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ANNQ III

-

Bem terem tempo de precisar os limi- Annita Garibaldi muito difícil, pois que o Capitão-Mór
tes dos municípios de Joinville e São desta Cidade Jacinto Jorge dos Anjos
Francisco. Correa, já a abrio para a paesagsm de

Sem receio de nenhuma contestação Mas, o que nos causa admiração é Inaugurou-se, a 11 do corrente, na hua tropa de gados para a Curitiba.
p0derno�; affirmar,. com c0n"c�encia. � sa- a desenvoltura com que se substitue o Capital do Estado, o monumento de Eu hei de escrever ao Illmo. e Exmo.
tisfeitos, que a lei do sortvio militar, nome genuinamente nacional de uma Annita Garibaldi, a heroina cathari- Sr. Presidente da Provincia de S. Pau

lei' ora vigorando em no�so p�iz .vem dan- ilha em aguas brasileiras pelo da ce- nense que tão grandes feitos legou á lo, afim de que elle mande abrir e
do os melhores e mais positivos resulta- lebre ilha allemã do Mar do Norte ... historia dos dois mundos. concertar a estrada athé a Curitiba.
dos, preparando convenientemente a mo- Levando-se em conta o movimento Coube á iniciativa do dr. José Boiteux, Depois de completa a obra, ha de
cidade patricia para a defeza do territorio que se opera na capital da Republica, que com tanto devotamento se dedica haver huma modica imposição na pas
patrio, e concorrendo sobremodo para em favôr da nacionalisacão dos nomes ao estudo da nossa historia, a erecção sagsm, afim de haver sempre com q.
ctUe no Brasil, nação ?e grandioso fu- estrangeiros de diversas casas commer- do busto de Annita numa das praças se tenha a estrada em bom estado.
turo, o sentiu.ento C1VIcn �(-'JrI urna ver- eiaes, parece razoavel fazermos aqui de Florianopolis, ficando assim salda- Espero do zelo e actividade de V.
dade. estes ligeiros commentarios em torno da a divida de gratidão á íntrepida Mcês. ponhão neste objecto todo o

Ne�ta cidade. de onde acabam de sa- da mudança de nome da ilha do Co- lagunense que tão alto elevou o nome, cuidado, como tão interassante que he
hir sorteados trinta e oito. jovens que 1"ZSC() para o de Helzgoland. . .

a abnegação, o heroismo e o senti- a prosperidade dessa Villa.
-vão servir este anno nas fileiras das mente civico da mulher catharinense. Deus Guarde, etc.-Desterro, 22 de
nossas forças armadas de terra, já não _�_ O dr. Boíteux, no acto da inaugura- Setembro de 1824
C:-1UZ;l irripressão alguma o sorteio, mes- ção do monumento, proferiu uma elo- (a) João Antonio Roiz de Carvalho.
mo entre aquelles que ::->or possuírem Conselho Municipal quente oração dizendo entre outras pa- Srs. Presidente e Off. da Camara da
maior instrucção, desconhecem as su- lavras: Villa de S. Franco.»
periores vantagens' dessa importante «. . . . . . . . . • . • • _: __

lei, que com bastante proveito vem sen- Presidida pelo sr. major Marcos Gõr- Affirman1 que Annita Garíbaldí, a «Muito persuadido que todo o Povo
do posta em execução pelo govfrno da resen, realisou-se no dia 12 do correu- mais heroica das mulheres brasileiras dessa Villa desejaria ter hua estrada
Republica, para a mais perfeita organi- te mez, a sessão extraordinaria do Con- combateu a9ui, na La�una, em 183�; franca para a Curitiba, e sendo aproesação do nosso exercito. selh o Municipal desta cidade, para a e annos apos, no pátria do seu man- ovado assim officiei a essa Camara
O modo bastante louvavel dos novos eleição da Mesa dessa edilidade, que do, o immortal «condottie�e�) d_a Li- para a exec'uçâo,mas vejo que athé

conscriptos deste município, procuran- tem de servir no correr do anno de 1920, ber�ade, pel.a causa da unificação da agora se não tem dado passo e nem V.
do com legitima expontaneirlade, cheios a qual ficou constituída dos sf'guin- gloriosa Italia.

.
Mcês. me avisarão do estado em quede esperanças e confiantes na utilidade tes conselheiros: major Marcos Garre- Procla�am os actos heróicos que se acha este projecto. Eu já mandei

do convivio=da caserna, ás autoridades sen, presidente; pharru. Manoel Deodoro ella praticou nos campos de batalha e, concertar as estradas desta Cidade pa
que formam a, Junta de Revisão do de Carvalho, vice-presidente; sr. Ante- os ,��t�s .n�o menos heroicos de dedi- f ra a Laguna e da Laguna para Lages,Sorteio, a quem se apresentam com o nio Tavares de Oli vei J'a, tIl :-..-;cretark; cação lpunltada por a9.ueHe a. quem, I e huas estão promptas e em outras se
fim de servirem á pátria, é bem uma e. sr, João Marcellino Alves, 2° secreta- per�nte Deus e a SOCIedade,. ligou-se está cuidando; mandei reparar a estra
prova de que todos comprehendem que no. , indissoluvelmente e p�lo� f�lh�s ..

dos da das 'I'ejucas para ficar mais pratí-este gésto e um serio dever de todo o Ante-hontern, foi realisada a primeira q�aes um, o general RlCClOttI Garíbal- eavel a eommunicação dessa Villa; man-brasileiro. ses-ão ord in.ir ia do ano') corrente, em di, neste momento, «n'essa rob';lsta e dei fazer a ponte dos Bobos e adoçar-

