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�athlriflle,lrtlst A �le�ção de �ma.nhã Papeis velhcs
Será realisada amanha, em todo o

Brasil, a eleição para preenchimento da
(

vaga de presidente da Republicá, vai-
Na mesma vereança em que foram"

ficada com a morte do nosso saudoso tomadas as medidas militares a que nos

referimos no .ultímo numero da «Ra
patrieio conselheiro Francisco Rodrigues

1\ Cornrnissão Executiva do Partido Republicana Catha- Alves, em cujo pleito merecerá o suf- zão», deliberou a eamara da então vil.

tbarinense tem a honra de apresentar ao suffragio dos seus cor- fragio da maioria do eleitorado da na-
la de S. Francisco .offieiar ao presiden

religionarios de todo, o Estado, no pleito a travar-se no dia 13 ção, o nome do nosso eminente ernbai- te da província, desembargador João

.de .Abril' proximo, o nome do Dr .. Epitacio da Silva Pessõa, como xador á, Conferencia da Paz, exrno. sr.
Antonío 'Rodrigues de Carvalhot"), dan

candidato á Presidencía da Republíca, na vaga resultante do [al- dr. Epitacio da Silva Pessoa, que na
do ,eciencia do occorrido, pedindo au

lecimento do qrande e saudoso estadista, dr. Francisco de Paula
grande reunião republicana, realisada em

xilios e remettendo-lhe copia da acta

Rodrigues AJve�./' 25 de' Fevereiro do corrente anno, na
da sessão extraordinaria em que as

.A. escolha do Dr. Epítacío da Silva Pessoa, feita pela capital federal.' obteve dos mais legiti-
autoridades locaes, - civis e militares,

Convenção Nacional que se reunío no Rio de Janeiro} a 25 de
mos representantes da politica nacional,

,- assentaram os planos da defesa des

Fevereiro findo, e na qual tomaram parte representantes de todos
o apoio franco para ser o substituto da- te districto, no caso de desembarque

OS Estados da União, foi antes de tudo dictada pelo, esplrito de quelle illustre morto.
de tropas expedíeíonarías portuguezas

concordia, que prevaleceu na maioria dos homens de responsabi- S. Catharina, pela orientação segura
em qualquer ponto do nosso littoral.

Iídade do Paiz. Cdnvencído da necessidade de l-vitar no momen- do chefe supremo da sua politica, ex-
Em resposta, escreveu o presidente

to excepcional pelo qual o mundo inteiro atravessa, as evcntua- mo. sr. dr. Hercilio Pedro da Luz, con- de Santa Catharina o seguinte' officio:
,

lidades duma lucta partidaria, que já se esboçava ameaçadora, os correu naquélla memoravel Convenção «Recebi o seu officio de 26 de Ju ..

convencion�stas de 25 d� Fevereiro, pondo de lado' os interesses
para que sahisse victoriosa a indicação lho, que acompanhou oAeordão torna-

d d ff t f t f b O do em earnara, e depois ,de louvar
as suas 1 er.en �s acç�es e agrupame_n os, 9ram

.

uscar l}, do sr. dr. Epitacio Pessoa, cumprindo muito a V. Mcês. o zelo que mostrão
eminente dr. Epítacio Pessoa, que estava e ainda esta ausente do paiz, i por isso a todos os catharinen- pela. nossa Independencia, e segurança,
e pois completamente alheio ás diversas, competições �m conjlicto, ses, o dever de votar em s. ex., tenho a advirtír-lhes que o plano. de
O nome com o qual melhor poderiam revelar a opinião nacional, não tanto mais que este grande brasileiro, defeza dessa Villa, e Termo, não, per ..
só O seu desinteresse pessoal, como o desejo exclusivo de collocar foi um dedicado, advogado deste Esta- tence nem a mim, nem a V. Mcés.,
na mais alta magistratura da Repnblica, um estadista que [osse do, na pendencia que teve com

mas ao 'Governador das Armas (2) , co-
o

mo defeza externa a elle incumbida
inteiramente digno do apoio e da confiança da nossa Patria�, Paraná. pela Ley. Toca-me a iním providenciar

Deputado 4 Constituinte Federal, professor da Faculdade .Torna-se desnecessário dizer aqui, o a segurança dos bens dos moradores,
de Direito do Recife, Ministro da Justiça no Governo Campos valor do nosso embaixador na assem- e os meios de privar aos inimigos de

Salles, Ministro do Supremo tribunal Federal, Senador da Repu- .bléa de Versailles, não só corno extra- todos os SOCC0rres; Para se conseguir
bhca e actualmente Che]e da Representação Brasileira no Con- ordinário e prefundo jurisconsulto que

este fim temos a Proclamação do Nos ..

d t d
� so Augusto Imperador, que ordena' o

gresso da Paz, o candidato que recommen amos ao vo o os ca- é, como também politico de grandes e· plano do 10 de Agosto de 1822, q.
tharinenses, -tern feito jus, pelo seu talento, pelo seu preparo, pe- levações de vistas, porque todos- esses se reduz a retirar o Povo, mantímen
los grandes serviços prestados' ao seu paiz, ao apreço dos seus valiosos predicados que muito enaltecem tos, e �d08 para a terra firme, aonde
'conciqadãos e ao alto posto para o qual e reclamado pela con- o sr. dr. Epitacio Pessoa, são de sobe- se lhe pode fazer todo o mal, 'sem tan-

, to risco das vidas de nossos eoneída-
fiança da nação. jo conhecidos por todos ou seus patri- dãos; este hé o plano que se ha de

E' pois, com o mais vivo', prazer, que recornrnendamos cios, seguir nesta Ilha' (de S. Catharina), e

ao eleitorado do nosso Partido o nome do Dr. Epítacio da Silva Apenas desejamos salientar o multo o mesmo se deve fazer nessa. Já man•

