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SnbscripçãO prõ�nagellados aos melhoramentos a serem introduzi- Éch'o dà visita Pastoral Nesta epoca de impiedade, neste tem-

dos na matriz desta cidade, pois levan- po de desregramentos espirituaes em

Do exmo. revmo. sr. d. Ma- do-se em conta a actual condição inter- que se nega a existencia de Deus-Cre-

Doei da Silva Gomes, digno ar-
na da ,s�a nave, que devido as segui- Publicamos hoje o impolgante discur- ador para, coma nos indecisos dias do

das ref.ormas pai que tem passada nes- SO,do sr. dr. M�noel da .Nobrega, pro" IJaganismo insultuoso, se levantarem

cebispo do Ceará, o nosso di- te�s ultimes temr)(�s,� �l�an,çou uma posi"l f;ndo
no feS!lVal realizado no Cl��, «statuas a cada vicio que n�s arreben

rector recebeu a carta abaixo, çao de relevo en!� e as, das outras 19(e-,�IV de J�nelro, .

em homenagem ao 11.1 na alma, bem melhor sena que, do

em que s. ex. aeeusa o recebi- las �o Es!ado, so E'_�ta ,ca:'e.cendo da. Exrno. sr. BISpO Diocesono. I derradeiro crepusculo d'este dia de

mento da importancia, resulta- modlfica�ao do Heu trontispicio, para fi- EXITio.' e Revmo. D, Joaquim Domin-! scepticismo que já se vae alongando sem

do da subscripção aberta pela
car perfeItamente. de .accordo co� ,o gues de Oliveira, amantíssimo bispo de 111m, outra aurora mais explendente,

seu ?rni1me�tado interior, 03 cathohc�s Flor ianopolis.
mais vivida, mais grandiosa fosse ela ..

"Jlazlo", em favor dos lIageUa- de S. FranClSC�) e (os ,encarregadus (la Corn a minha alma de moço ainda l reando com a triumphante irradiação

dos: re.forma _

a ser. introduzida na nossa ma- pertubada pela honra incalculavel que de .um grande só) de fé.: por sobre a

ePalacio Archiepiscopal da Fortaleza
triz, estão mais de que ce�tos ?e qu aqui me trouxe, satisfaço, neste mornen- relva velludosa d'esta campina quasi'

o exrno. e revrno. sr. d. joaquim Do- to de rara solemnidade a bondosa alei. sem fim.

em 24 de Maio de 1920 mingues de Oliveira, distincto bisp? d�s. cão d'aquelles, que até' este ponto me Padre amantíssimo.
(

111nI6. Sr. �fanoel �eodoro ge Carva- ta dlOces�, cornpr:hendendo � IDf\lS sm- quizerarn levar, não tendo em conta, Esta geração que vae sendo camar ..

lho, D. D, Director d "A Razão". cero d�seJ,o daquelles seus dlOcesano�, por certo, um criterio de justiça, qual tellada para as pugnas heroicas dos dias

Recebi o vale de 460�OOO, enviado I· c��corda:� plen��mente �o� as_ referi- fosse aquelle �m qu� houvesse de pre .. de a�anhã" d�ve ser mais forte, uma

por V. --8. em 15 de Abril próximo p::IS-'
das obras, que �ao a modificação com- vale cer todo o mento e a fama da geraçao mais inabalável na crença, es·

sado, resultado de uma subscripcão pletado do exte!?or. d,a Igrf'Ja e o levan- oratoria c?nsummada.
sa crença que é .0 sangue v.igoroso da

aberta nessa. cidade de s. Francisco pe- tarne�to �,e mal�.,� urna t�rre. Por :na1s �pulenta e dourada.que fos- alma humana; .ma.ls ennobrecld� �el� se-

10 periódico 'IA Razão," e ampararia " �st�m�� franc.�rne�te �o .1a.d� ?OS que se a ,mln.ha h_nguagem, por'mais rebu�- rena e doce dignidade ?O Ch�lshan�smo

por UID\ grupo' de -caridcaas senhorio' .-e. l�t\. :�essam pelo ex�:aoldmafl? _

rne-. cada� e ,1maglOosas que pudesse sah}r ?e Jesus. pelcs �onsolos lnftaY:ls da Egre ..

nhas, em favor de nossos irmãos victi-' :h:>llr;.lf],l�,�1tO com que
_,

'\ l:te. s:r d_ota�:), a� minhas phra��s, por melhores merces ja qu: vos servis �om o espírito e com o

mas da secca que tanto mal vern fazen-] ,:t:�Ir<,_ UI� ,bf.evp, �) ��m.Pl') :at��IIC(� (1:11- que o meu e�plnto houvesse.de rese,�.. c�raçaot pela �oesJa azul que c�Ica' com

do ao infeliz' Ceará. Peco desculpa a i �-lUl. uao "o por vermos que ?s plane- VéU, na latencia exuberante de meu VI" feixe de luz SIderal a belleza incompa ..

V. 'S. da demora em responder H" sua! pelas ()br�s se f zem necessanas, como g\)r privilegiado, nunca, Revmo. Bispog ravel da Senhora Martyr, Rainho Mis ..

prezddíl carta, pois ha quasi quinze di-! U:l�llbem hC{;lremt)�, desde que sejam �e- eu poderia crystalljsar no convenciona- tica da Tortura, Virgem Desvelada das

'as não ternos vapor para o sul, e O! �!lsados, �s:e� tra,balhos, com um ,edlfi- Iismo estreito �'esta oração,. o que de Tres D.ores que mata.ram na cuz do

primeiro é esperado aip,dn no dia 27! elO
de a::,�wcLo !TIoderr:o, que ba::stante formoso e rad1ante estas creanças tra .. opproblO a, perola ma1S santa das suas

do corrente. A carta e o vale, postal! conc.orrer,,� pdr� 0. �íuor e,mbelezamen-I zero no fundo, das .suas .almas, 'para entran�as....

affectuosissimas. Sem a mo ..