�Ó..;, que jamais possuímos esse mal que n sr. dr. Eugenio Müller, esforçado aspera Roma dos tempos heroicos e o morro de José Raiz e o eomman
degradante -t:' .pernicioso que é o pés-i- sup erintendente municipal, fez (l leitura das grandes façanhas» vive uma ve- dante João Correa anda nesses traba
mismo, e que sempre acreditamos. no de um circumstanciado relatório do mo- lhice gloriosa, aureolado pelo pre.stiglo balhos; he preciso que tamhem se Ia
desenvolvimento do Brasil, apreciamos vimvnto administrativo do anuo de 19 i 9, de um. nom� qu�, como o seu irmao _a a de Curitiba e tanto mais porque
com legitima devoção patriotica todo cujo documento, que breve será publi- Menotti Garibaldi, e�le .sempre soube já dei parte a S. ·M. 1. que ella se
ó accentuado progresso de todas as op- cado, demonstra claramente os esforços honrar de�de os primeiros annos de hia fazer, e qual era o meio. Ré portimas iniciativas que se refletem na gran- empregados por s. s. no sentido de uma �oCIdade toda consagrada aos tanto necessario que V. Mcês. me in-
deza da nação, fiantes num seguro por- bem servir este município e constata, puros ideaes, formem com individuação do que se
vir de felicidades para os brasileiros, o nas' apreciações !'f'guras e inte!ligentes · · • tem providenciado a este respeito.
qual já se divisa neste momento, justa- que o dr. Müller faz em to.rno dos,.dif- �..�.,. Deus Guarde, etc.-Desterro, 11 de
mente quando () ;j-tUndfl todo atravessa ferentes :arr�os dos negoCIOS

.

pub .. Ic?s . Janeiro de 1825
uma phase de difficil- organis�çã() poli- i de S. Franclsco,. a. sua capJcldade de Documentos interessantes (a) João Antonio Roiz de Carvalho.
tico·social. E' ésta a justa razãr) do nos-, competente

adm)nlS�rador. l' Srs. Presidente e Orfs. da Gamara
80 'desvanescimento pelo modo condigno Aba!x� publica�lOs a relação das Vias de comntunicaçâo da Villa d& S. Frco..

'

com que os nossos esperançosos con-: cornr_n�ssoes çermanentes do Conselho
terraneOR têm acolhido aquella. lei, por- MUll1Clpal� para. 1920 :

que é sobretudo nos elem.::ntos ar;na- '

- 1& Commissão __

dos quo despositamos confiança illimita�
da com respeito á nossa soberania de
nacão organisada.

Não" podemos, ao concluir estas linhas,
de'ixar �e felicitar os novos t:;onscrlptos Antonio Tavares df� Oliveira
desta terrél, pelo modo altamente 'digno,
procurando todlJS cumprirem os seus

deveres de cidadãos para com a patria
esfremecida sendo 0 nosso môior desejO
que daqt1i por diante os filhos � S.
F�ancisco saibam, como têm sabido, a

mar o' Brasil.

o sorteio militar

Fazenda, Contas e Orçamentos:
Cel. José Antonio de Oliveira (relator)
I:vL1rioel Dcqdoro ele Carvalh)

- 2& Commis8ão -

Obras Publicas e Concessõe�:

Manoel Deodoro de Carvalho (relator)
Ce L José Alves de Carvalho
Alfredo Vieira da Silva

•
--..-� ....�-

- 3a Cornmissão -

Hygene, ln"trucção e Saúde PLlblica:

Manoel Deodoro de Carvalho (relator)
CeI. Jo�é Antonio d'Oliveira
João MarcelliQ.o Alves

O «Album do Paraná», enl sua, edi
ção dedicada ao municipio de

Joinville, publicou entre outros aspec·
tos pittorescos da visinha e florescente
cidade, tres photogravuras da ilha do
Corisco, disfarcada sob o nome exotico
de Heltgoland . . .

E:;;sa ilha está situada na bahia Ba
bitonga e pertence ao município de S.
Francisco. devendo-se attribuir a in...

serção de· ciu/zés de diversos dos seus

trechos encantadores, como aspectos
pittorescos do dominio joinvilense, aos

redactores do «Album», que natural.
mente andaram por aqui ás pressas

- 4a Commi.:;�ão -

Leis e Resoluções:
Alfredo Vieira da Silva· (rehtor)
Antonio Tavares de Oliveira
Ct'l. José Alves de

-

Carvalho
- 5a Coromis�ão -

Commercio, rnd l1stria e Colonisação:
Antonin Tava!es cJ'Oliveira (relator)
Toão Marce11ino A!ve-�
CeI. José Antonio cl 'Oliveira.