.Possôa, nosso candidato ao alto posto de Presidente, da Republi- que o illustre estadista indigitado para dei fazer hum arrolamento de todo o

ca, e que esperamos a concurren�ia ás urnas,. �o pr?ximo dia 13 ser o chefe da nação, fez em pról dos gado vacum e cavalar desta Ilha, para
de 1\bril, de todos os nossos amigos e, correliqionarios. maiores interesses de S. Catharina, ad- o retirar para a terra firme, no caso

de hüa ínvazão, a qual eomtudo aín-

Florianopolis, 19 de Março de 1919. vogando com dedicação e talento, a da não há de recear, á vistà das ultí-
causa justa da conquistas dos seus mas noticias, de Portugal, mas bom há
sagrados direitos. '

prevenir, para quando eu fizer avízo a

Por esse motivo e pelo dever que V. Mcês. da certeza ela expedição po ..

têm todos aquelles que obedecem .a es-
derem retirar tudo d'essa Ilha. Não
acho porém que possa ter exito viverclarecida direcção politica do nosso e-
o Commandante da Trinxeira em hum

minente governador, esperamos que to- lugar, aonde não ha caza; nem, que
dos concorram á eleição, de amanhã, peças sejão reparadas por carpinteiros

O' Dírectorio do Partido Republicano Catharlnense, neste patenteando, dessa forma a gratidão de que, não �abem o 'que são reparos; os

municipio, de accordo com a res�luçãO do Conclho Superio.r ,do, que é credor o sr. dr. Epitacio Pessoa quaes hoje são feitos por novo metho

mes,rnl> Partido, adoptando a candidatura do eminente brasileiro e correspondendo tambem os
I,

. '. do muito simples. Menos julgo util
aese] os que todos os dias hajão alardos da or-

1) li· f
,. cG (

B·l �
,

do nosso prl:!stigioso chefe. denança(3), .ordinariamente composta de
II r 111 'aCl0 a ' 1 va

.

essoa gente velha, e os mesmos Milicianos

�

·

r
'

._/

'

�

deVelTI ser ,exercitados nos districtos
\ Capitâo - ten�nte Souza Imenes de suas companhias. Ultimamente re·

para occupar o elevado cargo .detPreSi�ente da RelP�blica! tem a
Tomou pas�agem 'no paq�ete �,Ruy

meto ao Commandante das Armas hÜa
'l)onra de convidar os seus distInc os 'amIgos e corre IglonarIOS, pa- copia do seu officio, e o aviso para,

d 1\b 'I fi d '11 t B\rbosa", para (j Rio de Janeiro, o ca- \
ra conc'orrerem a" eleI'ça-o do dia 13 ,.e" rI ,a m .e n.ue o I us ,re, que passe as ordens precizas.!1 pitão-tenente Roberto de Souza Imenes,
p�trícfo, in?icado para dirigir os d

..estInos. do .Br�;ll" _no quatr!e- 111ustre ofticial da marinha de guerra De�t��;oG9dedeadeVÀ.:S��S·'deCi�:d�8:Z.
nlo a termInar em 1922 tenha en1 S. FranClCO slgnl[lCahva votaçao. nacional, que aqui exerceu, com ver·

,

d"
'

D' t' b' d d
.

t·d- t' (a.) João Antonio �oiz de Carvo».
Com a maior consi �raçao e apreço, o lrec ono a 81- a' eua rec 1 ao e cornpe enCla, o car- -

xo firmado, antecipa os seus agradecimentos. go cie delc.gado da Capitania do Porto t.
- de S. Cathar;na;

S. Francisco, lJ: de .Abril de, 1919. O capitão-tenente Souza Im'enes, pe- (1) Foi o l' presidente da província de
las suas elevadas qualidades de caracter

S. Oatharina., havendo tomado posse do cargo
em 16 de Fevereiro de 1824.

e pela ruaneira j u:-.ticeira com que agia (2) Era governador, ou commandante das
ern todos os seus actos, conseguia ad- armas, o brigadeiro Francisco de Albuquerque
quirir um bg;lf d e destaque em São Mello, que em 12 de Março de 1825 substi

FI ancisco, cUJ' a população tem por s. s.
tuiu Rodrigues de Oarvalho no governo da
provincia.

verd.adeira simpathia. (3) A organisação militar do Brasil-colonia

9 de Agosto de 1824
'

Eleiçi,o Presídencíal

• Uereilio Pedro da Luz
\

Vidal Ramos

Carlos Wendhausell

João da Silva Ramos

Pereira e Oliveira,
I

Fulvio Adueei

•
,., Ferretra Lima

, I
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Quando um· povo, consciente dos
seus deveres sociaes, indica pelos seus

org�os mais autorisados e elege um

homem das suas melhores camadas pa
ra o alto' cargo de governo, outra· não
é, a sua espectativa sinão esp�rar uma
boa governança; mas uma boa gover
nança não está na apresentação de
grandes feitos� ena para ter esse glo
rioso qualificativo' a que, tanto ambi-

,

cionam os homens de governo para
solidificação e brilho de um pedestal,
tem que ser absolutamente pautado
pelas bases essenciaes, base onde se

assenta a justiça e a equidade.
Um governo que em seu program·

ma não tenha essa manifestação crite·
riosa, cahe, no ridiculo, perdA o con

ceito publico, porque declinou dos sa·

grados deveres para o qual foi eleito,
e é o abuso do poder que equivale a

uma afronta á sociedade ,que o deve «America»

repel1ir dos gremios governamentaes. . M. Bezerra
Como os governos, assim os indivi· Abilio Alíredo

duos; um homem não deve gastar mais Brazilio - Ràndolpho _. Chico
do que ganha, como um governo não Flor-Neves -Arlindo -C. Bezerra -Abelino,
deve nem pode exceder a sua receita prepara\am-se para a refre!:!a dicisiva,
governamental, salvo 'actos jmprescin- da qual dev�ria sahir o campeão official.
diveis, evidentemente justificaveis. �a muitos dias que, nas rodas sportivas
Por isso não seria o fingirmo-nos de· desta cidad@, a preoccupação principal

e60nomistas, quando não o somos pa- éra o embate daquelles dois poderosos
ra nós mesmos, e instig�rmos este, ou teams, cujo resultado traria a conquista
ou aquelle governo a execução de er..J· da taça "XXIV de Janeiro(í.
prezas despendiosas, que verialn em Logo que os foot-ballers se colloca
deseque1ibrio compl�to das suas finan- ram nas suas posições; começou a rei·
ças, e muitas vezes, não por interesse nar indescriptivel enthusiasmo entre o

publico, mas visando vantagens pesso- avult�do numero de espectadores, ten·

aes, com a mania de elevação 'e crea- do os mesmos tomado· pa rtido:

