta filha da exrn;'. '_ .

do auctnf, a sua firma ao lado de

sr.é. d. Clara Almeida de S. Thiag(l,l cada lata e que encontra-se em
i

..

"'uva do prof. Joaquim AntGnio de

S'I' todas a., drog�das., i ,i

T�g�os distjllet�s wAvo,. "pre'i'DI dr-!
111------... I "T'heotonio Machado I

(5 os' nas�os para uen \. I Trata de ,invent�rios, pa- i
-:- SPORT : i :

O
1 peis de casamentos, escr p- :

:l medic05 �ão 0" mill"; enthu-.iast1S. Com grémde concu!"r�en;�i�i realizou-se ; i

�r()pélgandistas d;l ,e ElDULão de Scott." domingo �l. pélS"iarln, um di:iputado en- i turas particulares e outros I
Attesto que tenho u-;ado con�'1ta.nte ..

contra entre 0:-' club" de f')ot·bJJl d'csta f docnmentos, por ,preços
ra- i

rnente na minh i clinica a "Emub:;ão' cidade, «America» e «Operario». ! zoaveis. j
de Scott" aC.hando-a sempre de perfeIta No lo tenlpo, o «ArTlcricél» apczar de I Pode ser procurado em sua i

.

;nflanca e obtendo com dl à bon3 re· desLdcado, jogando com algun:;

elemen-l reside.
ncia á rua 7 de Setembro

n'l:.ultados." t(;S do 20 team apen:1� 10 jog'ldor�s de - 3, desta cidade, das 12 ás 18 ho-

Dr. Lr.llwiston Job Lane. I k, dominou o (t(Operario», conseguindo raso

S. Paulo,
' marcar 2 gooIs. No 2' halj·tzrne, o »Ope ..

'

••,••.,•••, _111"1" "111" .. 1111 .

'frec11o ele
�,------------

Carta

=Faça como eu: to-
-

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

. A Saude daMulher
e ficará- curada de

e
seus mcornmodos,"

DAUDT ".oLfVI1RA - R10

égrécem o futuro da população nac'o

al, 'e veremos que a Eugenia é bem a

idéa força da saude do corpo e 'do

spirito, porque deseja a elevação mo

aI e physica do homem, que, uma vez

atado dessas qualidades optimas, será
lemento de paz na familia, na socie

ade, .na humanidade.

(Do eBoletím Mundíal»)

NOTICIARIO
ll& _lª,ªM,;(§4@I!__W:f@I!;;gt!iiM44:;::�4._t�

.

Pa'ra a cidade de Livramento, Estado
do Rio Grande do Sul, onde vai servir

na estação do TelegrBpho Nacionôl, se·

guio no «Seivulo Dourado», o telegraphis
ta sr. Luiz Araujo.

-:-

Em Joinvme, ccntractou nupc.ias com

a professofíl normalista, senhDrinha Ma
ria Antonietta G(lnçalve�, filha do nos·

so �terf03neo, sr. Jnão Graxa Gunçal·
v�s, o H. Antonio Diàs, telegraphista
cio Telegrapho Ndc1on0.l. nesta cidade.

O sr. Otto Boçhrn enviounos um

exemplar do «'Guia joinvillense », edita

do pela sua casa.

Acompanha essa inferes-ante pública- Visita Pastoral
cão uma planta da florescente e visi- D... A irectoria do (Apostolado» desta
nha cidade, con-nituindo-se n seu texto cidade convidou ao eXUlO. sr. Bispo
de annuncios das importantes firmas Diocesano para ser. o parany.npho dã
commerciaes joinvillenses, I d S d C

- I

.

nova magem o "-' élgra . o oraçao (H:

A 1· f -t, '-1 I 'f
_. Jesus a benzer-se por occasião da Vis-I

c H!-::ie em .:::' a o .!f (O sr. ena d
S T di 1\1 R I ta e s, (:'X. rev. Iamy avares, guar a c.a 1V esa de en- N' "''' '0'·-'

'

f 'i ri. '

1 ii t
.

I 1 I
. " � - a mesma occassian, sera une ,�:II..J,

uas I. e:--. :1 'Cl; ;we pt' n nascimento (le' .

f"" -

M' Ib b
,.