Pharmacia Minerva
Abre·se a qualquer hora da noite

RuPt General Ozorio J1. 11 Telephone Il. 16

«Havendo eu emprehendido fazer
concertar as estradas desta Provincia,
prOp\lZ em Conselho a que vai dessa
Villa para a Curitiba, ,mui certo que
deIla hão de resultar grande':! bens a

toda a Provincia, e em Conselho se

rezolveo, que o imposto sobre a expor
tação, que ahi se paga para as obras da
Matriz se aplicasEe para a factura da
nova estrada, pelo q. V. Mcês. convo

carão huma Camara Geral, e nella ex

porão es1 a determinação, que não po
de deixar de ter aprovação de todos.
Parece-me que o primeiro cuidado de
ve ser examinar o melhor lugar por
onde deve correr a estrada, athé a su

bida da SerraI e dirigil-a de maneira
que venha desfexar nOEl Barrancos, lu
gar fronteiro a essa Villa para evitar
assim a passagem de ,grande extensão
de mar, e fiear só o braço que divide
a Ilha da terra firme. Será necessario
incumbir a algum Cidadão zeloso a di·
recção e inspecção da obra. Feita esta
he de toda a necessidade abrir hua es

trada desde o Rio das Tres Barras
athê a barra do Araquari, afim de
transitarem por eUa os viajantes e'

boiadas que se destinarem para esta
Cidade (Desterro), e ligar entre si os

mor�dQres dos riachos que a estrada
h� da atravessar. Este trabalho não he

Conferencia Trabalhista de

Washington,
Foram adoptadas nessa conferen

cia as seguintes conclusões:
1a-O dia de 8 horas e semana de

48 em todos os paizes membros da
Liga das Nações.
29.-Auxilio ás mulheres durante o

seu periodo de gestação, devendo es

ses bendficios ser pagos pelos respecti
vos governos.
3a-Prohibiyão do emprego de me

nores de 14 annos, excepto no Japã.o
o na India.
4a-Prohibição de trabalho nocturno

para mulheres de menos de 18 annos,
excepto no Japão, durante os proxi
mos 3 annos. A idade rr...inima, no Ja
pão, durante esse tempo, será de 15
annos.

5a-Beneficios reciprocos para 08

operario entre os paizes membros da
LIga das Nações.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Major Gustavo Silveira
2.523
268

3.261

"

gundo uns, viver com ella vida inces- The Royal Mal'l Stern Packet Co Vapor inglez «Paim
tuosa, segundo outros: e, encontrando· ,

Branch»
resistencia, prendeu-a n'uma das torres Esta companhia de navegação mi-

»chileno «Inca»
do castello, no intuito de fazel-a ren- ciou um serviço de cargueiros entre os »inglez «Alb.in»
der-se pelo soffrimento physico e moral. portos européos e o Rio Grande do Setembro:
Nada demoveu a �irtuosa. donzella, que Sul. Veleiro argenrt. «Svelta» 174 tonel.
respondia sempre as solicitações do ir- O «Somme», navio de 8'.200 10nela-" ,,«Golfo Nuevo» 119 "

mão com o seguinte heroico protesto: das de carga e que inaugura a linha, " arneric. «Eva B.
"Jura Menha q,u,e não."

� Ainda, hoj:, deveria ter zarpado de Hamburgo em Douglsss» 910 "

�onta-she, �d�)a das 17 tdorres ?O c_astel.llo Dezembro findo e escalará pelos por- " norueg. «Baunen» 1.155 "

itine- e con eCI a com a enornmacao L e . tos de Rotterdam, Antuérpia, Liverpo- Vapor inglez «Maple
Torre de Menha.

r : 01, Londres, Havre, Lisbõa e do norte Branch» 3.155 ,,�De Jura Menha. e que vem a pala- e sul do Brasil. " argentino «Terceto» 587 "

vra J�rom��ha� vI11a do Alernt-jo. As viagens r serão mensaes, sendo " chileno «Inca» 269"
A�slm, nao e J erumenha; como quer I nellas utilisados os navios da classe «S». Outubro:

•MartlU\.·- a terra qu� da
.. abob(:r�s : I Car o haja cargas para H. Francisco, V t:' leiro argent. «Indornable» 959 tonel.

. . . jU'!'Z1:mu, meeng, o que sena prOSaICO I ou daqui para a Europa, os navios da Vapor inglez «Cherry
Esta conceituada revista dedicou o e injusto. Pode entretanto, ser a terra!«Mala Re'aI» tocarão neste porto onde I B ranch» 3.051 "

seu ultimo numero a .Joinville, publi-! �as mural�a.s ou da /u1t'tsdtyào de Ju- i é agente o sr. Roland O'Nell Ad'dison.
I

" argent, «México» 758 »

c�ndo uma d.esenvQlvIda noticia histo- � 110, o que e nobre.« i " ,,« Paranaguá» 578 "

rlco-econOIDlCa e grande numero de �
=::

' .' Iln�. -=
._- ??�� ...

_. • chileno «loca» 258i �����������������_ l " "

c/'lC�és da linda e prospera cidade ca-I .
)J�� .Mi

IWiI I -N ()rfI C"'I AR 10 I Novembro:
tharinense i i I' "'-\._ \.. Vdpn{' arncric.m» «Milwaukee

ed�ã;����t�in�� !ir:�!��n�ir:::are'��1 O Tonico Mais I I
-.. u �_

•

_ '. o' _ ,;;rgentino
Bridg», 2.256 tonel.

laços �e amizade entre paranaenses e Poderoso que ! Q I;Hlrl) couperativo (1,"1 r--n.l.: ai reca- «Tercero» 587 "

catharínenses, completando dest'arte a - I d·iUd �lf"h me-a d,) reud.i .
.; e:-.L1(IUrl(�'i "inglz «Fr-ricis 2.512."

obra de congraç�m.ento inici:da peI? " se Conhece I ,it�:-t;1 (j,lad·.' ni- qunr. trirue-te r dr) ,,(�hilfno «Ince: 268"
..

accõrdo que derímíu a. questão du 11- U I �·xelcici(). de 1919 C\/il) it.;1.pUDrl;1 em Dezembro:
mites até bem pouco. existente entre

para todas as edades, é ,,1gUle.;
tr l:T\e�trt·.:; (li9() I 9l',x::rcICl1()7:,'9l. .I6t'391 ,981383;

