
cú, que esse rio �par�ce ser o R!o dos ILuiz Delfíno e a ra, pedindo licença para transferir a

Dragos que os pnmeiros descubndores·._
Thimotheo Lopes

.

do Nascimento um

puzerão ao
__
Sul do de S. Francisco». Academia de Letras lote de terreno do P. M" 'medindo 10

Effectivamente, segundo a carta de m. de frente e 53,3RJ./X b9,2m de fun-

Turim (1523) e o mappa de Harmen Sob esta epigraphe, «O Jornal» pu-
elos. Despacho:

Diz o autor da Voyage que ao o- Janss & Manten Janss (1610), o rio blica o seguinte relativamente á., pu- "Como requer, de accordo com a lei."

lhar-se para uma carta do município dos Dragos seria o Itapocú, tendo ain- blieação em livro das poesias do gran-
DIA 30

de S. Francisco, tem-se a impressão da esses ultimes .assi�nalado o Araqua- de poeta eatharinense:
Officio ao Sr. Dr. Adolpho Konder,

de que a bahia de 'I'res Barras deve ry sob a denominação de Rio Alla,�a- «Luiz Delfino e considerado ,com
»ccusando o recebimento do, seu offi

a sua origem a uma reunião de ribei- do (Segundo o Rutez'ro d� Gabrie� So-. justiça, um dos' maiores poetas da lin- cio de 12 do corrente e informando

rOB que descem da Serra do Mar, di- a,�es, o rio Alagado sena a bahia de

I gua portugueza, e não são poucos os que quanto fá pecuaria existe somente

,'idindo-se na sua extremidade em do- Guaratuba).'
.

intellectuaes que lhe veneram a memo-
neste municipio a criação d� vaceas lei

is braços que, sob a forma de um eha- O canal do Ar.aquary v�m designado
I ria

como a do mais perfeito parnasiano teiras limitada ás necessidades do con

veirão, separam a ilha do continente. no mappa de DIego Gutierrez (1550) e o poeta mais artista do Brasil. Justi- sumo de, leite. da P?pulação,. não ha

fizarro, aeereseenta em nota o mesmo sob o nome de, Rw Len�on; ,n?s de I �icado orgulho, pela conscieneía do seu vendo ainda "llldustna p,ecuan�, e .quan-
6cientista, - dá a entender que era J.acopo Gastaldi (1554), Giovanni B.at·!lnnp,gavel valor como expoente da nos-

to ao recenseamento pe?ldo, sCle?bfica!l
essa a sua opinião, aliás, espoeada ma- tista Mazz,a (1584), Abrahamus Ortelius 1 sa cultura artística no verso, que tra-] �o que, nesta Supef1ntende�Cla, ?ao
is tarde por Leonce Aubé, na sua !vo- (1?87), Michael Mercator (1595), M�-, balhava com requintes de um esmero i ricaram dados do resultado. ao ultimo

tue, a pago 34.
.

thías Quaden (1598), Arn?]� Florentm I" torturado e fidalgo que lhes dava aquel-I recent;earne�to �evado � efíeito em 1918,

De facto, encontra-se em Pizarro o Van Langeren (1630): Christianus Sgr?! la feição inconfundivelmente sua, o I por _determtnaçao
do Governo do Es ..

seguinte, que trasladamos para aqui a thenus (1598) e Gíuseppe Rosaceío grande poeta eatharinense, que era tado.
,

titulo de curiosidade: - «Fermentando (1657), sob o nome de Rzo dei ou d� intimamente um bom, não se soube .' DIA q}: r .' ..

este Rio. (de S. Francisco) nas verteu- Ancon; no de Le Pere M. Coronellí fazer amar em vida. Admiravarn-n'o Offlcio pela secretaria a Exm Irma

tes <ias Serranias, d'onde nascem 0S (1688), de rlraracori, e n� Carta Por-I porque seu genio impunha e forçava � Director� do Conegi�) SteHa. Matutina,'
soberbos Rios Paraguay, ou da' Prata, tugueza (1749), de Aruc:orz . . admiração. Mas quasi intratável na tor.. commu�1Cando o teór da Lei nO.

" 212,

a, das Amazonas, está disposto na la- Oasal, Pizarro, Ro�ssIn, Milliet, Van re de marfim da sua intangibilidade de J,qn�tro, deste an�o ..
tttude de 26 'Jjso ao Sul, e longitude Lede e Wap'pCBus dão a esse vocabu- artística, Luiz Delfino dos Santos isola- OffiCl(). a. me�r;na, ln?lCando para se ..

,

de 337-23; e por esta situação corre lo as graphias _- Aracori, Aricory e va-se cioso de si proprio e jamais se rem adrnittidos a matricula desse col-

,um dos dois braços, em que se divide, Aracart, tendo o sr, Lucas Boiteux ligou' aos outros artistae do verso que lfgio, em virtude do art. 2'., da Lei

á. completar o numero dos 20 rios cau- encoIJ.tr�do em mappas antigos mais todos, a séu ver, não attingiam a� eul- nO. 212, de_ Janeiro .deste anno, os me-

daloeos, que desde o Prata,
#

ate Cana- as seguintes formas:-Lecorz, -Lencori, minancias da sua arte excelsa. nores orphãos Deoltnda e Jea)", respec...

néa, saem ás praias eomprehendidas Ancori A Araquar'l., I Por isso ouando se fundou a Aca ..
tivamente de 11 e 9 annos de idade e

na dístaneia de 200 legoas por Gosta.
.