.aqui chegaram em 8 do corrente. !
to d: 1 �o.�,s� pnnclpa:. praça: , �

vos offertar
.. Vo� .tereIs aqUl, na slng:e· ral chnsta 9ue os, emh�l1asse, sem. os

Em nome dos. infelizes ceíUE'nSeS, e I _

Da(l� i:i lmportancla .da 1 eíorm� p-or I,�,.,�!l e na slmphcldape d'esta festa, sem exemplos gigantescos d aquelles 'eleitos

em meu nome pes.soaJ, como Arcebispo � qu,� Véll paS3iH � matnz d<.:!sta cl�.r.\de, ri 'artificio, sem a pretenção dOs que que a Egeja guarda com crgulho ma·

do Ceará, agrade_ço á "A Rr�zão" na I c�Jo ewprehendunento bem. �erv,11"a p�- fazem m�nej?s, sem o demasiado affe-· ternaI dentro d�s. s�us niveos, nich?s,

pessoa de V. S" e ao grupo de ,st:nho.l
ra demons�rar o constante ev olulf des- tar da llzonj<l malfadada, toda uma sem a suave reltgtOsldade de todo o nto

rinhas que se constituira'm delicadas pa-I ta t�rra, e com praze� q�e lembra- aprostophe eloquente á inV'eJavel deli- catholico, transcendente e temporal, ao

tronas e bemfeitoras do Ceará. Embora i

mos ao esf?rçado r,ev: .Llbono Grewe e cadeza dos vossos zelos paternaes. São mesmo tempo, ellas, essas pequeninas

tenhamos tido chuva�\ a mlzeria conti- í aos
sel:ls dlgnos_ auxlhare�,. en?auega- c,reanças os que vós querem, saudar

ovelhas do vosso
I extremoso rebanho,

núará por muito tempo, porque não hou-; dos. da execuçao dessa 1iladlaV�l � ardentemente. Recebereis, em vossa seriam absolvidas, talvez, por um nibi ..

ve sementes para o plantio, e I as pri-l deseJa_da. obra, que com a. sua Ina�- cabeça aureolada das vir:tudes mais ex· lismo aterrador, transformando o mun·

meiras plantações que houve, foram I guraçao tE'rem�s um, apr�C1�vel melO c�lsas, o chuveiro, paecioso d'esta D?e. do nqm pand,�mo�lio, fazendo, corno

, 19ua�i totalmente devor.adas pelas' lagar-I de ,:ommemordrm0s co�dIgnamen.te a pIadas de pequemnas petalas de lynos exclam.ava o h_!stonador, c�m que Deus

tas, de que appareceu tremenda ,praga.! passa,�erJ?
do ce?-tenano da lO�e- frescos.

.
.

e.o DIabo •. os santos do ceu e os pros-

D, V S. humilde servo grato, I pendçncIa
do BraSIl. O que faltar de feenc� e de exteno- cnptQs do Inferno andassem de envol-

t Manoel, .A. rc.ebispo do Ceará.» f
ridades vós havereis, de sincero' inten- ·ta com os homens, represetando as ex-

� ��_ I to, na alegria de crystal,que as vitali- travagantes comidas que· os hereJ �s reM

�
i

I za,
como a uma floração agitada que presentam ao vivo sobre a scena do

-�-', I Kermesse pró-Matriz
o vento matinal estonteia com a dOÇU-'mundo. E teriamos ahi, então, o abys •

.

1E;'jã�eF3=r3(#yf.#fo-r; K ,W=iI:a:E!3ª
I,

� ra do seu aftago delicioso. mo insondavel do cahos esperituaI, fon-

I�'
"E t'

.'
III Não tereis faustos, não tereis hon- te de todas as contradicções enigmati ..

Recenseamnnto _ base para dif.. TI 1
s a �en_Clo (1nCIOtame�te espe!ada pe- rarias que brilhem thesouros; não são, cas, expressão ainda muda d;essas ex-

fusão do ensino �
a popu açao cat�o 1ca desta Cl,da.de a

por certo os nresentes reaes d'q.uelles plosões bolcheviquitas que anda atean

m Fk�lrhmesdse MO._rg;amzada lpe.la�.�, dlstmctas
magos as�oberbados pelas riquezas d'es- do pelo mundo inteiro à labareda causd

Recenseamento - base para as'

�
1 as e ar13 a rea Izar e no proXl�

.medidas de Hygiene mo dia 4 de J��lho As�'iI�ns o re'rd).
ta .terra, o que eIlas vós trazem' nest� ticante de uma calamidade sem hari-

, ••

.,;:)

',',
"l. nOlte. Em vez de ouro d'esse ouro VII sonte. ,

lli Recenseamento" base para ; �
frei L:bono, esforçado vlgano d'esta

por cUJ'os lampe]'os se fazem os gestos Criam philosophias, os cerebros des-

Ul dI' t
' Parochia 'vae aos poucos melhorando·

.. d d h
,.

�
es

..e,n_vo v_uI_len
o economlCO

_ '_ �
.,

' . � .
de mator assombro nesta tregedIa abo .. vaua os os omens; Imagtl1arn os

_

sensIvelmente a nossa Igreja MatrIz· ,
.

. .
.

1
.. •

11

�� d d Ih f
' _

, d' 'lDl11avel da vIda matenal quotidIana, maIS comp exos pnnClplOs, aque es es-

�i[él 3r;.-::t�::r '=r=13r==ê9� an o- e uma elçao maIS mo erna e, .' f
.' 't d d f"

.

h d
' ,

1
vos senhrels, na sua ormosa essenSla, plf1 os que esesperaram a e; procura�

preenc en o umas tantas faltas que ho-
.

.

'fi
-

. ·d· 1 h
-

d 1·
, .;. ."