VJ pllr :ng -nt. «Paranaguá» 578 tonel.
as duas importante e laboriosas cir-

a Emulsão de Scott. I " americano "Parksville., 2.174 "

cumseripçõee do sul do' paiz.:
M

.

d
10 trimestre " inglez "Cedar

A feitura material do «Album» na- uitas pessoas evem o I LO" 27L.891.920 ranch.. 2.222"
da deixa .a desejar, sendo impresso em

I
melhor da vida -a saude 30" 310 251 062 Velerio argent. "Ciro" 147"

optimo papel e com muita nitidez. e vigor- ao bom costume 40"
•

403 258.985 N. -n.tor j, "Austral ia" 713 "

de tomar este famoso R�; 1.J 66.041.800 Vapor inglez "Dorninic., 1.893 "

preparado de puro oIeo 1918 !l americano "Honolulo., 4.540 II

de fígado de bacalháo da 116.137.362
O

.

156.8l1.457 " médicos mais distinctos receitam
Noruega.• Os medicos e .

164.569.315 a "Ernulsão de Scott" em todos os ca-

D d
.

homens scientifi 211 60·4407 sos em que está indicado o oleo de fi..
m' c�:n:l:ecommendam co: I Rs: 649;122'541 gado de bacalhau. 41Attesto que o pre-

mo um valioso Reconsti- D f:l. f ' ,l de parado "Emulsão de Scott" constitue
I rer-rica a .ivor o o exercrcio b f

d deira 1919 R�. 516:9l9$259.
uma oa orrnula, para a administração,

tuinte de ver a eira ne-
.

do oleo de figado de bacalhau, sendo
cessidade para pessoas

--

.
-

bons os resultados com ella obtidos'Entraram neste por to durante o anno

I
de Organismo debil ou "Dr Luiz Felippe B;)eta Neves,rle 1919, 345 vapores nacionaes com S Pdepauperado- I 164 6-0 1 J 1·85'

-s. aulo.
• I.;J tone (lC ,q.:.; ; . navIos nacio-

_:.....;..
,)

nacs a vela com 3737 t()nf'l�das; 27 Igreja Matriz.Tomae ti legi.. n Ivi(J� a V,:lflnr eqraogeiros com 37.755 Para as obras da matriz desta Cidade
tima Emulsão tone ladas, e 23 n;tvi()�· a vela estt(lllgr�i- foram a::-;�gnadas as seguintes· quantias,lOS com 9.892 tnne18das.de SCt;ltt Jnão Mafra Cardoso 25$, Angelo Pi-

a - 475
-:-

aZr_',a 20$, Tertuliano Machado 15$, Ser·
Diz .0 dr. Astrolabio Passos, director ... .-._ Movimento de (�mbarca�ões es· ?;io Nubrega Filho 15$, João Caneio,

do Instituto Pasteur de Mj'nau�, numa trangeir8s no porto de São St'rgio N()brega, Francisco Duarte, La-
communicação enviada ao sr. Francisco 'l')

Francisco durante o anno ert· Lins, José Antonio Oliveira, Paulo
Iglezias, a proposito da etymologia do � aula aduaneira de 1919. Ozorio, Firmino Müller, Trajano Lopes,
nome Jerumenha : J neiro: Virgilio Nobreg;), Augusto, Affonso dos
»0 dr. Carl Fried. 'Von MéUtius, 2n De accôrdo Com o art. 26, da Lei Pontão argent. »Tig(e« de 2.296 tonel. Santos, Leonidas Branco, Dr. Ltdz Gual-

"Wõrtersammlung· brasiliéwischef Spra- Orçamentaria vigente da Republica,· o Rebocador ,j »Alru; gro« 102" berto com 10$000.
chen", escreve: "Jerumenha (Piauhy, qual determina que para o�; eft�itos da Veleir\.) II »Pre�i( ll"nte João Silveira de Souza, Raulino
Vllla) - !erumú, abobora, 1Hee1·tg, dar«. cobrança de direitos alfrlUdegrtri(i�, f'e- Saenz P�na« 128 Jl Ollveira, Manoel Fernandes, Dr, Selistre
Vê-se que aquelle �é.bío tst�va cullvicti) lativarnente aos de:;;pach) "ad valoreml', " 7 " «Sdn Genr- de Campos, Artnur Fonseca, Mario Lo-
qe que a palavra Jerumenh� deriv,l da vigorará para os paiz'�s exportadores. gla» ] 35" pe:" Carlns Garcez, Ezequiel Maia, Aris-
língua Tp�ly, qUDudo é el1a fie origc�m quanto ao valor das rnercndor1as, a ta- Feve-reiro! thoteles Nobrega, Antonio da Costa Pe-
pOltugueza ou romana e flélda tem de· xa média cambial do ultimo mez an- Veleiro argrnt. «Ricardo y

\
reira, João Nicolau Assef, Odon Fran-

indígena. Sabe-se que em 1740 (J arraial terior, são os seguintes as médii:ls ue Enrique» ue 363 tonel. êa, Erlw;gps Camacho, João Rosa, João
onde se estélbeleceu, pLJUCO tempo de- cambio que vignrarão no corrente Março :. Gulberto P�reira, Eduardo Corrêa, José
pois da descoberta do territorio elo Pi- met, conforme communicou éW Sr. 1ns- Vapor chileno «Inca) 268 tonel. Nunes, Onofre Lucena, Melchiadcs de
anhy, Franci::,co Dias de Avila, vindo pector da Alfandega desta cidade a Ca·