"

por�. ex. rev., a \.J()Dgregaçao .l. an-

um a11'l Z1'lO. I 1
' f I

.

ana aa qua tará parte numero regu ar

-.- de moças.
Da secretaria da Sociedade União -No próximo numero daremos as

Operaria Beneficente Franciscana, rece- diversas Cornrnissõ es incumbidas da r'?

bernos a cornmunicacão abaixo publi cepcão de d. Joaquim Domingues de"
cada, a cual bastante [;gradecemm: O·

. I
'1 - Iiveira.

.

I«S. Francisco, 13 de Abril de 1920
Exmo. Sr. Redactor d'«A Razão».

-S. ex. rev, visitará também a fre- i

De ordem da Directoria, connnunico guezia da Gloria e, a capella da Gam-jL
"

a va. Exa, que, em Assembléa Geral, bôa.. _:_

Ir Labora,h.rlo ... D&ud� & Oliveira

effectuada. em 4. do corrente" foi eleit.a Festival ��1��1?t��'V1t�
a nova Directoria, que regera os desti-]

..

nos d'esta Sociedade durante o período O. pnrnel.ro festiv�l em beneficio �a ��'IJm"MI'4!!:,!,"m"

social de 1920 a 1922 e que assim fi- Igreja Matriz, organizado pelo collegio �O•• lA rê
cou org.misada: Presidente, João Can- «Stella Matutina» e annuciado para o t:iIjiiI

. • ..�....
cio da Silva; Vice-Presidente, Antonio dia 18 do corrente, ficou transferido pa

Michelon (reeleitos); 10 Secretario, Tar- ra o mez de Maio, por ocoasião da Vi

quino Ferreiro; 20 Secretario, Jordão sit.� P�storal de d, Joaquim Domingues de

Silva: e Thezoureiro, Frederico Guilher- Oliveira.

me Lenz ( reeleitos).
Podemos adiantar aos distinctos lei-

Commissão de Syndicancie, André tores. da «A_ Razâó:> que o progr�rn�a
Gomes d'Oliveira (reeleito); João d'Oli- do dito festival sera um- dos mais m

veira Leite; e Eleuterio Gonçalves d'An-. teressantes, constando de recitativos,

nunciação. discurso, musica e gymasticas.
'

Aproveito a opportunidade para a- A presença de s. ex: rev. a essa

presentar-vos os meus /protestos de elta festa muito contribuirá para que o sa-

estima e mui distincta consideração. Jão dQ Club XXIV de Janeiro fique re-

Saudaçõ�s
I
pldo do povo desta cidade.'

.

•

Em viagem de recreio, tornou pas�a

gem com sua exma. eRpOS;), 110 «An

na'», . para o Rio de Janeiro, o sr. Otto
Selinke, dedicado gprente da filial da
firma Hoepcke, Irmão & Ca., nesta Cl-,
darle. f'

rario» marcou também 2 gools, Sendo

um de penalty. Devido o jogo ser inter

rompido, não terminou no tempo mar

cano, faltando 20· minutos para acabar

o 21) aiftz111.. O resultado do jogo foi um
beJlo empate de 2x2, sendo provável
que o encontro para o desempate se!'
realize no dia 3 d e Maio- p. vindouro.Acompanhado de. sua' exrna. esposa,

regressou de Florianópolis, o sr, Ogê
Mannebacke, gllard(1�rnór da Alíaridega
desta cidade.

Acha-se actualmente n'cste porto o

va por n01U e�Uf'Z «Tra ftlg;j T'». Este va

por tem 1.384 toneladas
..

de n>gi;-tro e

vem f; zer un: C<Hrf'g .rnnto de madeira]
e berva p:U3 Bu-rros Ayre". I

I

o 2" Secr�tario: Jordão Siva». Convite
-.-'

.
-- -

.

. A Commissão Central, ªbaixo assigna ..

da, convida todos os srs. das diversas

Cnmmis!=-ões pareias a se reunirem em

assernbJéa gerai ordinaria, no Consisto·
rio da Igreja Matriz, 5 ,de Mazo, fás 6
bora" da tarde, afim de se tratar do

rf:'sultado das listas, em beneâcio da

pintura e Altar Mór.
S. Francisco, 23-4-1920.

P. Liborio Grewe
P. Antonio Nobrega
Joaquim J. Silveira J.
José A. de Oliveira F.
Dr. Eugenio Müller

Por acto do sr. dr. governador dn

Estado, foi nomeado o �r. Christiano

Costa Pereira para exercer () cargo de

:lgente fiscal da villa do Para1y.
I

-:- I

E,"' ��a�l�l fazer-se tudo;
Jl � mas, fazç l-o bem

.