' ..' na sua maIS pura slgm caça0, os sorn- se para a VI· a SOela a armoma a 1-

Je sao Ja l!1��mpabvels com os nOS.8o,S sos deslumbrantes d'estas pequenas boc- herdade e da ordem e, no entanto, a

f�ro� de Cllvlh�ados. P�ua breve se 1m-
cas que cantam, cazures �e melhor af- humanidade permanece, cada vez mais

CIarao os serVIços do levantamento da fecto.' atribulada.
'

se�unda torre, completando dessa Ola- Em vez de incenso e de myrrha que E o suppHcio da incomprehensão é

neln, a fachada d') va�to tem pI )
- Ao

'A
'

J d
te

d tT·
� S

th t'
(, .

Ilevantavam
no caracól azulado de sua' a dor e o desalento da nossa intelligen ..

i� O eB�te U 1 t1SS1mtOó
e es e_!Co ml�" fumaça, todo o orgulho e toda a,potes- cia, querendo inutilmente devassar o

oramen o, ou r08
. q�e.s serao rea 1- tade dos arandes senhores vós· tereis o

zados no seu f�ontlsplc10. Appelar:do I perfume bembriagador ,d;estas outras -

como se tem feIto para 08 coraçoes h
,...

.

�!.I!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!I!!!!!!"""-

bonldos t d 1
N amp oras tnVlS1velS, que essas memnas

08 e cren es a nossa popu açao, t d t d·l· t

sera' oh
.

t' 1 11 b ã
razem en ro a a ma mnocen e.

ra Ines 1mave a ca a oraç o

de todos no grande objectivo catholico Já, então, vós vos sentireis bem con·

do illustre vigario, tanto mais, que
solado, como Christb quandq pedia que

pela grandiosidade das igrejas se co-
deixassem vir a si as Griancinhas.

nhecem os sentimentos dos seus fiéis. Quem vive entre as creanças, faz da

Aproxima kermesse do dia 4, uma vez sua alma um reflexo de toda.s as virtu

realizada com bom exito, virá a consti- des insophismaveis. Os" males da.' terra,

tuir uma sornma preciosissima de, au- as torturas negras que a vida nos dá,

xilio para o nobre in�ento. A' popula- quasi sernt:re .nós os padecemos pelo

ção rural tambem a commissão se di- seu contagIO lnexoravel.

righi solicitando prenda, o que por' f)nde ha creô'nças ho doçura,. ha in" '1·
c�rto, foi benl acolhida. nocencia, ha S3úd e de alma. l ;iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

da farde

,

A:matriz dest� ciaad.e
Foi, para nós, motivo de verdadeira

satisfação a noticia que nos chegou de

que o rev. padre Liborio Grewe, dig..

no' vigari'o desta parochia, e os demais

membros que formam as commissões

encarregadas de obterem donativos pa

�a a realisação dos serviços de pintura
-Interna da matriz, desta cidade, estão

Positivamente resolvidos a não levarem
,a effeito eSses trabéllhos, passando os

�esmos senhores a applicar a importan"
Cla destinada áquelles melhoramentos, na
transformação da fachada dn nossa hél·

,<1� Igreja.
.

,

Nada mais sensato e plausivel do

que a acertada resolução que vem de

to�ar aquelles. senhores, relativamente

Grande Rerme.s.se

beneficio da Matrizem

Dia, 4: de Julho
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De ordem do cid.ulão Juiz de paz desta
cidade, íaç» public I pelo prezente, ter
sido installad o, nesta Comarca, nu dia
lOdo corrente, o Registro Especial de
Titulo e Documentos Particulares, na

forma estabelecida pela Lei Federal co

97�1, de 2 de Janeiro de 1903 e Regu
lamento a que se refere o decreto no

4775, de 16 de Fevereiro de 1903 e

de accordo com a Lei Estadual nO 1221,
de 28 de Outubro de 19 J 8, Art. l°
para os «ffeitos no A rt. 3° da Lei Fe
deral nG 79, de 23 de Agosto de 1892;
cujo registro íunccionará todos os dias
uteis das 10 ás. 16 horas no cartorio
do Registro Civil desra cidade. E para
que chegue ao conhecimento de todos,
lavrei o prezente que será aífixado no

Lllg;.:,r do costume e publicado pela irn
prensa.

S. Francisco, 2 de Junho de 1920
O Official do �f'gi�tr() Especial
Francisco Machado de Souza

----- - � --------------

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 está proce
dendo o inventario dos bens deixados
por fallecimento de João Mathias de
Carvalho, pelo que chamo e cito pelo
presente todos aquelles que se julgarem
com direito a herança do mesmo expolio
a virem se habilitar dentre do praso de
60 dias a contar desta data presente este
Juizo- E para que chegue ao conheci
menta dos interessados, lavrou-se o pre
sente que será aftixado no lugar do cos
tume e publicado na imprensa:

São Francisco, 15 de Abril de 1920.
Eu José Augusto Nobrega, escrivão que
escrevi (Com duas estamqilhas estadoaes
de 600 reis devidamente inutilisadas)·
(a) Antonio Selistre de Campos.

Esta cornfome,
O escivão,

Jose A. Nobrega

Ispe�iaJ�
Sem :Rival

Afamaêta,
. cafédetorrefacção

DE

·Annibal Macedo
CINEMA ,ELITE

-:-

De ordem do Snr. Dr. Superinten- Domingo, 13 de Junho ás 81/4. horas
dente Municipal, faço publico pelo pre- Grande CI'rcosente, para conhecimento dos interessa- .

.

dos, que vae-se proceder nesta procu- G R A N D lOS O sue C E S S O ,
radoria a cobrança do imposto predial p .

urbano relaitvo ao 10 semestre do cor. rotagonísta: Mac Marsch, uma es-

trella que é um dos prodígios derente anno, durante o mez de Junho téla americana emproximo entrante, em todos os di'as
uteis das dez ás 15 horas. I

Os que não satisfizerem o referido
pagamento dentro desse praso, ficam
sujeitos á multa de 10% por cada se
mestre que exceder do referido praso.
Procuradoria do Governo Mnnir ipal

de S. Francisco, em 11 de Maio de 1920.
O Procurador

Affonso A. D'oim

Carreira
A' venda na casa de

1Coepeke, Jrmão. & eia.

o Grlld, tir(1
Um romance grandioso e 8 parte da'

Fabrica Goldwl,u.
-

.