O term? ��aqZt{{r.l1 é de origem �n- f demia de 'L�tras. nella não figurava. filhos d.e João
. Fl�renci:J Ramos e de

Despejando volumosa' porção de agua, dl�eJ?-a, significando, segundo Saint Luiz Delfino. Nem jámais a cortejou, D, Mana da Gloria Ramos.

engrossa o Oceano por duas bocas, HllaJre!-rzo do 'lZznlzo das ara'ras (de apezar de por ena solicitado ...
d· t" 3 1 d· ) 1

Mez de Fevereiro
lstantes en re SI quasI. egoas: a o Clraqua, arar�, e y ag,:a e segunc o. ,o A Academia, porém, não quiz nem

N., chamada Bopitanga, admitte quaes- sr. Lucas B.Olteux,-"no do esco.nde.rJJo quer. mal ao grande poeta patricio, que Dia 2:

quer vasos grandes, por ter no menor dos papagalqs" (de ará, papagaIO; q'ttfl' falleceu ha dez Çtnnos, na data àe 0ho- Petição da Brasil Rai1way Cornpany,
fundo 6 e 8 braças, e no maior,12 e ra, buraco, e y agua). je. E tem como um de Beus escopos DepartaqJ.ento de Ter as e Colonisação,

d13: Aa ,outra, hcon�ecida cdom
o

no(m1)
e C. P. reunir em volume a obra colossal de por seu Director e procurador, Sr. Ed·

e ncory" e so capaz e canoas i» "-' Delfino _ colossal em quant!dade e g;Hd A. Kimme], pedindo licença para

A bahia de Tres Barras era conhe- (1) jV1ém. hist. III, 79 ,qualidade, mas que o proprio artista transferir á Standard Oil ,Company of

cida, outr'ora, por Cubatão do 'RlO de (2) Carta .regi,a de 20 de Nov. de 1749, cre· jamais condensou em livro I Brasil, mais um pedaço de terreno do

S. Franctsco (2) e até mesmo por Ctt ando a ouvldona de S. Cath. 'Ainda no anno passado em uma P. M., com a largura e frente sobre o

tão de S. Franczsc() (3), passandu ma- (3) Escript, de ,enda de uma propriedade d Ir
-

'

Mar'o de rn,l r de 19,m08, para compensal.o da

I'S tarde o tOermo _ Lubatão ---- a du- situada em Tres Barras passada em 27 de

I
as u lIDas sessoes, o sr. I

. ,
' . Junho de 1821 a favor do gov. Tovar e Ai· Alencar propoz que a Academia or- faixa de terreno cedido á Munic�pal1.-

slgnar exclUSIvamente o no .q�e nasce
buquerque, V. a «Razão» de 7 de Out. de' ganizasse 0_ volume das poesias de Del- dade para ,qlargamento da rua lta)ahy.

no morro da Tromba e dIvIde. 1?e�o 1919-�A fazenda d� Sant'Anna». fino. Anteriormente, em 1913, presidin. De:-pacho:»Corno requer, na fórma

,Bul, at�"\ um� certa altura,. o ;mUnI\ilpío (4) Cor_i.)g-r, !3razüwa. do a Academia o sr. Affonso Celso, da lei."

de S. F,ranClsco do de JOl�vllle. I "" I uma commissão de academieos eom-I DIA 3:

A denom�nação de 7res Barr.as -c��- posta dos srs. Alencar, Alberto de ali.
. Petiç�o de Frederico G�nçalves pe ..

provém do rlO que desagua por tI6S veira, Augusto de Lima e Luiz Murat I dmd? llcença para. transfenl' a Geraldo

sup�ostas emb?ccaduras ,no vaEl�o es ..

Fa'lta de casas para alugar solicitou da fa�ilia do poeta a aut��i-I Hostlnj p,ela quantta- de Rs, 200$000,
, tuarlO, tendo SI�O Antonw ?C-a':'Ier de 'za�ão para. edItar a obra. A famllIa um te.rreho do, P. M., tendo 58,m3 de

Nor�nha_ Torrezao. quem p'rlm�Iro fez respondeu que o faria' por sua contai.. fretite e 200 dltos de fundos. Despa ..