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só fdllava-se no «DOCHMICIDA»

-:-----

Valioso donati'Vo

Motta Junior, para <.i cura da opz·

larão; hoj(', ha urna bô 1 dose de

remedio�, todos elles barat1nhr)s,

annuncÍados para o me:::mo fi,D, 0

A' Commissão Central foi entregue
pela casa filial de Hoepcke, Irmão &

Ci,l., nest;{ cidade, a quantia de ....

500$000, em beneficio da pintura e no

vo Altar Mór da Igreja Matríz.
-.'_

Mez de Maio
•

A Directoria da «Pia União das Fi

lhas de Maria» resolveu festejar o Mez

de Maio, com Terço, todos os dia�, ás

6 lYlras da tarde, e Coroação da Imagem
de Lurdes·, no dia 30, ultimo domingo
do mez.

,

e).", ii'

I
" .! (, 'f �_I ',' �_:' t, .'" � I

•

'I
� .,.••• J .'� •

" I·

cura Tosse
_ii 1.__ I •

..
_._-_._------------�._------

Mesa de Rendas EstaduaiS
Imposto sobre o capital

De ordem do Sr. Administrador, fa ..

ço publico para conhecimento dos in ..

teressados, que durante o corrente mez,
procede-se nesta Mesa de Rendas á co ..

brança do imposto acima.
Os conectados que não satisfizerem

o pagamento de suas quotas durante Q

referido praso; ficarão sujeitos ás mul"
tas regulamentares.
Mesa de Rendas Estaduaes. de São

Francisco, 1 Ô de Abril de 1920.

Pelo escr. O 4° escript.
1!!arzo Lopes

O Dr Antonio Selistre de Campos, Juiz
de Direito da Comarca de São Francisco,
na forma da lei, etc.

Faço saber aOs que o presente edital
virem, que por este Juizo se esta proce.,
dendo o inventario dos bens deixados

ELIXiR DE NOGUEIRA
Cura.

Latelamento das ar·

terias do pescoço.
Inflammações do ute

roo

Corrimento dos ouvI
dos.

Rheumatismo em le
ralo
Manchas da pcr

le.

Affecções do

flgado.
'Dores no pei-

to. ;r..,'
. Tumores DO'

OSS08.

Cancros 'fI-

nereos.

Oonorrhéas.
CarbunculOI.
Fistulas
Espinhas.
Rachltl.mo.
Flores braD-

caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crysta••
EscrophullS•.
Darthros.
Boubas.
Boubons.

e, flnalmeDte.
todas as mo

iestias pro ..

venientes dO
sangue.

/

�
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ção.
Portaria mandando o Sr. procurador

rnun ici paI p.1gar ao Sr. Francisco Salles
ri -s Prazeres, oííicial de justiça, a quan
tia de quinze mil réis, provemente de
-ua gratificação, relativa ao primeiro
trimestre do presente exercício, de ac-

.

Foi fundada em S. Paulo uma asso.
cardo com a lei orçamentaria em vigor. ciação, sob os auspícios dos mais co.

P(:r�ariri mandando o Sr. pro?ur<ldo.r nhecidos scientistas daquella capital, cujo
n�un1Clpal pagar aos Srs: Theophl�o OV1- programma é a propaganda da "euge.
dt? Mac�ado e Cu�todlO Antonio pe-, nia

"
no nosso paiz.

reira �ala, .a q��ntta de cento e sessen- Essa sociedade realizou muitas ses

ta. e oito t.ml , r.eIS, send.o a cada urn sões ordinárias, e extraordinarias, mui.
Woerrnan», t I ...l

OJ enta nu rei-, pr�vt'll!ente '.lOS seus tas conferencias publicas de prcpagan-
emolu�'TIent�s de arbl.tradores dos terre- da e publicou um grande volume

Woerrnan», . nos nao edificados situados dentro do "Annaes de Eugenia" - que se en-

perímetro urbano.
.
contra pelas livrarias.
ElIa estuda e procura applicar as ques

tões da hereditariedade, descendencia
e evolução para a conservação e aper
feiçoamento da espécie. Nella se com

prehende o estudo-e a applicação das

que iões relativas á influencia do meio,
do estado economíco, da legislação, dos
costumes, do valor das gerações succes

sivas e sobre as aptidões physicas intel
lectuaes e moraes.