Ifesta Praç&

Tudo magnificoTudo portentoso
UMA GRRNDE CARREIRA!

Bntrada Rs., 800
"

.

-.-
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� I camadas á dísposi ..
� Proprietario
� . ção das Ex.mas. Fa ..

�
\

Marcos Mattana ,.� u.ilias e srs. viajantes

�, 'I Dispõe de pessoal
)?!ti

Caixa Postal n. 4 � 'Telephone n. 46
'M::,

-

: habil para o serviço.
� End ereço telegraphico: MAR N� BAl HOS

.� Ru a Raphael Pardinho quentes e frios

* São Francisco do Sul Garro na Estação
*

.
.. -

)

�
Estado de Santa Catl)arina I. ;'''"!!!!§_'�,

�.�*�(!�Õ�'(��'f��'"--'��I*�'f��vn�""l!III�)$\���\!l..J��'���}R���'''''����-\n\!!!'�:I�*-*-i�·*'''!!.\''!''''*�,,,,J

Ilesa de lendas Estaduaes
Imposto territorial

De ordem do Sr. Administrador, fa
ço pub1ico, para conhecimento dos in ...
teressados, que durante o corrente mez
se procede nesta Mesa de Rendas á co

brança do imposto territorial.
Oi collectad os que não satisfizerem

o pagamento de suas quotas, relativa s

ao 1o semestre, até o dia 30 do correu
te mez, ficarão sujeitos á multa de 5G/o'
nc primeiro mez que se seguir, e de
10% no segundo, sendo a cobrança
executiva iniciada em principias de Se-

. tembro, de conformidade com o art.
6 da Lei n. 1294, do anno passado.

Mesa de Rendas Estaduaes de São
Francisco, 1 de Junho de 1920.

O escr. int.
João Firmino Machado

, .-
.- ... � ....._. , ...... �'"" ......_'....? ••_ ......... "' ... _�""".,.,l'....f'""I_............>J.r,'.,..��.._'"""""._ ......�......., .. , .. 'I'I'!'!I '" •.;_......

Sementas �jovas
de Hortaliças Americanas,,

I

acaba de receber

a

PAPELARIA BRASIL

Pcstaes de vistas
rmD�td �mrm mUls:i�m
Postaes de phantasias
'�WJ�� �Umas��� 1 a qualidade

Papel dourado
nesta Tgpoqrapbl» ----_........._--- --_' ----- _..........

Bilhare
-:1)11-

.e,a�co (4ce Oli"col,·_ • =�.io·
, ,

O' BAZAR DO POVO E i PAPELARIA BR,ISIL, situados á rua Dr.
Lauro Müller esquina da Marechal Floriano, em frente á Praça da Independencia
vieram inaugurar aqui uma nova éra de prngre::;sn cornrrrercia 1 com a adopção N' d t ddo seu systhema de vendl�r barato para vender muito, tacilitando as- ( esta casa e diversões mon a a a capricho, encontn
sim ao laborioso povo de S. Francisco. a .acquisiçâ» de mercadorias de primei- se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada martra necessidade a preços, verdadeiramente baratos. ,..

·d
.

Antarctica, finissimas vinhos de diferentes qualidades, cr�.m) 'eO Bazar do Povo, pretende ser urr: verdadeiro BAZAR, onde se en- v

contre tudo quanto seja obje-cto de cornmercio, tendo jé um grande stock de OVOS, cerveja, vermoutb, cbops da Brahma e gazoza. J)

cereaes, xarque, assucar, conservas, vi nhos
.

e bebidas finas, tintas seccas e [lH.'·
paradas a oleo, artigos para pesca, óleos 'lubrificantes e de linhaça, cimento,
ferragens, louças, cotelaria, dynamite e fógos de artificie para as íéstas de S.
Antonio, S. João e S. Pedro, armarinho e fazendas - Vendas por atacado e a

vareje.
I '

,. , '

A Papefal'ia Brasil, tem sempre g'rande e variado sortimento de ob
. jectos de escriptorio, livros e cadernos escolares, romances escolhidos dos me
lhores autores, diccionarios, livros e formulários de direito e de medicina, ban
deiras, carimbos de borracha, papeis e livros em branco.

\Aoceitam-se encomrnendas especiaes. J\cceita causas nesta Comarca,
BREVJE�ENTE: Operações bancarias, cambi,o de moedas .estrangeirafoij 1 )seguros, marítimos e' terrestres por intermedio do conceituada Cia, i

Tranquillidade, e exportação de herva matte e madeiras, por conta propria e

de terceiros.

Rua Babitonga n. 8 Telephone n.
--

Dr. Julio Bcnaux
ADVOGADO

,-TOINVILLE

1y'pograpno
Precisa-se de um typograpl)o �

dois aprendizes
n'esta Cypograpl)ia

Pharrnacía Minerva
Abre-se a qualquer hora da noita

Rua General O�orio n, 11 ,Telepho,o.e n.1D
Todos ao Bazar do Povo!! Entreg8s á domicilio

Façam uma- visita á Papelaria BrAsil!! Tdephone n. 35.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Booth Steamship Co" L. D.IEdital de convocação' para o alistamento militar

" Bromil o .Dr, Eugenio Augusto Müller,' Presidente da Junta de alistamento militar
do Districto de São Francisco, da 9& Circumscripção de Recrutamento.

Faz saber aos que o presente. edital }Pre� ou delle' tiverem conhecimento'
que nesta data foram installados os trabalhos desta Junta e portanto, convida a

todos os jovens da idade de 20 annos, completos no anno passado e domici
liados neste Município, a virem increvers-se nas listas de recenseamento até o

ultimo dia util de Agosto do corrente anuo. Convoca' tambem todos os interes

'��,"!�_..•"�rt�������.�'.e<
dos a apresentarem, neste prazo, esclarecimentos nu reclamações a bem de se

us direitos, afim de que aJunta possa bem orientada ficar da verdade e dar as
O "Sa,nta (}atharina" informações precisas a esclarecer o j U1Z0 da Junta da Revisão que tem de apu-
Depois de multas mezes de ausen- rar este alístamento.' ,

.

cia, o "Santa Catharina" voltou ao nos- Faz saber tambem algumas disposições das "modificações da Lei n. 1860 de
so porto. 4 de Janeiro de 1908, na parte relativa ao' alistamento e sorteio (Decreto ...