" inglez «PaIm Branch» 2.523 1& Mour;:j, João Marcos da Costa, Francis-
da Bahia, acompanhado de índios de. mara Syndical dos Ccrretores da praça Vel. alg,:,nt. «Sargento co Ramos Lima, Antonio Oliveira Go-
mesticado�, á procura ou á conquista do Rio de Janeiro: Cabral» 2 18 " me�, João Furtado, Joaquim Lopes.
de índios selvagens, foi elevado a cate- Londres 17 81/64 (libra) 13$726), Pa-. Abril: João Ricardo, Antonio Tavares OlivGi-
goria de freguezia com a denomihaçào ris 346, Italia 291, Portugal 1.336, Hes- N.·motor arneric. «Davjd ra, Olímpio Górresen, Frederico" Lenz,
de. S. Antonio de Guigusia. A Cé1rta re- panha 717, Suissa 681, Buenos Ay,e., Cohen)} 49l tonel., Jordão Silva, Francisco Vieira, Josino
gia de 19 de Tunho de 1761 elevou es- (papel) _l�88, Buenos Ayr�s (o�ro) 3 590,,, " argent. «Lina» 159 ." I Machado, 19nacio Covalski, Jeão Mano-

.

ta freguezza fi vllla, mas a in'itallação Montevldeo 3.822, Belglca 356, Nova Vapor »Méls-cota» 187,,, eI da Silvél, f\g:Jstinho A. da Silva, Jona-
só teve logar a 22 de Junho de 1762, York 3.629, Japão (Teu) 1.901, Ham- Maio: thas B()mpeix�, Francisco M. Machado,
no governó de Joã9 Pereira Caldj-I�, burgo 85, Hollanda 1.371, Suecia 767, Vapor í;rgent. «Vaquillona» .497 tonel. Pedro Rei�, Antonio Garoncio, Vinhas
portuguez, qce assistiu () acto e deu á Dinamarca 705. JunbQ : OJivett, Mnnot! C. Pereira, Antonio Ra-
nova villa o nome de Jerumenha. O Essas medias cambiaes são do m!:z Vapor urug. «Gadfty» 489 tonel. P()�(), Basjlin S. Oliveira, Pedro Pacho·
governador Caldas fel·o naturalmente de Dezembro u1tinlO.

" ," «Amélzona�» 1.564 " la, Jorge Mussé, João Pe�eíra, João Pe ..

em homenagem a seu paiz. N.-motor argeI1t. «Lina» 139" reira Lima, Rand01pho Fernandes, ipa-
Juromenha é uma villa e praçrl de Veleiro " «Golfo minondas Oliveira, Libanio Mortira,

armas do Alernteio, concelho do Além- A RAZÃO. -Tendo a gerencia da I Nuevo» 119 \,,, M"réial Veiga" José Zattar, Cristiano Pe-
oroal, cnmarca do Redondo, di-;tricto «Razão», ao iniciar-se o corrente" ,,«Ciro» 147" rt�ira, Lu·iz Fcrnande�, Ca�a Babitonga,
de Evora, em Portugal, á margem di- anno, enviado este periodico para di.. Julho; .

Miguel Zattar, Manuel Zefedno Olivei-
feita do Gl:lodiana, que a sel.J(.Ira da versas pessôas que atê então o não re .. Vapor argent. «Vaqui!lonm) 497 tnnel. ra, Alcida M. MrlC'hado, Francisco Fon ..

:

Hespanha. .'
cebiam, pede áquellas que o não qui. Veleiro " «J1icardo y ceC8. Jeronymo Oliveira Silva, Fraderi-

Ahi 'está um dos modos de exphcélr zerem assignar devolver o presente nu.. Enrique» 363" co Wildner, Francisco A. da Silva, 'fer-
a etyrnologia da palavra. Uma lenda mero afim de organisarmos a nova lis-.. �ravio-motor «Lina» 139 � tuliano de Franç�, Paulo Krelle, Leo·
bastante curiosa dá·lhe, porém, outra ta de assignantes. Vapor chileno «Inca» 268» vardo Líbrecht, Francisco M. de Sou·
significação. Ha em Juromenha, ?e P�r- Avisamos, .{lutrosim, que se

. acham. N.·motor americ. «David _"a, Rosalvo Pinheiro, Braulio Lima,
tugal, um antigo castello de erhficaçao encarregados da cobrança das assigna. _ Cohen» 491" Manoel José .de Carvalho, João Buda],
romana notavt1 pelas suas 17 torre�. turas relativas a 1919 os seguintes ers.: Agost0: todos com 5 milreis.

Cont��se que, ao tempo da domina- Juvenal Pereira, no Paraty; Bento de Veleiro argeIlt. «San Ge-
ção gôda, querendo um 'Pt'CO e 1'tobre Amorim, em Campo Alagrej Placido ergia',
senhor espoliar sua irmã Megnia ou Pereira, no Itajahy e Bernardo Klas, N.-motor «Florence M.
Mênha da grande herança paterna, se-. em Florianopolis. Muncie»

Com sua exma. família, regressou
hontem do interior do Estado, onde
fora em objecto de serviço, o sr. major
Gustavo Adolpho da Silveira, digno
director do Thesouro do Estado.