ção de impostos sacrificantes, como se uns pelo "Arranca Trilho" e outros pe
a propriedade· privada' fosse um 10 nAmerica"j ü;to é, torcedores e tor
bem publico. Em nósso. Estado Ja- cedores' de um e de outro.
mais se verificou tal injustiça. A.nossa 's 16 horas e 30 m. teve inicio o

:municipalidade j8,mais trilhou por es· mateh, cabendo a sahida aos jogadores
criterio, e os melhoramentos effectua- do "Arranca Trilho" que animados com

dos são todos aquel!es com que poude o successo das primeiras investidas, a

desptmder O �eu arario, sempre depau-, giram com' muita energia e decisão, do-
.

l SaúBde, VivC�cidãde,l oas ores. J

+ lOrmam O attractívo
que encerra a feli- .

cidade da mulher.
Consegui-as toman
do a legitima
Emúlsão de Sco'tt
Fortalece sem alcooluar

•

o organIsmo.
474

.,..._.,...,.."..

Se compunha das ordenanças e das milícias,
a que mais tarde se juntaram as tropas de I:
linha. «As milícias, diz Oliveira Lima, - Q).
João IV no !Jracil, pago 443, - tinham os

seus coroneis e a ordenança os -seus famosos
capitães-móres, que eram chefes civis e mili
tares residindo um em cada villa ou aldeia,
juntamente com um corregedor ou fiscal de
justiça».
Alguns annos depois da independencia do

Brasil, com o systema representativo, quando,
aliás, os capltães-móres já não exerciam po
deres tão díscrecíonarios, foram extinctas as

ordenanças, passaado os milicianos a consti·
tuir a actual guarda nacional.

Os governos R os povos

..

perado pela carencia de rendas e gran- minando o campo, apezar de terem, bem
des compromissos; e os demais recla- como os do "AITlerioa", de lucrar con

mados pela nossa necessidade, são jus. tra o vento que reinava na I occasião.
tamente o que não tem podido com- Assim foi, que' á� 16 horas e 45 m. Sil-
portar a receita municipal. cujo execu- veira rnn;;eguio marcar o primeiro goal AdministraçãO do Dr. Eugenio Müll�r

'

tivo sempre teve as vistas bastante lar- e á" 17. M. Souza o segundo.
gas para avaliar ponderadamente a re- A's 17 horas e 10 rn , o re/eree a-

. . .

ceita e a despesa dessa casa de go- pitou, em vista d� ter terminado o pri- O Dr. Superintendente Municipal es-
verno. !

melro haif-tzme. Ne-se intervallo o jo-, tará diariamente na séde da Superin-
Para melhor economia a nossa' mu-I gador rI(? «América» de norne C. Be- tendencia das 13 ás 15 horas.

nicípalidade sempre adoptou, para, as zerra, íoi shootar para o ar' uma bola, __ ._

grandes obras, o systema de empreita- levou uma quéda, -en-lo por e:;�a razão Expedientedas.
.

dispensado 'de continuar no segundo
Em se tratando de grandes melho-] half-tzme, passando a ser :�Ub,-itltuid() > Mez de Março

ramentos a �mprehender, não ha go- por u� do.s elementos da reserva.
., DIA 28:

verno que nao adopte tal systorna, e . A victor ia do «Arranca Trilho» 1'.
.

o

quando um governo pretende este ou

I
esta va 3RSegll fada "n. se r cone 1uid. "I Off CIO n? 9 ao de Promotor Publico da,

aquelle melhoramento, o faz mediante primeiro tempo, por 2 i><i O , 1 Com.rca, cornmumcando, para os devi

orçamento, mediante propostas por uma I
A'-:3 '17 horas e 20 m. teve inicio o se-' dos fins, que o Pro.curado.r Municipal

concurrencia que prime pelo discerni-] gundo halftzme 'e os jng'1clores do «Ar- rt:�t·bc.>u a lmporta.ncla dos Hnpo�tos de- •

men.to �e suas clausul�s; que deverão I ranca Tnlh�» ainda mais anii�1âdos .

e .V,lCl,O; p�"'l!). ,eXp(l�lO de Bel.armmo ?a
ser inpsiradas pelo espírito de eCODO- sempre dominando o campo, V\r'HI'I S11- Costa Pereira, ,quando deveria ser fe:to
mia. veira novamente obter o terceiro e ui I o pag�{mento directamente em cartono.

São actos de boa fé que, moldados timo gool .

pelas normas da sã moral, jamais po- A principio parecia que o team do
derão desmerecer no conceito publico. «América», que incontestavelmente. jo-

I
Petição de Claudino Romão Alves, pe" � Q I

E' assim que os governos seguem gava com verdadeira perícia, não vies- dindo por certidão as importancias que
um rumo modelar de ordem e de pro- se a, desanimar com o primeiro ponto pagou do imposto de transmissão de
gresso.