O pequeno navio, desta praça, 12.790 de 2-1-1918): .

vem completarnernte reformado. A,' A todo o brasileiro que, no anno em que completar 21 annos de idade" par
grande avaria, q.ue teve em Victoria, ticipar espontaneamente, por escripto ou verb.ilmente á Junta, seu nome, filiação,
obrigou-o a uma demola de varias me- profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um certificado de alis
zes na capital da República, onde foi tamento que dará direito a servir somente um armo no exercito activo (Art. 53
concertado. '

,

§§ 1 o e 20, e lettra C do art. 9).
Daqui ség-uirá o "Santa Catharina" As reclamações apresentadas fora do prazo marcado no art. 58, serão remet-

para o Rio, da Prata. tidas irrirnediatarnente ao chefe do serviço de recrutamento, podendo os interes-
-.- sados fazel-o directamente a este, e só s-rão tomadas em consideração quando

,
Pé} ra nutrir. o corpo de uma manei- feitas .pelo próprio interessado ou por seu representante l�g � lmente habilitado

Ta effectiva e garantida tome-se a mara- (§ unico do art. 60).
vilhosa "Emulsão de Scott." "Attesto Os documentos para comprovação de idade ou quaesquer reclamações serão
que tenho empregado com excellentes íornecidos gratis e isentos de sellos e qüaesquer outras taxas ou emolumentos
resultados em minha clínica a já. mui- (Art. 62).

.

to conhecida "Enmlsão de Scott." na As Ju.ntas têm poder para conceder isenção aos individuas de notaria e in-
tuberculose, .escrofula, anemias e em contestavel incapacidade (aleijados, paralyticos, loucos, etc) '(Art. 66). ,

toda; a:'l. demais rnolestias em que pre- Os cidadãos que, por qualquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do an-
domina o depauperamento organico," no em que completaram 21 annos de idade, serão incluídos no recenseamento

"Dr. Manoel Gonçalves Barroso. que se estiver executando, desde que as omisspe3, sejam conhecidas. Si forem
,

"
.-.- - menores de' 28 annos, serão incluídos na classe a. sortear; si forem maiores, só

Deputados estaduaes 1111*-----_8.,-;=II1II poderão passar definitivamente para ° exercito de 2& linha acs 37 annos de
. Em eleição affeotuada

\

no dia 21 do l![l�]�ceu. na freguezia da gloria onde i�ade complet?s, ficando!' portantes, sujeitos a ser chamados 'para presta�,m ser-

mez corrente, foram eleitos pelo 1. residia, o sr. João SOUZ;j Lima, pae do VIÇO no exercito de 1& linha (Art. 68).
.

"
distrioto deputados ao Congresso Re- sr. João de Souza Lima Junior, guarda ' E' dispensado do serviço no exercito activo, em tempo de paz:

presentatívo do Estado, os' illustres -xtranurnerario da Mesa de Rendas 1°) o filho unico de mulher viuva ou solteira a quem sirva de uníco arrimo,
srs. dr. Al\fredo Luz, provecto advoga- Estaduaes desta cidade.

'

ou o que ella .escolher .quando tiver mais de um;
do residente em, Blumenau, e o dís- Enviamos pezames á tarnilia do ex- 2°) o filho de homem physicamente incapaz para qualquer. occupação e a

tincto jornalista Oscar Rosas, director tincto. quem sirva de unico arrimo. (Art. 114 ns. 1 e 2)..
da «Republioa» e da «Folha Offíeíal», As fraudes commettidas /para omissão de nome ou nomes na lista do recensea ..

que irão, prestar 'os seus apreciaveis Falleceu inesperadamente ante-hon- menta militar serão communicadas pelas Juntas de alistamento ao juiz ou tri ..

serviços �aquella Casa, a bem do en- tem, nesta cidade' o sr, Jorge Jacob bunal competente, afim de serem punidos os delinquentes com a prisão de

grandeeímento de S. Catharína. Zattar, que éra estabelecido nesta pra- um' a seis mezes e multa de 100$ a 200$000.; (Art. 116).
Os novos deputados, que são dois ça, com armazém de aeccos e. molha- Dois annos após a decretação desta lei, cidadão algum poderá, antes dos 30

nomes sobejamente conhecidos neste dos.,
I

'

•

• •

annos de idade, ser nomeado para o funccionalisma publico federal ou admit ..
·

'Estado, onde ocupam, pelos seus me.
A sua enlu�tada .famlba .

aos 'mem- tido, em qualquer caracter, em repartições e estabelecimentos da' União, sem

ritos intelleetuaes e grande acção de bros da eolonia �yfla daqui, apresen- que apresente a caderneta de reservista, ou, pelo' menos, certificado de' alista ..

trabalho, merecidas posições de desta- }amos eondolencías. menta. (Art. 128). .

'

que" acabam de ser, eorn inteira justiça, . �IA;; • O Governo Federal entender-se-á com os governos dos Estados para que as

eleitos os legítimos depositarias da. cou- disposições deste artigo s� estendam ao funccionalismo estadual e municipal,
fiança do altivo eleitorado do I: distri- bem como ao operario. (§ unico do art. 148).