_A Eugenia baseá-se em todas as scien
cias bio-sociaes, e tem por um dos es

copos principaes divulgar entre o publi
co conhecimentos hygienicos, para bem
do individuo, da coJlectividade e das

gerações futuras. Teve grande ac ceita
cão e despertou muito enthusiasmo en

tre os paulistas a campanha eugenica;
actualmente, a nosso exemplo, fundou
se em Buenos Aires a SociedadeEuge
nia Argentina, por iniciativa do profes
sor Victor Delfina. Outros paizes sul
americanos tarnbem começaram a inte··
ressar-se p310 assumpto, destacando-se °

Perú, onde o Sr. Carlos Enrique Paz Sol
dan tem escripto muito a respeito.
No Brasil a preoccupação maxima de

ve ser sanear, isto porque o ·nosso paiz
está completamente infestrldo por innu·
meras endemias como a paludica, a mo·

lestia de Chagas, helmin�hoses, a E-yphi
lis, o' trachoma, accarretando a degene·

DIA. 15: ração, rapida do nO"flO povo. E' de no·

P�tição de Graciano pçr�ira de Sou- tar que nada se tenha feito, até bem

z I, pedindo licençrt para transferir a, pouco, para sanear o territorio patrio,
ri Antonio de Oliveira Sa�ny, pela quan. povoado de innumcros doentes, imbe·

ti::t de R'). 300$000, um terreno do P. cis, productos de crUZélmentos hetero-

1\'1 t d 7h ...l f t 't d !Ieneos, com a nH'�cla rie !-an�ues de ra·
1.Y.., en o v m. ue ren e, SI ua o na "" '-"

e:-trada geral do Rocio. Despacho: «Co- ça:::i tão divesas. Ne"te estad() de descu-

mo requer, na fórma da lei». ramento tem vivido a população, rural e

Ofticio ao Con"elho Mt!nicipal envio urbana. A :-:yphilis, a tub"!rculose, aleM

ando o balanço da receita e de:;peza' pra, o impaludi�mo e outras molestias,

municipaes do 10 trim estr e de. corrente e�Tl alto gráo, vão cate�hisado uma na-

exercici'o, demon:.;trando que a n:,�ejta, I cwn�11t,?<.:�c�e �m _f?_�m�açao. . ..
: .

• _.1••. ne:-;se periodn, ftli de R'�. 16:399$374,1 PrecL,Jlllo., pdb, -:anear o Bla:-'ll e ao

! sendo di1 gf'ral R" 11:826$760, da e;;oeci'llmcsmo ter::po e�g�n�zjl.o, ed�capdo �
! aI R�. 3:884$564 eelo Sahy Rs. 688$050,: r.ovo nos �ans pnnclplOs da hyglene phy·

I e o srlldo que v.:io do fxercici,) de Slca e mordo

,) 919, Rs. 5:545$143; s�nrlo d a geral
. E>ta. eugenização não é de resultados

iR". 476$483, da especial- Rs 5:067$172 lmrnedwtos.
,

! e do Sahy Rs. 1.488- f-' . (i de:-:peza I O eugcni�ta tem �empre em' mira

I.
montou a. R". 17;860$927, �pn.dn da

I' ftJlant�r carvalhos e nao couve�, na eX'

I gt'féll R '. l3:572$82�� da e�pt�ci81 R.,. preSf:ao de Ruy Barhosa.

i 4:034$300 e do SJby Rs. 2[13$807. te�-I Seria parvoice ambicionar que a cam4

� do passado,
.

port:mtn, - r;lfri n 2° tn-, p'lnha eugentea dé::ise fruetos tão pt�ste·
I mestre o saldo de Rs. 4:083$59�, sen-, fllentf'; Di.,�érnos certa vez, que nó {f, os
:?o �a geral Rs. 30$423, da f'�",pecl;:i[ Rs� eugenistas, não ternos a pretenção de

i 3:61 /$436 e do Sahy Rs. 430$730. mudar em alguns annos o que doenças,

I vicios e aberraçõ'�s da nfltureza vêm e·

-� dificando h1 tantos annos. Não.
!
A' C

·

C·
I C()nhecedores corno 8ornos da comL)le·

i genCla. da ompanhla ostelra xidade e das difflculdades da eugeniza·
I ção E ó CO�D um lento e pertinaz traba-

I Tivfrnos. opportunidé:de de visitar na lho se conseguirão os fructos da victoria.