.

obtido pelo valoroso elemento do «Ar- propriedade do anno de 1884 a 1891.
Odon França ranca Trilho», porem com a continua- Despacho: "Ao Sr. secretario para ln

ção do joga. e a� vantagen: obtidas por formar a respeito."
este ultimo, manifestou-se o natural de

. sanimo no «América», que ficou inca
paz de offerecer uma reacção eficaz e

proveitosa.
Acceita causas cíveis, commereias Todos os j�gadores de ambos os clu-

e criminaes, neste municipio e nos cir-
curnvisinhos. bs jogaram preieitamente bem, salien-

Escriptorio em Joinville tando-se na lucta travada no domingo
••••••••••••• m''''''.Tnn.uu�.Ilitlr1lllll"1lJonn!nn� . p. passado, no ,ground da rua Itajahy,

o Jogo' de passe executado pelos Joga
dores do «America» que apezsr de tu
do foi vencido pejo «Arranca Trilho»,
actual campeão de S. Francisco.
.Serviu de referee o distincto cava

lheiro sr, Altino Vieira, que agiu com

rectidão e' corspetencia, merecendo, por
isso os maiores elogios de todos os JO-
gadores. ,

O resultado final, foi séilhir vencedor
o team do «Arranca Trilho», pelo seo

re de 3 � O.
Após a conclusão' do Jogo, o sr. Li·

curgo Santi, digno chefe das officinas
da S. Paulo--Rio Grande e president,e
honorario do club «Arranea Trilho»,
offereceu uma linda bandeira ao mesmo,
pela sua estro:c.dosa victoria alcançada
na .disputa da taça "XXIV de Janeiro",
havendo em seguida uma grande pas
seata p@las ruas da cidade, reinando em

toda, essa justa manifestação de cçmten·
tamento, a maior ordem e calma.

Sabe'rnos que a taça off.crecid;} pela
distincta directoria do c1ub XXIV de Ja
neiro, será entregue no dia 22 do cor

rente, na sua séde social, aos
I associa

dos do "Arran-ca Trilho", havendo de

pois dessa solemnidade, um animado
baile.

.

eH

..\DVOGADO
I

.

Dr" Oartos Gomes,

Realisou-se domingo p.' findo, peran
te numerosa assistencia, no ground da
rua Itajahy, o sensacional 'Jnatch,' entre
os teams do «Arranca Trilho» e «Ame-
nca».

I De ha muito. que aquelles dois .clubs
vinham· dispu.tando a supremacia entre
os seus congeneres, succedendo-se con

tinuadar:F1ente Os matches, ora C01.J:1 van

tsgens para um, óra para outro club.·
O «Arranca Trilho», -embora tives.se

sid� uma vez derrotado, por 1 � 0, não
quiz se conformar. com a situação de
inierioridade. O «America», por sua vez

não desanimava, tendo' corno seu guip,
urna directoria operosa que se esforçou
o mais que poude para apresentar em

campo um' tea,m adestrado capaz de
enfrentar cor�josatI)ente o seu perigoso
antagonista.
Assim que se soube da formação nes

ta cidade, da .,Liga Sportiva(( a pdra, dis

puta da taça. "XXIV de Janeiro", os

club.s acima mencionados, com os seus

teams compostos pelos 5eguinte joga-
dores:

'

«Arranca Trilhp»
I

Carvalho
Santi Penedo

Moysés - Frítz - Floriano
Alvaro -Caldeira -M. Souza -A. Souza-Sil-

veua

Apre$entamo,; as nossas maiores feli- . I

citações ao vencedor «Arranca Trilho,;) Otficio pela Secretana ao
. Sr. Direc

e ás suas congeneres «Babitünga», «A· tor de Viação e Obras Publicas do Es
merica» e «Catharinrense» que' galhar- ,tado, enviando um3 relação &.os �hi.
mente se debateram na conqu:sta da ta- culos que trafegam na localidade. o

ç,a "XXIV de Janeiro".
.

DIA 10:

- .. 'H&W·'

\\

Snr. Aristides Frederico de Andrade
Residencia: Ji'orlaleza - Ceará
Curado com o Elixir de No

gueira do Phaco. Chco. João da
Silva Sih'eira, de complicações
s)l'.Rhiliticas, tendo estado entrea
vatIo seis mezeS.

o
•

•
•
•

o

SfiPerintendencia Municipal

. '.

.

\

DIA 29:

Mez de Abril
\

.

DIA 2:

Portaria na 6 mandando O Sr. Pro
curador Munici�l pagar' ao Sr. José
Julio de Carvalho, a quantia de Rs.. : .

57$200,' proveniente da porcentagem de o

20% sobre o producto de Rs. 286$000
que rendeu a aferição até 31 de Março
prox. findo.

. Petição de Marcos Gôrresen, pedindo
titulo em se nome de um terreno do
P. M. que comprou a Guilherme Tab
bert e sua mulher. Despacho: "Como
requer, de accordo com as leis rnunici.
paes.

"

DIA 4:

Portaria nO 7, mandando pagar ao
Sr. Epiphanio Leal, ex-intendente do dis.
tricto do Sahy, a quantia de Rs.....•
218$672, prC)veniente do saldo a seu fa
vor, con(orme a balanço que apresen
tou até de 31 Dez. 1918.

DIA 7:

Petição de Marcos Gõrresen, pedindo
licença para· murar. o seu terreno sito
a rua Marechal Floriano. Despacho:
"Como requer, de acccrdo com as pos-
turas municipaes." .

P�tiçã(). de Manoel da Silva Godoy,
pedmdo licença para construir uma ca
sa no prolongamento' da rua Lagun9.
Despacho: 'JComo requer, de accordo

C\HIJ a lei rnunicjpa1."

DIA 9:

Alv::lrá de licença concedido a Mar
cos Gõrresen para murar a sé� !erreno,
..;ito á ru;} Marechal Floriano.
Petição de'. Carva'lho & Filho, pedin·

do licença para abrir um portãoç(ll nu1n
terreno murado, sito á rua Itajahy. Des-
pacho: ".Deferido". 'J

DIA 11:

PetiGão de D. Ceei lià Garcez Pereira,
pedindo licença para vender') ao sr. AI·
fredo N. de Oliveira, pela quantia de
800$000 rs. um terreno do P. M., ten·
do 69.1n2 de -frente e 26.Dil15 de fundos.
Despacho: "Deferido"." , ,

Dr. Julio Rsnaux
ADVOGADO

JOINVILLE
, 1\cceita causas nesta Comarca
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De ordem do Snr. Dr. Superintendente Municipal, faço publico as seguintes alterações feitas no

corrente exercido de 1919, no lançamento dos prédios urbanos alugados; assim como, '

dos prédios novos lançados:

-:-

!1IXIRD! NOG1UIRA
do Phco. Chco, João da Silva Silveira

Unico de GRANDE CONSUMO

Qualida.d.e Valor loca.tivo Total do
d.oa ou, .

t
predica arbitrado impce o

H0SPEl1ES E VI:i\J:AN1"ES
Com destino ao Rio de Janeiro, pas

sou por' esta cidade, no paquete «Ruy
-- í Barbosa», o dr. Aldo Luz, illustre oíâ-

e zelo o cargo de director daquelle imo Festa de 'Passos cial de gabinete' do sr. dr. secretario

portante estabelecimento de ensino, ten- Terá lugar hoje, ás 18 horas, as so-
do Interior e Justiça do Estado.