'

eto, que soube reconhecer o ineontes- N/� !?

d
@J Aos domingos será affixada; na porta principal do edificio em que funcciona

tavel valor daquelles dignos eatharí- _ ao e e' OJe est� Junte, a relação dos alistados nos. sete dias anteriores.

nenses, eollocando-os no Congresso, - A Junta -funccionará todos os dias' uteis no edificio da Superintendencia Mu-
1 'tO t t que se conhecem os productoscomo sues egmmos represen an es. nicipal, das 10 ás 15 horas (3 da tarde),

,Aos srs. dr.. Alfredo Luz e Oscar I,_;harrnaceuticos de Motta lunzor: �

Rosas, enviamos felicitações. por terem --muito caros sempre, C' couro di- E para conhecimento de todos mandou lavrar o presente edital que sera pu-

'sido eleitos deputados estaduaes. zern, mas sempre bons, infalliveis blicado no jornal «A Razão», desta cidade, por mim feito e assignado e rubri..
'

sempre, nos males a cujo curati�o cada pelo Pr,esidente.
. )

se de?ti�am. São Francisco, 14 de Maio de 1920.
03 POS FERR'ÇJGINOSOS de Mo!�

Reoebemos a «Revista Academica»,
orgam pos estudantes do Instituto Po
lytechnioo de Florianopolis, e a «Se
mana», periodico, literario e notioioso, I
explendidas publioações que acabam .

de appareoer' na oapital do Estado.
Aqguramos ;aquelles novos 'e uteis

Cillegas, uma existencia bastante

pro-,longada.

Co� a g�ntil ;�horinha Aloina da I
'U,osta Pereira, dileota filha da

r (xm-a'j_YlUVa" sra. d. Maria Augusta Nobrega
Pereira, odntractou casamento o Joven 1111 •__ ..
Elpidio Augusto de Carvalho, irmão I
9,0 nQsso director.

o

�os jovens noivos enviamos as nàs�'
soe melhores felioitações. Appolonio de Queirot, negociante re-

_. : '-,
' sidente na Vl'1la Nova Cruz (Rio Gran-

Fomos informados p.elo sr. Luoio I de do Norte.) \
Ferreira de que 'no dia 13 deste, mez, Exmos. srs. Viuva Silveira & Filho.
seu ounhado Franoisoo Coutinho da. . ,Rio de Janeiro.' ,

Veiga alagara-s'e no porto do 'Paraty, Amos. e srs.
e que sendo esse lamentavel faoto pre ..

'

I Pela presente venho declarar'que es

seD:oiado por diversas pessoas, nenhum, tive sof1re,ndo. durante um anuo de
dos que se aohamva ali presentes resoi- forte erupção lla pelle qt;1e ,�e parecia
�eu prestar o ,divido soccorro ao irife- sarna, pois quando eu coçava abria a
hz h_omem, que veio a pereoer aJogado. ferida; conhecendo as q�alidades cura ..

,Disse-nos mais o referido informan- tivas do ELIXIR DE NOGUEIRA ,do
te, que apezar do sr. João Pereira Li- pharmaceitico João da Silva Silveira,
ma ter 1 chegado ao local a tempo de usei s.eis Ividros de tão precioso depu ..

:man�ar um harpem soocor�er o, �ob�e r�tivo devendo eu a minha cura exclu-
COutInho, foram d._e todes lmproflcuas Slvamente a elle. 1

has providenoias tomadas por aquelle Nova Cruz, 14 de Agosto de 1916.
Ulllanitario senhor. Appolon�o de Ç)uet'r()$.

, ';' I
'

f�' �
I
\ l

•
,. ..'.;,' ,

cura osse
I '

Laboret<.;rio .... Oaudt & Olj�eira �
r._B1I1I1JD!IiIi1iEl_ID!!ii!m�mmm.N�,n1W'��:í

,
,

-,-

Vende·se um optimo terreno ,com

35 metros de üente e 65 metros de

fundos, situado a rua' Nova ne�,ta cida-
I.

de, fazendo frente na mesma rua e

fundo para a Estrada de Ferro;' poden
do ser visto por quem pretend er bus.
cando informàções com o senh0r Clau- Este (estabeleoimento aoa.,ba de receber

dino Romão Alves, rua Raph:lel Pardi-I um grande l3ortimento de

obo NO, 1 6,
,

2X3 � preparados pharmaceuticos. /

-

o vapor "Dunstan" trazendo car

ga de Hamburgo e varios outros por
to aos 8 de Julho (mIm).
Recebe carga para Antuerpia, Rot

terdam e Hamburgo.
Informações com o consignatario

R. O'N. ADDISN
São Francisco do Sul

'- ..

ta jU'Jlzor, um del1e�, não tém
substituto c0ntrél as Annnzas, em

gera], 'suspensões, hemorrhag?as,
«'FLORES BRANCAS», zrregu-!
tarzdades, finalmente.

q3 legitirnos trazem o retrato
de seu auctor; a sua colherlinha·me
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encontram
se em todas as Drogarzas.

Errupção na pelle'

Visto
(Assig.) Eugenio MUller

�

/

Grande Kermesse

Dia 4 de Julho

AtteD9�O

o. Secretario '.

Marcial Faria da Veio_"
10 Tenente, ,em disponibilidade

\

Dr. '�'Ma�oel da Nobrega
Advogado

Escriptroio: Rua B�bitonga, a5·
_Re,sidencia:

.

Rua Marechal Floriano, 29

(

o Vigogenioc
E' o maravill)oso fortific,ante

da, actualidade.
'

,
,

'

São em' grande numero os

seos succe�sos.
Dá forQa aos musculos e ao carebro

, .

.

,-,-; !I!R-p............ L. •
_ -. . \

Pllarm'acia Minerva
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(;ontribuiram para as obras
da nossa Matriz

S0b esta epigraphe começamos 8

publicar hoje, os nomes dos bemfeítora
que contribuem para as novas obrai
da nossa igreja Matriz.
Abaixo damos a relação dos noma

que, parà as ditas obras entraram com

Da secretaria do «Imaruy uma quantia fixa e determinada .