S. s. demorar-se-há aqui alguns dias,
devendo embarcar para Florianopolie
a 23 do corrente.
A «Razão.'> envia ao illustre

nerante sinceros cumprimentos.

n

-c»-

1,Album do Paraná''

�lfandega de $. Fracnisco
A inspectoria da Alfandega desta ci-

_ dade inicia em nossa edição de hoje
a publicação das modificações da lei
de orçamento da receita do paiz, pa
ra o corrente exercício.
No próximo numero será publicada

a conclusão dese edital, que por 3 bso
luta falta de tempo não pudemos dal-o
na integra nesta edição.

Jerumenha""

Sua etymologia

76

.

-.-

135 tonel. O Vinho Creosotado do Pharmace,,·
ti'co Chimico Silveira preserva a tager·

. culose.»
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de' Carta

�.I.

eI.

el.

T&Ça como eu: to.

'me o remedio ideal
'para todas 8S doen-
çaa do utero, tome

..A Saude daMulher
1. e {icará- curada de

seus incommodos."
DAUDT .. .oLIVEIRA - Rio

Acha-se nesta cidade a gentil senho
ta Zezé Guerreiro e o sr. Antonio
uerreiro, cunhados do nosso director,

•

eputado Manoel Deodoro de Carvalho.
.

-.-
•

Os srs. Jayme de Oliveira e Frederi
O Ehrhardt, já deram inicio á construo
ão do edificio para a installação da u

'na de luz e força, de que são conces-

, .
-.-

-:-

ENTRADAS
ia 1
De Santo", o vapor eh .leno "Inca,

e 268 toneladas, em lastro, consignado
Leonidas Branco.
ia 2
De Florianopolis e escala, o vapor
ao.•Anna" de 247 toneladas, carga va

los generos a Haepcke Irmão & Cia.
Do Rio de Janeiro e escalas, ovapor

naco IIBocaina II de 8,71 toneladas, carga:
varias generos, consignado ao L10yd Bra

sileiro, trasendo a reboque o pontão naco

"Carioca, de 146 tonelads, em transito.
Dia 3
De Florianopolis e escala, o vapor naco

"Richard Paul" de 37 toneladas, carga;
varias genercs, consignado a Agostinho
Olivet.
De Pelotas e escalas, o vapor naco

"Itaperuna , de 613 toneladas, carga:
varies generos consignado a José A. de
Oliveira.
Do Rio de Janeiro e escalas, ova·

por nac. DFlor\anopolis" de 918 tone

ladas carga, varios generoE:, consignado
ao Lloyd Brasileiro.

.

Dia 5

De'J Santos, o vapor naco <Tres Bar
ras" de 366 toneladas, em lastro, con

signado a L onidas Branco.
Dia 6
De Montevideo e escalas, . o vapor

nac. "Servulo Dourado" de 515 tone

ladas, cargél, varias genero, consigna
ao Lloyd Brasileiro.
De Macau e escalas,' o vapor naco

. �ltaquera" de 926 toneladas, carga; va

rias generos, consignado a José A. de
Oliveira.

SAHIDAS
I)ia 1 I

Para Buenos Aires, com 33.637 pe
ças de pinho e 4.548 saccos de rnatte,
c navio-motor argentino "Australia"

1

---_._.�-
-- - ._ . _ .. -

---_ .. ------ -,

"

1 de convocação de consCI·iptos eomo abaixo se declara
1

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Fresidente da Junta do alistamento militar do i

I
Districto de São Francisco da 9a Círcumscrípção de Recrutamento.

·

Faz saber aos que o presente edital verem ou delle tiverem conhe-I: cimento que, de accordo com as diaposições em vigor, foram convocados e I

· designados para servirem nas diversas unidades do Exercito, neste Estado, os I"cunscriptos abaixo mencionados, alistados na claeee de 1898, os quaes deve-
Irão vir á sua presença até o dia 31 do corrente afim de receberem O certi

ficado de apresemaeão que lhes dará direito ao abono de 2$000 dia-'
rios a contar' do dia de sua apresentação a esta Junta até ao em que fle a-!

i presentarem á 9a Bateria Isolada, estacionada no 'Forte Marechal Luz nesta
I

I eidade, ponto de concentração dos referidos conscriptos. A apresentação'
· ao Forte deverá ser feita até o mez de Fevereiro proximo eu

: trante. Terão direito, tarnbem, a passagem por' estrada de ferro e por via

1: maritima ou fluvial. De accôrdo com o artigo 101 das modificações que bai
xaram com o Decreto n'' 12.790 de 2 de Janeiro de 1918, todo o sorteado I

convocado que se não apresentar até o ultimo dia do mez de Fevereiro, será I

declarado insubmisso e, como tal, processado criminalmente. E, eu,'
I Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente em disponibilidade, secretario da Junta.:
I de ordem do Snr. Dr Presidente, lavrei o presente edital para ser publicado;
pela imprensa e affixado nos lagares de maior concurreneia deste Município. I

Junta de alistamento militar do Districto de São Francisco, da 9a!
Círcumseripção de Recrutamento, 11 de Janeiro de 1920; I

Visto (Assig.) Marcial Faria da Veiga �
(Assíg.) Eugenio MUller l° Tenente, secretario IRelação dos conscriptos convocados

I.
�11 Nomes dos sorteados pae l Mãe I [I...--t-a-bo-r-a-tL-:-iO--O-a-U-d-·t-&-�-O-I-jY-e-ir-a-ofj
1 João Bezerra João de M. Bezerra
2 Avelino Torrens Fernando da S. Torrens
3 João de Jesus

.