! sernanél ultIma, a ag�ncla da conceltua- Iniciemos, poi�, a cruzadri' pelos princi
: eli1 cornp:mh1él NdclOnal de NaVf'g ição pios g(llt()niano�, vulgarizemos os pro·
.
Costeira, que vem de ser conveniente veitos eugenicos e hygienico�, procure·

•••••••••••••••l1li, mente �n�tdllé1da no andar tl�rre() de edi· mos evitar o c�l�anlent() dosde geneIados
fleio onde res'ije o sr. ceI. l.Jt)é Anto- e tar3dr.F, combüarno'l 0::5 vicios factores
nio de Oliveira, a qual, pela sua nova outros de df'generação, melhoremos as

! e c()[nplet.� [E·forma, apresenta um a�pec .

condíçõ:�s de sa1ubridade urbana, rural

I' to Ibastante ft;!commendavel.
.

e domiciliaria, evitemos, em surbma, a

O sr. Antonio PedÍ"o de Oliveira, tran:imis::;âIJ de doenças e taras, que eu-

Petição joão da Costa Cidr..l pedindo
licença para tran-ferir a Carlos Augus
to de Oliveira, pela quantia de R-.-:...
140$000, () domínio util de um terre

no do P. M., situado nó caminho do
Rodo Pequeno. Despacho:' «Indeferido.
A Municipalidade cedeu o lote para o

requerente edificar mas não para fazer
Shlewing», negocIO:»·.

Dois delles, estão, entretanto, enca

lhados e considerados. perdidos.
São elles o «Lages», ex-eRaunfeis»,

com 5.472 toneladas brutas, e «There
zina», ex-eSeignund », com 3.034 tone
ladas. O restante, o «Santos, ex-eSan
tos», foi revertido ao Brasil, estando
ainda· em obras.

Os "AllemAes" que ficaram
eem .» Lloyd

Ficaram com o Lloyd, e servem nJ

sua fróta, os seguintes ex-« :dlerr;ãe�.»,
dos quaes os telegramrnas não faJam.
«Caxias», ex-sBahia Laura», com ..

9.791 toneladas brutas.

«Avaré», ex-«Sierra Salvada», com

2.228 toneladas.
«Poconé», ex-vCoburg», com ·6.750

� toneladas.

«Cuyabá», ex-«;H.ohenstaufeur», com

6.489 toneladas.
«Curvello», exvGertrud

com 6.456 toneladas.
«Uberaba», ex-sHenny

com 6.062 toneladas,

«Campo.» exsAssuncion», com '4.663
toneladas,

.

"�o

«Benavente», ex-«Rio Grande», com

4.556 toneladas.
. «Maranguape», ex-sGuther», com ..

3.057 toneladas.
»Macapá», ex-eFred. Woerman» com

2.523 tonelada.'
«Mearirn» (galéra), ex-eHenriette», com

2 066 toneladas,
& «Tabatinga», ex-vStadt
WI com 1.1 03 toneladas.

O �,BeImonte" ficou como

tr�nsporte da marinha
A nossa marinha de guerra ficou de

posse do «Belmonte», antigo «Valesia»,
de 5.227 toneladas brutas.

......

-«»-

Segundo dizem os jornaes do Rio,
foi de applausos ao gesto do nosso go
verno, a impressão causada pela venda
dos 27 «ex-a llernães», á França, nas

nossa- rodas marítimas.
Foi julgado o acto governamental co

mo acertado, encarado sob o ponto
de vista pratico e econornico.
E' opinião geral entre os nossos ma

rujos que o negocio realizado foi ex

celJente pa'ra o Brasil. Os 27 ex·«alle
mãe;;;», cada vez méli� ir-�p-iam desva

lorizando, não �ólnt'nte pl1.:1 con:'truc

ção já antiquada ela maioria como iam
bem pell se1n"ivel barateé, menta de to

nelagem, determinado pelas" numernsas

con'itrucçõe� feitas depois da gu�rra.
O aspecto N"atieo da q:uestãa, q'.le

a compra feit'l pejo gC)'I,,;erno franctz
resolve, é a possibilidé\de da acqui
siçâo de navios de menor calád(j,
appro"priados á navegação das nossas

costas e nossos portos, que substítuirão
com vantagem os ex-«allemães» rec€m

vt'ndidos.

Não é de hóje
que �e conhecem os pfoductos
pharmaceuticos de Motta lunzor:
-muito caros sempre, como di
zem, mas sempre bon", infalliveis
sempre, nos males a cujo curativo
se destin�rp.