Sports Club», de Joinville, re- Casa Filial Hoepcke, Irmão &C. 500$000
Marcos Gõrresen 150$000

eebemos a communlcaçAo que
D. Carolina Gõrresen 100$000

abaixo pUblicamos, a qualmui- D. Clemencia Ribeiro 10$000
to agrade�emos: \ D. Maria Vieira

"

45$000
«A' Illustrada Redacção d'A Razão D. Eliza Machado Fonseca 36$0(0

São Francisco Manoel J. de Carvalho 5$000
Cumpro, o grato dever de levar ao João Cancio da Silva 20$000

conhecimento dessa illustrada Redação Raul Ozorio 50$000
que, por um grupo de sportmen, foi Leonídas Branco 100$000
fundado o «IMARUY SPORTS CLUB». José Navarro Lins I 100$000
associação sportiva que se propõe de- João Silveira de Souza 100$000
senvolver a pratica do Ioot-ball, tennys Heitor Gonçalves

l 20$000
e outros congéneres entre 08 seus as- 1:236$000
soeiados, tendo a sua primeira dire-

ctoria, cuja gestão será. para o armo

1920/1921', ficado constituída pelos se-

guintes membros:
.

Oswaldo Marquardt=-Preaídente
Carlos Walther-Vice-Presidente

Adhmar Neves-c-I? Secretario
José Ramos=-âv Secretario

Petição de Antonio da Costa Pereira,' Hermann M. tz-10 Thesoureiro
pedindo licença para am;lf' r um ter- Erwino .Müller-20 Thesoureiro
rena junto á sua casa a Rua Lauro Vãlho-me do ensejo para, em nome

Müller. Despacho: Como requer, na for-
I do «I. S. C.», apresentar-vos os meus

ma da lei, protestos de alto apreço e distincta

c:,_c,:::x:::,:a�EJZOJ=I=.I=' ff..E ,3W,= consideração.
rn

I
���

rn O Brasil deve aos agricultores 10. Secretario
111 a p�r�e mais consideravel das su-

Joínville, 13/6/1920.»rn as nquezas e seu progresso ma-
i:!

teria]; os agricultores dêm ao

�
- -

,Brasil o preenchimento conscien-. C. N. "Cruzeiro do Sul"

doso dos boletins do recensea-. Em presença de numerosos BOcios

�rnento em 1°.· de Setembro de do Club ·Nautico «Cruzeiro do Sul» \

�
1920.

\

,foram empossados nos seus respectivos
cargos, em sessão realisada no dia 20

r:::::1=nE§e!:êc-I�rl--,Et'3r='3� do corrente, no edificio do Radium-

7:.___ .... --,li*' '(� Cinema, os membros da directoria

eleita que não estiveram pre�entes á
'sessão do dia 11, com excepção do

sr. Otto Selinke, presidente do referi
. do club, que entrou no exercício de
seu cargo, em :reuniã'o da directoria

effectuada em 25 do fluente.
I Até a data em que assumiu a direc

ção daquelle club o sr. Otto Selinke,
esteve no exercicio do cargo de pre
sidente o sr. dr. Antonio Selistre de

Petição de Custódio Antonio Perei-
_Mi".!i&9g;;� #"'!!IIII'I!!OII!!:"'i!IIt.4àmz��

1'a Maia, pedindo por áforamento per-l .

petuo um terreno do P. M. na es.,trac1a Carlos Doepcke
.

.

do Acarahy, com 30,rn60 metros de, Passou a 25 do corrente, a d,ata na
frente por 30,D'l20 ditos, de iundos, e talicia �o re�peitavel �r. C�rl?S Hoep-

- 147,Dl20 ditos de um lado por 166,m30 cke, cavalheIro, conceltuadlssImo e O

ditos de lado. Despacho: Como requer, mais acatado representante do alto

na forma da lei. commercio do Estado.
O 'distincto anniversaIiante, a quem:

S. Francisco deve importantes melho

ramentos, pela sua peculiar gene
rosidade e pelo muito que tem concor

rid<;> para o maior desenvolv1mento eco

nomido de S. Calharina, com a sua

importante firma commercial e em

pre�a de navegação, tornou-se merece

dor da mais elevada consideração em

todo o Estado, onde B. s. é tido em Dia 4, \ d,e Julhomuito. alta conta.

Ao sr. Hoepcke apresentamos os

nossos votos de parabens e deseJa�os, ás fi horas da tarde Papel de cores

que muito se prolongue a sua preClO- �iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiijiíiiiiiiiliiiiiill recommenda esta tvpograpb�
sa existencia. _-_

I

�_4Ei±ed
mm

Ri,!? _,
�_._._N._S;_� .. __ .__ .

" �_

----
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DIA 14:
mysterio, O infinito inattingivel, a glorio
sa omnipotencía de beus, creador dos

cêus e creador dos \ homens. . . ..

. E' o propio inferno, com todos os seus

horrores, que se cria d'entro da nossa al

ma. E é d'esse inferno, Exmo. Bispo D,

Joaquim, é d'esse sepulchro, que vós .ha
vereis de nos arrancar 'para a clarida
de e para a alegria festiva de um dia

de sól,
A resurreição é o fim da mórte; a

morte, mesma, é o termo inevitável da

vida material. Que nos importariam as

glorias pequenas d'est� terra, se ao se.u
envez, a! nossa alma tivesse que se Ir

queimando no fogo vivicante ao unico
Deus verdadeiro!
Pastor amantissimo.

,

DIA 15:

Com as vossas virtudes e com o vos- Petição de Petronilha Victor de Sou-
so dicernimento intellectual, criae estas .za, pedindo licença para transferir � Pe

ovelhas no calor de uma verdade ,me- dro de Oliveira Samy, pela quantia de

lhor, e a vós, ovelhas ja crecidas, com 600$000, o domínio u61 de um terre

a vossa piedosa canna de pastorear, no do P. M,. situado no lugar Itacolo

afastae-nos d'estas terras crestadas, 0I?-- rny,' tendo o dito terreno 22 metros de

de a verdura é apenas a advert�ncla frente e 50,-20 ditos de fundo�. De�
de que, alêm, para outr�s, bandas, a pacho: Como requer, na forma da lei.

paysagem é fecunda, 'o sol e
.

generoso
.

e a passarada canta hymnos de louvor

a toda a bondade que a cerca. Petição de Pedro Galdino de C livei-
E assim seja; O Senhor convosco e ra, pedindo licença parra construir um

a vossa benção sobre nõs.» ladrilho na sepulturade sua sogra The-

_____11
reza .Trippia. Despacho: Como requer,

••-----_.l1li I na forma da lei. .