Amélia Reza de Jesus
4 Dario de Oliveira Olympio C. da Oliveira Maria J. Pereira
5 Antonio Corrêa Laurentino A. Corrêa
6 Pedro Cardozo Idelfonao . Cardozo
7 Boanel de Miranda João G. de Miranda
8 Antonio Th. de Araujo Manoel T. de Araujo
9 Francisco G. da Cunha José da C. Rezende
10 José Gonçalves João D. Gonçalves Clara Dias Machado
11 Antonio Pedro Pereira e Manoel P. de Miranda Maria T. da Silveira
12 Manoel S. D. Bello Antonio Dias BeIlo

T·IXIR Dl! NOf"1UlJIR'A 13 João Brandão Bento A. Brandão
j.l � � � 14 João Raymundo Elizeu A. de Miranda

o Phco. Chco, João da Silva Silveira 15 Bento F. de Oliveira
I Cura - OS AVARIADOS 16 Antonio de Mira

17 Odon da Luz

''''OV1'mento do Port'O 18 Felippe da Graça
.LY. 19 José Ferreira

'

20 Francisco Machado
21 Eugenio Oliveira
22 Sergio da M. Moreira
23 Romão das Neves
��4 Arthur S. Rocha
25 Gentil E. da Costa
26 Luiz de Freitas
27 João da" Rocha

.

28 Alfredo I. dos Santos
29 Augusto Pedrozo
30 João P. do Valle
31 Marcos de O. Prado
32 Antonio Maia
33 Feliciano A. Corrêa
34 Antonio de Jesus
35 P,edro A. Paixão
36 Bento M. de Mira
37 Eduardo L. Lopes
38 'José Gonçalves

Maria da Graça Elisia

" �, •• _,ç.f,("i: '�-l/ '

•• J' # I •• '.,0 *� '... !
r 1\, ,I: ,

,
. � ... ",

t"

,
. ,.

André Poncio de Mira Maria A. da Graça
Maria Avelína da Luz

-, Balbina M. da (traça
José Maria Ferreira Quintina M. da Graça
Estevão Machado Bemvinda Machado
Germano A. de Oliveira Barbara V. Brandão
'Francisco da M. Moreira

Clemencia M. das Neves
José E. da Rocha
Polyearpo da Costa
Luiz L. de Freitas
Vergilio José da Rocha
Durval P. dos Santos
José Lopes Pedroso
Luiz P. dI.) Valle

Felicia 1. da Oliveira

Genelicia M. Graça
Marcello Alves Maia
António F. Corrêa Faustína M. da Silva

Anna Maria de Je8US
Izabel Anna do Rozario
Josephína. M. de Mira

Henrique Roza .

Manoel do Nascimento
Leandro B. Lopes
Jo�é G. de Oliveira

I

•

Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente, secretario

�,
.

'

Di;-{ 2
Para Buenos Aires e escalas, com

10.819 vls. de matte e 2,040 pecas de

pinho o vapor norte Americano "Hono
lulo , .

'Dia 3
Para Ri.i de [aneito e escala, com

varies generosj o vapor naco "Anna"
Dia 4
Para Montevideo e escalas, com va

rias generos. o vapor naco "Florianopolis ,
Para Buenos Aires, com 8 679 peças

de pinho, o veleiro argentino "Ciro.,
Dia 6

Para Rio de janeiro, com -madeira
o vapcr naco "Porto Velho ,
Para Rio de Janeiro e escalas, com

vários generos, o vapor naco IIServu10
Dourado,,'

.

Para Porto Alegre e escalas, com va-

Irios generos, o vapor naco "Itaquera,

�r. Rib:iYO de�ar�a;h��
(advogadO)

Aceita causas no cível
e commercial

Rua General Osorio n. 7 ,

fZ)",. cfI",an$aia §ome�
(ADVOGADO)

I\.ceita causas no cível, com ...

rnercial e trata de inventarios
7 _-ll5

....................................+••••

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

tA._Rua Ge��� n�

cura Tosse

______ .... ,._ _,._., .....-- .._,...._ ...._��WOl"iIo·'QC1;:'TW

N. 18.
,.

De ordem do S�:r. Inspector, faço pu
blico, para conhecimento dos interessa
dos, que, de accordo com a communí
cação feita pela Delegacia Fical do
Thezouro Nacional, neste Estado, a jun
ta Administrativa da Caixade Amortisa
ção resolveu pro rogar até 31 de Mar··
ço do corrente anno.To prazo para re

colhimento, sem desconto, das notas

qun começariam a soffrer desconto de
lOdo vigente em diante e ás quaes
se refere o edital n. 8, de 6 de Junho
do anno findo, desta Alfandega, a saber:
Notas de 10$000, €stp. 8, 9, 10 e 13.

" " 20$OQO fabricadas na Ingla-
terra e estampas 10 e 11.

" 50$000, fabricadas na Ingla
.

terra e estampas 9 elO.
" 100$000, fabri cadas na Ingla ..

terra e estampas 10.
" 200$000, fabricadas na Ingla

terra e estampas 10 e 11.

"

"

_ •
• I ;o v-, '. .' I II

.. ri �.. .-.,n..'""""".�uo .�Io";.�_- _.�.. �

ELIXIR DE NOGUEIRA
Curai

Latelamento das ar

terias do pescoço.
lnflammàc;ões do ute

roo

Corrimento dOI ouvt
dos.

Rheumatísmo em p
ral •
Manchai da pel

le.

Affecç(5ea
. do

flgado •

Dores no per..
to. @

Tumores nOI
ossos.