• '!&Z&&&L,U"'IIIIIlll!l!P'1 i. ............._'""" dó sido designado para seu substituto, lernnidades da transladação da imagem
- Tomaram o «Max» para Floriano-

o actual director do grupo daquella ci- do Senhor dos Passos, da nossa matriz polis, os jovens Antonio de Souza Li·
Na assembléa geral da S. União O- dade. para o Hospital de Caridade. ma, Gervásio Gonçalves e P. Kulmann,

peraria Beneficente Franciscana, realisa- { _'_ Amanhã, ás 6 horas, será r�lisada que foram
o

áquella capital prestar exa-

d� no di.a 6 do corrente, p��a.3 eleição d� Conselho Municipal. uma missa no Hospital, devendo a ima- me de praticas de pharraacis] perante a

directoria que tem de dirigir essa Uhl, Serão iniciados no dia 15 do corren- gem do Senhor voltar dahi para o cal. Inspectoria de Hygíene.
J

associação ?-o p,ercurso �e 1919.a 192�:! te" os trab?Ihos da. 2.& sessão' ord.inaria vario, ás ·18 horas, dando-se aessa oc-
-- Seguiram hoje, no paquete «Anna»,

far:m reel�ltos o� segumte.s sen,hores .. 1 do Conselho Municipal desta cidade, casião, na praça 15 de Novembro; o acompanhados de suas exsaas íarailias,
[oão ,CanclO da SIlva, presidente; An-! do' anuo de 1919. encontro desse milagroso santo COI!) a

o commandante Cruz Secco, capitão
.tanio Michlon, vice-presidente; Salvador N S d D do porto de S. Catharina, e o sr. dr.
..

R b 1 10 .. T d
-

Sil .
-

-.- . . as ores.,
, C C

V�e1fa e .el.o, se?etano: ar. ao I va, O::; cidadãos .Onofr� ?e Andrade Lu- Pdos esforços ernprehendidos pela id ampos, deputado estadual e os

2 secretario; Frederico GUllhel me Le.nz, I cena e The()phllo. OV!d10 Mach�30' já commissãc incumbida de organisar os
srs, Matheus de Carvalho e Jo�o Alfre

thesoureiro; e Sergio Eloy da F. Vieira, I prestaram por mero de procuraço es os preparativos para O maior realce dessa ,do de Souza, íunccíonarios estaduaes,

Frederico Baggenstoss e André Gomes, comp�()lTliS50" exigidos para os cargos 1 importante e ..respeitada commemoração
commissão de syndicancia. de ajudante de procurador da, Re- da nossa relegião, é de crér que essa

-:- o

publica, e 2ê supplenie do substituto do festividade seja coroada do maximo bri-
Delegacia daCapitania do Porto juiz fedefid, desta cidade.

o Ihantismo, não só por esses apreciáveis
Assumiu o exercício do cargo de de- Felicitamos os nossos prezados arni- esforços, como também pelo verdadeiro

�_.o,. '-' ,-

legado da Capitania do Porto de S. gos srs. Lucena e Machact.0; pela prova sentimento de religião da população des ..

Catharina, lfesta cidade, o distincto ca- de confiança que acabam. - de merecer til cidade.
'

pitão-tenente Edgard Hecksher, que a· do governo federal. -o:-

qui fixou residencia com sua exma, es- -:- Iloepeke, lrmAo '" "ia.
posa. Com satisfação noticiamos a .recente
A "Razão" apresenta a s. s. os seus FALLECIMEN'tOS exclusão das Listas Negras americana

cumprimentos, fazendo votos para' que -

dad f' b 11 ..:I
A nossa SaCIe aue 01 a a alia

o

nos e ingleza, da importantissima firma com-
a digna autoridade, be(� como a sua

primeiros dias do corrente mez, com os mercial de Florianopolis,' Hoepcke, Ir- !

exma, esposa sejam felizes durante o
falleci ';d d d 'f _ . .

A s pessoas que demonstraram o seu

tempo que p�rmancerem e�tre nós. I al1eClmenDtos, ?esta CJl l� ed ��l
es l:a6 rpao. & Cla., 9ue possue, um� fihal nes- acto de verdadeira caridade compare ..

o .

.
dos srs. orll1ngo� u 10 a, ,l_va, a; ta cIdade, cUJa firma, \ que e uma das cendo ao enterramento de

Por ter o sr. Jorg·-;- Elias Zattar, re-
noel Nunes da SIlva ,e capttao Jose

I
mais importantes de todo o Brasil, tem

n°. Anua de Oll·veira Ca.."alhoErnygdio Nobrega.
o

. sidclj sem contestações, o maior expoen-
nunciado O' Cêfgo de thesoureiro do

O sr. Domingos Julio da Silva e te do desenvolvimento commercial de seu esposo, filhas, irmãos, genro e

club XXIV de Janeiro, a directoria des-
seu neto Manoel Nunes ds Silva, goosa· S. Catharina, tendo concorrido bastante h d d

..

d' I
sa sociedade convidou o sr. Antonio S F

.

cun a os, o IntImo o a ma, apresen·
, -

·d
varo de muit,.1 estima em . ranCIS- para o seu franco progo,resso. tam os seus et,ernos agradecimentos.