Petição de Olympio Gôrresen, pedin
do licença para demolir as paredes da

sotéa contigua á. sua residencia, para
no mesmo lugar construir um gradil de
conformidade com as leis e posturas
Municipaes, Despacho: Como requer, na

forma da lei.
Petição de Joaquim Anselmo Gon

calves, pedindo licença para transferir a

Da. Anna Toledo de Araujo, pela quan
tia de 200$000· o domínio util de

um terreno do P'. M. situado na rua

projectada proximo á rua Nova, tende

de frente 10 metros e fundos 60 ditos.

Despacho: Como requer.
Petição de Da Anna Toledo de Arau

jo, pedindo
• titulo em seu nome de

um terreno do P. M. que cornprcu á

Joaquim Goçalves, na rua projectada,
próximo á rua Nova, ten-to de frente

10 metros e fundos 60 ditos. Despa-
cho: Como requer, na forma da lei.

t

,

:'; Trec110 (le C'árta1 ...._UoI.P:fW,�UI<;;___,� •• _

1
� .

j

Resolução: O Doutor Eugenio Au

gusto Müller, Superintedete Municipal
desta Cidade, usando

.

das atribuições
que lhe são conferidas por lei, resolve

nesta data, de accordo com o § 40 do

art 3 da lei nO 210 de 23 de Outubro

de' 1919 cre�r uma escola mixta Muni

cipal not lugar Colonia do distrcto da

freguezia da Gloria do Sahy, deste M�
nicipio, ·nomeando para regel-a effecti

vamente a Sna. Da. Amalia Leal Le- .

doux visto a mesma ter prehenchido ,

as e�igencias do Regulamento da Ins

trução Publica do Estado, percebendo
o ordenado annual de 360$000.

I

/

"

DIA 18:

:Faça como eu: to

rne o rerned io ideal
para todas 8S d.oefl
cas do utero, tome

A Saude daMulher
e ficará-' curada de

� :;
seus íncornmodos,"

�----------------------------1

i
.

DAUOT A .ouVEJRA

'"7:T�.��W&'lii.ilít!l5!!t

- RlO
&&_�

E' fací1 fazer-se tudo;
.14 � mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,

só fallava-se no <l:DOCHMICI�
Motta Junior, para a cura da 0pz
iaçâo; hoje, ha urna bôa dose de

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

para muita COUZí1, ainda; . mas

quando se' quer a cura radical

e infallivel da OPILAÇÃO, ainda

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

antzgo e caro �2,!IM I C IDA»
Motta Junzo'}", que traz o retrato

do' auctor, a sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em

todas as drogarias,
I ,

DIA 23:

Superintendencia Municipal
AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller

Expediente
Mez Junho
/

'DIA 2:

Petição de Augusto Hermann Lodu

vig David, pedindo por aforamento

perpetuo um terreno devoluto do P. M.

no lugar Rocio Grande, com 40 metros

de frente por 20,-20 ditos de fundos

d� um lado e 16,m40 ditos de outro

lado. Despacho: Como requer. na for

ma da lei.

NOTICIARIODIA 8:

DIA .12:

I

1 Petição de Manoel Deodoro de Ca:
valho, pedindo licença para constrUIr

um tumulo no cimiterio publico desta

jdade, no local onde foi sepultado
l\1anoel Jose Dias, e p(lr aforamento

pelo tempo de vinte annos o res

pectivo terreno. Despacho: Como re·

quer, na forma da lei.
Officio do presidente do Conselho,

Sr. ,Marcos Gõrresen, remettendo a

que approva o balancete da receita e

despesas do 10 trimestrp. do corrente

anuo. I

GRANDE KERMESSE

. ,

.

-.-

...
_-_._' -- .. ----('-

- - - as
r

Campos, vice-presidente! cuj_o sr. procu.
rou com muita dedicação enc8nu.
nhar os trabalhos de organisação da
nóvel soeiedade, que já possue os seu,
estatutos e a quantia de 1:900$00{)lem
caixa.
Sabemos que brevemente serão COtn.

prados no Rio, dois yols, e que tatn.
bem cogita a directoria dO' «Cruzeiro
do Sul» em edificar em local. aproplla.
do, um galpão para os mes�os.
A directoria do Club Náutico «Cru.

zeiro . do Sul, ficou composta dos 8e.

guíntes senhores;
.

'
.

Otto Selinke, presídente: dr. A:nto.
nio Selistre de Campos, vice-dito;· dr,
Manoel da Nobrega, l°'secretario; Waj.
domar Freyeslebeh, 2Q• dito; majo.r Mar.
cos Gõrresen, thesoureíro; Antonio Go.
mes Raposo, procurador; capitão �.
nente Edgard Heeksher, director de
regatas.

.

' Commissão fiscal:
Dr. Americo da Cunha Brandão,

Onofre de Andrade Lucena e Ogê .Man.
nebach.

.

-.-

lD;lportante 'donativo
À exma. sra. d. Angelina Berenguer,

esposa do sr. Sancho Berenguer,. offe·
receu para a Igreja a quantia de

275$000 para a acquisição d'uma no

va Imagem do Santo Antonio. Sabe·
mos que o rev. sr. vigario da. Paro
chia já eneommendou a meneionaá

Imagem na Casa Harry Roche, em Por'
to Alegre.

i

Pessoas
Anemieas

necessitam a Emul·
são de Scott que
alem de um·me

dicamento é um

poderoso alimen
to' �oncentrado,

productivo
de sangue,
forças· e

Marca d. boas côres.
EmuJalo
Leiitima.

4i8

Pedi sempre

EmulsãodeScott
. )
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