Cancros ye·
nereos.

Oonorrhéu.
CarbUnculol.
Ftstulas.
Espinhas.
Rachltlsmo.
Flore. braa-

eas.

Ulceras.
Tumores •

Sarnas.
Crystas.
Escrophulal.
Darthros.
Boubas.
Boubons.
e, flnatment".
todas as mo·
lestiaa pro
venientes dO
sangue.
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» ,,500$000, fabricadas na lngla-' do Districto de S. Francisco da 6a Cir-
terra e estampas 8. cumscripção de recrutamento.

A' vista dessa resolução, taes notas ,Faz saber aos cidadãos constantes da
seffrerão o desconto da lei a partir de relação abaixo, sorteados, em ,1918, pa-
1 de Abril do corrente anno. ra o serviço do exercito no corrente ano

Gabinete da Inspectoria da Alíandega no. e que se tornaram insubmissos por
de São Francisco, 5 de Janeiro de 1920, não se terem apresentado, no praso legal,

O Secretarie. a unidade a que se destinavam que,
Arnaldo Claro de S. Thiago por Decreto de IS/de Novembro ulti-
-.- mo publicado no Diario Official de 19,

De ordem do Sr. Administrador da foram indultados das penalidades a que
Mesa de Rendas Estaduaes de São Fran- estavam sujeitos, si se apresentarem
cisco, faço publico para conhecimento dentro do praso de 90 dias a conta r

dos interesados que até o dia 3'1 do cor- da data da publicidade cio referido De
rente mez procede-se nesta Mesa de ereto, conforme cornrnunicou em officio
Rendas a arrecadação do imposto de Circular o Sr. Coronel Chefe do serviço
patente de bebidas e fumo, relativo ao de recrutamento neste Estado,
1 G semestre do corrente exercício.

'

Relação dos insubmissos indultado-:
Os collectados que deixarem de satis- Anbur de Je-us, Antonio Tavares,

fazer o pagamento de SUf.lS prestações Domingos Moreira e Honorato Otivei
até o referido dia 31, poderão satisfazel-o ra, todos destinados ao 13° Butalhão do

no primeiro mez que seguir, com a multa 5° Regimento de Infanteria.
de 10% e no segundo com mais 2�/o E, para que chegue ao conhecimento
ou sejam 12% A respectiva cobr anca dos interessados, eu, Marcial Farias da
executiva será iniciado em lOdo rnez Veig», 1 ° Tenente em disponibilidade,
de Março, de accorda com o art. 1 n da secretario, lavrei, de ordem do Sr. Dr.
lei n. lObO, de 17 de Setembro de 19] 5. Presidente este edital que assigno e

Mesa de Rendas Estaduaes de São vae por elle rubricado, para se r publi-
Francisco, 2 de Janeiro de 1920. cado no jornal «A Razão».

.Alvaro S. Thiago (Assig.) Marcial Faria da Vega
-.-

, Vistoo Dr. Eugenio Augusto Müller, Pre
sidente da Junta de alistamento niilitaar (assig.) Eugenio Müller.

Oafé e Bilhar
-,��-

._.*'O .ce 01i"C$i�a • I�_io
r'"

• r I I

.

�

N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra

se sempre finas bebidas, tacs como licores da reputada marca

Antarctica, finissimos vinhos de diferentes qualidades, creme de

ovos, cerveja, verrnoutb, cbops da Brabma e gazoza.

Rua Babitonga n. 8 l'elephone n. 3

An to nio li.( i ch e lon I Postaes de pbantasias
Encarrega ....se de construccões,

reformas e reparações de pre... ,®,W)(�� (ffillmlitss@'� 1 a qualidade
dios.
Fornece terreno para edifica .... '

Papel de COT'es

ções, em diver.sos e apr�siveis 'PaneI de felhsgempontos desta cidade. f �, r, á)

Os trabalhos são feitos por Papel carbono
preços razoaveis e condições
vantajosas. FmpQlE pmrm mUlsiQm

,

Os contractos são executados
com li maximo rapidez. recommenda esta typograpbia

/

folhinhas
I

para

"Mignon" "Media" e "Commercia.1��
,

nesta typographia.

,

liviso ao respeitavel publico desta cidade que nesta
data abri uma padaria na rua Marechal

Floriano n· 39, antiga casa do [al-
lecido Gentil Crippia,

Na mesma occa-

sião avi-
so que acceito

qualquer encornmenda de
doces finos para casamentos e ou

- tras festas [amilares, -

São Erancísco, 1 de Janeiro de 1920

Alois Morl'isen

, a f é m'Q i � e Is, e. e i a l

Sem �ival
t

•

Afamada. torrefacção de café
DE

Annibal Macedo

-

A' venda na casa

Koepeke, Jrmão
de

& eia.

Nesta Praça
.

'

�g�*��*w'�����**��

* _

comodos á disposl- I

� Proprietários :

ção das Ex mas, Fa,.t" ��
� Mattana & Block J" r.. ilias e srs, vajantes'l�,
� Caixa

•

Postal n. 4 _ Tele:hone n. 46
•. O i;rõ e ,d e pess�al !;

.. Endereço telegraphico: MAR

I BANHOS ��
, +,

.. Rua Raphae1 Pardinho
l .

quentes e frios �l! �
� São Francisco do Sul !ii Carro na Estação �;.
�I Estado de Santa Catl)arina . ��--;;:,_J�
�i***»{*�**�*�*��*foR*,**���*���

Pa,pel doura,do vende-se na typographía
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