Gomes Raposo para occupar o' reíen o dco, onde o primeiro e�a guar a ap?sen- Devido as circunsta,ncias especiaes tra.. S F
.

8 '3
cargo, tendo o mesmo acceitado esse

tado do, thes,ouro do Estado, e o sr. Nu- zidas pela grande guerra desencadeada
• ranC1SCO, - • 1919.

convite. nes da Silva, 2° official aduaneiro. sobre a face da terra, pelo arrogante e
-:-

-:-.d t d R O:) estimados extinctos foram sepulta- ambicioso, militarismo prussiano, essa
Julia Quirina da Silva e filhas, pe-

Na eleição para presl en e a epu· d· 0 d
"

11 h ,.
.

I' nho�adas, vêm, por este meio, rnani..

br r
'

. anhã todos
dus l1n 1a, o corrente, a� oras, conceItuada firma sendo mc ulda na- festar o seu profundo reconhecimento

lea, .que se rea_lsara am
_ 'f I cujos enterros estiveram extraordi· quellas' Listas Negras, ficou com o seu 1.. ·1·

• o� e�el,tores v�ta.r�o na secçao que, unc-; narÍamente concorridos,' tendo a el- invejavel movimento completamente pa-
aS pessoas que as aUXllaram durante

elO.nara no edlfi1clO do Forum, a rua
les comparecido muitas corporações 10- raJysado; entretanto os seus dirigentes

a enfermidade de seu saudoso pae e avô

ItaJ�hy. 'caes, alumnos do grupo escolar e a bano conservaram nos seus póstos os nume- Domingos Julio da. Silva

E:itá ao-erto a --�n'3cripção para o
díl .de musica «A�varo Souza�), da. qual, ro.sos empr�gados da �asa, tod.os brasi- e a

o

todos os que compareceram ao

collcur� f:le professores provisorios,
o sr. Nunes da Sllva era ded1cado pro .. 1elfOS genu�nos, �ar�nhndo assHI�, co� seu enterramento, b@!m como áquelles

q� deverá ser realisado no grupo es- t�ctor e regente. benev�lenct �{hgmdade, a subslstencla 'que, caridosamente lhes trouxeram, por

colar "Felippe Schmidt". Cap. José Emygdio Nobr�ga de 'm?l:.as amllas.. "

intermedio de amiga dedicada, UI,D. au-

_:__ Depois de supçortar por longo tempo, Fehcltamos_ a todos os Interessados da xilio pecuniario' que as tirou da situa-

Manoel da Nobrega , pertinaz enfermidade, veio a suc- c�s�, H., Irrnao .,& �., apre�entando es- ção ,afflictiva em que se achavam - a

3

J. d' cumbl·r no dl·a 7, dp.ste mez, o f'espel·· peclal.mente ao actlvo e dlgno �erente todos hypothecam eterna gratidão.
Pa1ia�o Río de anelfO, on e val cort- - d fil 1 d d tbIt

cIul·r este anno, o seu curso de :dl·ret·to. tavel ancião, sr. José Emy'gdlO Nobrega,
a la

.

esse gIan e e� a e eClIIlen .0 S Francis'co 10 - 4 - 1919
commerclal, em S. FranCISco, sr. Otto' , .

.

d· 8dto es chéfe de uma das mais distinctas fami- -:-

segmo no 13 es e mez, o noss .

f Selinke e aos seus distinctos auxiliares,
'ti�do amigo e intel1igentel conterraneo lias d�sta cidage, e possuidor de um

os nossos parabens.
'A todos que caridosamente nos amar..

.'.MJlnoel Gomes da Nobrega, filho do sr. caracter sem Jaça, tendo moldado os
_._ go� dias dos soffrimentos de meu extin·

Sergio. Augusto Nobrega, 2@ substituto t se?s . �ctos na terra, pelos melhor_;s eto e bom esposo

do dr. superintendente. I pnnClplOE'."o Silvino Parreira I Manoel Nunes da Silva
-: - Posquidor de um nome distincto, o .

A ultima hora, soubemos ,ter fallecido
.

M
..

1 d t
r

ita- E ygdio Nobrega era um se prestara.� a cuidar delle; a todos que
o

A SuperintendenCla umeIpa es a sr. cap o tIl. '. nesta cidade,' em sua residencia á rua
. ;) f d· d b vente� da antIga ge o visitaram pessoalmente ou man.daram
cl(iade, foi trans erida para o pre la n. ?s_ pouco�, so rev.I :::s ..'

-

Republica, o o o sr. Silvino Parreira, cida- d
F

.
-

d S F n e COp.stltUla para saber do seu estado; a to os que tra·
15 da rua marechal lonano. raçao e . ra CISCO,. dão muito bernquisto entre nós.

_ .._ os novos, um bello exemplo de virtudes. A' a c tr· t d c ·1· rese""t"
taram do seu flineral, enviarapa rama-

EU ,on IS a a Iaml la ap U «lI- Ih t
.

Id t- t 1 8
o

Encontra-se nesta cidade, em serviço Ao seu enterramento compareceram mos condàlencias.
e es, gnl1a as, car ,oes e e egramma

de inspecção escolar, o sr. João Roma- innumeros cavalheiros, tend_o nessa. oc· ,de Gondolen€ias; aos que acompanha·
'- A Id S Th f t -.--------- ram o seu funeral de casa até o cerni-

, rio Ribeiro, inspector do 3@ districto es· castao o sr. rna o. lago, el o a -.""'-

I
.

d t terio e assistiram a missa de 7° dia
colar. com séde nesta cidade. apo ogla o mor o.