Os PÓS FERRUGINOSOS de 1I10t-
ta jUnlOr, UU.l deJje�, nã.o tém
sub·,tif.uto contrn as Anemzas, em

gend, . suspensões, hemorrhagzas,
.« FLORES BRANCAS», zrregu-
tandades, finalmente.

.

O.;, legitimos' trazem o retrato
de seu auctor; a sua colherinha-me·
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e e1zconb a11'l�

se em todas as Drogarzas.·

Postaes de vistas
Desta Cidade

nesta Typograp�ia

Faça-se economia
•

no que se queira
Menos na Saúde

Comprae sempre
Emulsão de Scott

o verdadeiro preparado
de puro oleo de figado
de bacalháo da Noruega.
Unico medicamento em

sua classe em qualidade"
pureza e propriedades

curativas.

Comprae Unica
mente Emulsão
de Scott.

�!...e �_

Damos abaixo a relação dos 27 na

vias ex-allemães vendidos á França, a
I razã-o de 176 dollars por tonelada:

"Leopoldina", ex-,Blucher " com ...

12.350 toneladas brutas.
"Sobral", ex-jCap Vilano", com •..

9.467 toneladas.
B'II S' N da"" age , ex-, terra eva a , com

8.235 toneladas.
"Ayrnoca", ex-jRoland", com 6.872

toneladas.
"Santarém"� ex-,Eizenach" com 6.757

toneladas.
, "Parahyba", ex-vAbrick", com 6.692
toneladas.
"Mandú", ex-"Posen", com 6.569 to-

neladas. f'

"Alegrete", ex·"Salam.anca", com ..

5.970 toneladas.
"Atalaia", ex-"Carl Woerman", com

5.555 toneladas.
"Itú", ex,;"Cap Roca", com 5.786 to ..

neladas.
"Pelotas", ex,,,Pontos'\ com 5,703 to

neladas.

"Baependy", ex·"Tijuca", com 4.801
toneladas.
"Alfenas", ex-"San Nicólas", com

4.739 toneladas.
"Barbacena", ex-IIGl:lndrun", .com ..

4.772 toneléldas.
"Célxambú", eXo"Minnenburg", com

4.748 toneladas.
"Camarnú", ex· "Steiermark", com ..

4,570 tone)adas. /

"Jabotão", ex·"Arnold Amsink", com
4.526 toneladas.

I

"Jogá", ex-"Etrusia", com 4.437 to-
neladas. i

"Joaseiro", ex-·"Santa Lucia", com

4.238 toneladas.
.

"Iguassú", ex·"Santa Rosall,' com ..

3.797 toneladas.
"Maceió", ex-"Santa Anna", com ..

3.739 toneléidas.
"Guaratuba", eX�I)Corrientes", com ..

3.726 toneladas.
"Sabará", ex-"Mónte Penedo", com

3.693 toneladas,
"Taubãté", ex-"Franck", com 3.684

tonel�das.
"Aracajú", ex-"Persia", com 3.569 to-

neladas.
.

"Cabedello", ex·"Prussia"' com 3.557
toneladas.
"Curityba", eX-lIWalburg", com 3.081

toneladas.

Os tres que foram perdidOS
Foram trinta os «ex..allemães» que

.I cedem<fs á ,França.

,

'S ulXellllllies" w�ldi�oJs
rFIIm;11

Mlmicipal actual e dedicado agente daquella com.

panhia, neste cidade, fazendo esse gran. .

de melhoramento no escriptorio da agen
cia que se acha á seu cargo, procurou,
adaptando confortavelmente o referid�!
escriptorio, collocal-o em urna posição
que condiga perfeitamente com a org;:j.
nisação e importancia que muito recom.

mendem a mesma empreza de naveg:l-

Superintendencia
AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller

Expediente
'.

Mez Abril
•

DIA 3:

-�-

�EUGENICA

DIA 6:
.

DIA 7:

Petição de João da Costa Cidral pe
dindo licença para construir uma casa

no terreno que possue, sito no cami
nho do Rocio Pequeno. Despacho: «Co
mo ,requer, na íórrna da lei e posturas
murncipaes».

DIA 9:

Oftcio ao Sr. Cap, Tenente Edgard
Heck-her, D. D. Delegado da Capita
nia do Porto em São Francisco, accu

sande o recebimento do seu ofticio de
5 do fluente e cornruunicando, em res

posta, que- ésta Municipalidade não faz
á� suas expensas o balisamento da la

gôa Silgllassú e rio Cachoeira, nada po
dendo, portanto, informar a respeito do
estado e:i1 que se acha o mesmo.
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