.
Sabemos que pretendem estabel�cer

"J

1
mandada resar na Matriz, serei eterna-

-:- A's 'farnilias Tulio da Silva, Nunes da no predio onde funccionou por longo mente grata e bem assim todos os meus'

Mareilio S. Thiago Silva e aos illustres descententes do ca- tempo a padaria do finado Gentil Trip.
. .

t b I· t d parentes.
Acaba de ser tranderido do grupo pitão Emygdío Nobrega, e a I todos os pIa, um novo es a e eClmen o esse ge- S. Francisco, 9 - 4 - 1919.

escolar «Felippe Schmidb>, para' o gru· seus parentes, apresentamos sinceros pe- nero de commercio, que, sem duvida,

po de Tijucas, o sr. Marcilio)S. Thiag?, sarnes, trará reaes vantagens para a população Maria do Carm.o Nobrega da Silva

que vinha exercendo com competencla ....__desta cidade. -.-

l'T.
dos
pred.

RUASPROPRIETARIOS

• Carvalho & Filho Itajahy Terreo

João' Kitto » »

Graciliano André da Costa
,

F. Schmidt »

Antonia Maria da Conceição Roseira »

João Cancio da Silva ' E. Acarahy »

Celso Whithon Barreto F. Sehmidt »

Manoel Carvalho Rocio »

Manoel Lopes de Amorim R. Nova o »

I zabel Maria àa Graça » »

'Marcos Augusto da Silva » »

Paulo' Schindler R da Graça »

Roa. de Antonio Tavares ,de Souza » »

Antonio Severo Corrêa 7 Setembro »

Hoepcke, Irmão & Cia,
..

Armada sobrado I
Trajano Ferreira Corrêa Carijós térreo I

.-
.

-.-

OBSE�VAÇÕES
O sr. dr. Superintendente vai tomar

as medidas necessárias, afim de que os

proprietarios que possuem casas com

passeios estragados, mandam, em curto

espaço de tempo, reformar os mesmos."l:"�OO.OOO 12Q.000 Achando-se assim encerrado o

240.000 24.000 'dito lançamento com as altera-
70.000 7.0001ções indicadas, os contribuintes
60.000 6.000 que se julgarem prejudicados, po-
70.000 7.000 dem fazer suas reclamações ao

70.000 7.000 sr. dr. Superintendente Mu-
70.000 6.000 nicipal, dentro do prazo de trin-
48.000 4.800 ta dias, a contar desta data.
48,000

-

4.000 Procuradoria do Governo Mu-

60.0001 6.0.00 nicipal de Sao Francisco do Sul,
300.000 30..0.0.0. em Iode Abril de 1919.
600.000 60.0001' O Procurador

I

144.000 14.000.
600.000 60.00.0.

48.0.0.0.1 4.000.

-.-

A redacção da «Razão» agradece pe
nhoradissima, a todos os cavalheiros,
senhoritas e distinctos collegas que se

dignaram de enviar felicitações pela
passagem do primeiro anniversario des
te periódico.

-:-

O «Vinho Creosotado» do pharmaeeu
tico Silveira é conhecido ha muitos 'an
nos como poderoso medicamento.

fiffonso fi j)oin

NOTICIARIO'

Secção Livre

t
Agradscfmsntos
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Sergio Augusto Nóbrega, esposa e fi
lhos, José Augusto Nobrega, esposa -, e

filhos, Maria Augusta da Costa. Pereira,
esposa, filhos, genro e nóra, VirgiEo
Augusto Nobrega, esposa e filhos, The
reza Augusta Nóbrega, Adelina Augu-
ta Nobrega, Firrnina Augusta Nobrega,
Bazilio Ernesto Nobrega e filhos (au
sentes), Carolina Nobrega Müller, filhos,
genro e nóra, João Lorenço Pereira,
esposa e filhos" Ayres Ferreira e espo
sa, agradecem a todas as pessoas que
trouxeram seu alento por cartões, tele
grammas � corôas e acompanharam o

doloroso transe por que passaram com

a perda de seu idolatrado pae, sogro,
evô e padrinho
CapitAo José Emygdio Nobrega
particularisando sua' gratidão ao desvel-
10 dos bondosos clinicas drs, Luiz Fer
Gualberto e Eugenio Müller, assim co

mo ás nobilíssimas palavras que, a bei-
.

ra do túmulo, foram proferidas. pelo
seu distincto amigo sr. Arnaldo S. Thi
ago.

..
--

Caixa Escolar
Para o fim de se' proceder á eleição

da directoria que tem de gerir os ne

gocios da Caixa Escol�r, convido todos
os que subscreveram a lista da Caixa
a comparecerem ao Grupo Escolar eFe
lippe Schmidt», no dia 14 do corrente,
ás 16 haras. '

S. Francisco, 9 I 4- I 919.

Mareilio Dias de S. Thiago

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
com o praso ,de dez. dias virem, que o

porteiro das audieacias levará a hasta

publica de arrendamento ou locação. no
dia 14 do corrente, mez á porta da ca

sa onde funcciona o Fórum, ás 11 ho
ras, a requerimento do Snr, José Basilio
Corrêa, inventariante. dos bens deixados
por fallecimento de Gentil Trippia, o

predio situado a Rua Marechal Floriano
n., bem como os uteneilios de uma pa
daria rnanual, cuja- locação é feito em

caracter provisorío. E quem á referida
locação pretender, compareça D.O dia,
hora e logar acima referido. E para que
chegue ao conhecimento dos interessa
dos, lavrou-se o presente que será af
fixado no lugar do costume e publica.
do pela imprensa.

São Francisco, 4 de Abril de 1919.
Eu [osé Augusto Nóbrega, escrivão que
escrivi. (a.) Antonio Seliste de Campos.

Está comforaae
O Escrivão

José A. Nóbrega
-:-

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

. Faço. Saber que tendo sido designa
do o dia 13 do corrente mez, ás 9 ho
ras para se proceder a eleição de Pre
sidente da Republica na vaga aberta por
fallecirnento do Conselheiro Francisco
de Paula Rodrigues Alves, convoco pe
lo presente aos mesarios snrs. Marcos
Gôrresen supplente do substituto do Ju
iz Federal e Alfredo Vieira da Silva,
presidente do Conselho Municipal, á
comparecerem no dia e hora acima de ..

signados, no edificio do Foruia, a fim
de constituir-se a mesa eleitoral da pri ..
meira secção. ,

E para constar mandei lavrar o pre
sente edital que sera affíxado no lugar
do costume e publicado pela imprensa,

São Fr .. neisco, 3 de Abril de 1919
Eu José Augusto Nobrega escrivão que
escrevi. (a.) Antonio Selistre -de Campos.

ficados situados dentro do perímetro
urbano para o seguinte artigo do Cod,
de Posturas Municipaes:
Art. 65. Todo aquelle que tI

ver terrenos não edificados den-ItI'O da cidade, será obrigado a I
cereal-os com paredes, muros Iou gradis, segundo os planos

Iadoptados pela Camar-a, O In-:
fractor pagará· a multa de'••• '.
20$009 reis.
Fica marcado o praz) in prorogavel

de noventa dias a contar desta data, pa
ra os proprietários e occupantes de ter
renos não edificados e situados no pe
rimetro urbano mandarem cereal-os-nas

partes que se limitarem com ,rua's ou

praças, observando-se o seguinte pa
drão para gr�ldis adoptados pela Super
intendencia para as ruas principaes:
Altura dos alicerces 0,50 m. acima ao

solo.
» sarrafos ,1,20,m.

1,7U m.

Largura dos sarrafos 0,04 m. a 0,07 .

Espaço ou vão entre os sarrafos, cor
respondente ti largura dos- sarrafos em

pregados.
.E�paço ou vão de pilares, 2 m. no

mmUDO'.

Nas demais ruas é facultativa a cons

trucção de alicerces e pilares.
,

S. Francisco, 20 de Fevereiro de 1919.
./ O .âscal

Reinaldo Lucio de Oliveira

»

ELIXIR DE NOGU LH�A
Cura:

Lateiamento das ar

te! ias do pescoço,
Inílanmiações do ute

roo

Corrimento dos ouvi'
dos.

Rheurnatismo em ge
ral.
Manchas da pel

le.

Affecçóes do

f(gàcto.
Dores no pel

to.
Tumores nos

ossos.

Cancros ve-

nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculos ,

Fi sfulas , .:
Espinhas.. f

R:lchitismo.
Flores bran-

cas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas,
Escrophulas.
Darthros.
Boubas.
Boubons,

c, finalmente,
todas as mo

Iestias pro
venientes do
sangue.

'. aRlnDE DEPURATIVO DO �AHfiUf

C, de Seguros Tranquillldade
\
\ SÉDE: S. PAULO

,- Agentes geraes em -

Santa Catharina

CORRÊA &, OlA.

Seguros maritlmos e

tres 'sobre: vapores, navios,
mercadorias em transito, pre
díos, fa,bricas e' estabelecimen
tos commerei'aes.

Apolices entregues immediatamente

Premios modicos-;-

Dê ordem do sr. dr. Superintendente
Municiral, chamo a.attenção d9s propri .. '

etados é occupantes de terrlnos nio adi·' 15:7

C���� R'rJ G?

JOINVILLE

terres- Papel carbono, papel de seda I
branco, cor de- rosa, verde, amarello '

e azul. papel de folhagem, nota

promissorias, letras de cambio,
guias de eensumo, despachos
de exportaçlo e notas de

'consignação encontram-se na

Papela1'ia ,'}A1JOllO"
. ,,_ RUA YPIRANGA N. 20

.

,

Sub-:agente nesta cidade
.

Ant.onio G. Rap08o",

v,

�ereira Jrmã�
•

Seccos e molhados por atacado

eereaes, ele.vinhos,
Commissões e representações

o'.

\

Matriz - Ma1'cellino Ramos - (Estato R. Grande do Sul)
Fílíaes: - Estação Rio Capinzal E. r. S. P. B. 8. �

São Francisco do Sul -- Rua Babitonga N0. 45
[iil!IIIllDllIIIIDallllllllimi

Endereço telegrapbico: AROOYRES
18.1ft

---------------��----�-----------------------------------

/

���U**�,**��*�**���·��*�����

� cómodos a disposí- '

. Proprietários )-

, ção das Ex.mas. Fa-

Mattana & Block l� n.ilias e srs. VIajantes �r
*

46 Dispõe de' pessoal
I

� Caixa Postal n. 4 - Telephone n .

�

I
habil

BPAarNaHoOsserViço'l �

�
Endereço telegrophico : MAR

..

�

� Rua Raphael Pardinho .

;

uentes e, frio.s
_ I:� São Francisco do Sul . I'

'I Carros na Estação �� �

�L �stadO�:Santa Catl)arina
. L .:::"."""""�

.

:

�**�*>l{*�,�r�'**.**1i{*,pRfK*p�;****��f�r**
------------------------------------------------------------

Café e Bilhar
.

,

.ct).�cI) c4ee 01i�($'�a • S�.io
N'esta casa de diversões montada a caprícho, encontra

se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada marca

Antnrctícn, [inissimos vínhos
.

de cliferentes qualidades, creme de
, . /

ovos, cervej 8,
. verrnoutb, CI)OPS da Brahma e 9azoza. ,

Rua Babitonga ll. 8 Telephone n. 3

An tania Michelon �lu�hd:lril i 'i1l�FConstruotor Empreiteiro \ ., � "
C).

e

Deposito de madeiras '--Encarrega-se de construccões,
reformas e reparações de pre ..

, dios.
fornece terreno para edifica ...

çõcs, em 'diversos e aprasívcis
pontos desta cidade .

.

Os trabalhos são feitos por encarrcqa-se de construcções de

preços razcaveís e condições reconstrucçoes de prediôs etc.
vantajosas.

Os contractos são executados
RUA ITACOLOMY

fi)
6dS

com a maxima rapidez. S. Francisco E. S. Catharína

DE o

Sigefred Bernstorff

Rua Itapoea

AVISO
" TYPOGIAPHIA E PAPELARIA

Auollo"" -

Rua Ypiranga n. 20

precisa de um rapaz para serviços leves, I

\

"

RIO VERMELIIO J

ALTO DA, SERRA

Botequim de la ordem

rl
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