I apphcaçao, em carta geog�aphlCa, da·
Nós temos o grave defeito de tudo E atê hOJe a obra admiravel de Lu.. cho: "Deferido, na fórma da lei."

quelle nome a toda a, bahIa. esperarmos dos poderes publicos, quan- iz Delfino se acha dispersá como obras, DIA 4:

.Jerollyn�o Coelho· da Tres B�rras co·
do, aliás, é da iniciativa particular que primas esparsas pelas pagin�s e cDlum- ,Oflicjo pela secretaria á Exma Irmã

mo parte Integrante do R_zo S. Pra?1--
depende o flore9cimento de uma loca- nas de mil rAvistas e jornaes. . . D1rectdr� do Collegio Stella Matutina,

czsco; uns chamamn-a SU'l'gl1ouro do
lidade. Não seria opportuno repetisse a Aca- comI,n�mc�nd? que � Superintenden�ia

P�ntv, outros. estendem até la a deno- Luctamos agora em S. Francis'co, da- demia a ten1 ativa - na data do pri- MUlllClpa] mdlca maIS para serem ad

mmação. de ba/ua_ de .S. FYa.1'tC1SC�, do o augmento cada vez mais crescente IDeiro decennio de sua morte que pas- mittidos á matricula desse collegio, os

outros aInda lhe. dao a ImprOprIa deSI- da sua população, com falta de casas sa hoje?» menores Maria Izabel Nunes, de 10 an�

gnação, geographlCa de enseada.
para alugar e seria oppOltuno applica. nos de idade, filho de José Nunes da

rem·se capitaes em construcções de �. Silveira e de D. Luiza Gonçalves, e

predios, resolvendo·"e um problema de Alfredo Soares de Carvalho, de 11 an-

que depende a prosperidade da nossa Superintendencia Municipal nos de idade, filho de Sabino de Car ..

cidade.
valho e de D. Izabel de Carvalho.

Encontram-se ruas nesta cidade com
----", DIA 5

dois ou tres terrenos eem edificações, AdministraçãO do Dr. Eugenio Müller Petição de João Samy Tavares, pe-

de propriedade de pessoas em condi- dindo [lar aforamento perpetuo um ter-

ções de dispôr de capital e que no Expediente reno do P. M., situado á rua Nova

entanto não constroem e obstam a ter.. tendo 10 IIi. de frente e 76m. X 78m ..

ceiros de construir, pedindo pela allie.. ..,
Mez de Janeiro de fundos. Despacho: "Como requer,

nação dos seus. terrenos mundos e Dia 26 na fórma da lei. cr

fundos. Oflieio pela secretaria ao Sr. Presiden.. DIA 10:

A medida tomada pelo governo mu .. te B. Alliança dos Estivadores, solicitan- Petição de Reinaldo Saturnino da

nicipal, de fazer recahir sobre esses do urna lista nominal dos trabalhado- Silva, pedindo baixa do lançamento do

terrenos, uma taxa alta, é optima e res de estiva, socios dessa sociedade, seu engenho de canna,' visto não con.

merece os nossos encornios, uma vez para o fim elE' ser cumprido o § 2<>. do tinuar. Despacho: »Como requer."

que ella vem indemnizar os cofres mu- art. lo. da Lei Orçamentaria em vigor. Petição de Alais 110rrisen, pedindo
nicipaes 'dos prejuízos decorrentes da DIA 28: licença' para collocar urna taboleta na

falta de edificações nesses terrrnos. Petição de D. Cecilia Garcez Perei .. sua padaria á rua Marechal Floriano

'_--���������������������._
I�_����-�-�����������!--�,���I-�=�==�---�I_�--���������_�������������������

ANNO III �-.-Dd-ier-ec-�oarr:"'alhO AnnoASSIGNATURA8$000
� w

São Francisco do Sul, 21 de Fevereiro de 1920
Semestre 4$000

______

boradore_�di�ersos __
C_al_·x_a_Postal n- 37 Gerente: Paulo Krell� __N_u_mero avulso 200

N.66

•

ublicação semanal
• Impresso na 'Cyp. «1\pollo»

(Notas historicas)
II

bahia de Tres Barras

Canal do Araquary
III, .

Alguns cartographos, como Cornelius
de Jode(1593) e Richard Hakenyt (1599),
dão o nome de Rw dos Dragos ao ca

nal do Araquary, ao contrario do Ves·
conte de Maiollo e outros que empres
tam' essa denomirüição á. bahia Babi-

tonga. ,

Diz Ayres de Casal (4), em uma no

ta referente ás barras do Araquary e

Babitonga, que nos fins do seculo
XVI «pensava-se ainda que ell�s (as
barr�s) erão doi� rios caudalozos: á

meridional chamavão rio de S. Fran

CZSl,O, á septentrional rio Aiagado J di
zendo tambem, a proposito do Itapo.

•
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- 1\ R1\Z1\O -

10 lh i rthas
para

'1,1�lril BrlsU Ve�de-se.
R M h I FI

. ,
.

d R l M"II uma casa situada na Praça da Matriz
ua aree a orlano, esquma a ua auro u er

. desta cidade', com bõas accommoda-
SãO' Francisco do Sul ções e grande quintal todo plantado.

Grande sortimento de Para' tratar eom Felippe Sertão.

livros em braneo, tintas, pa- ". "d
-:-

uma casa na
peis, cadernos e livros ,e�cola- l.íen e-se rua Ipiranga
res, romances, diccionari�s; ea- pata tratar com Maria Evora da
rimbos de borracha,' fitas le ma-

da Rosa em Cres Barras. 1:3
ehtnas de escrever, illlpressos, ,

_:_

)ornaes e revistas.
Papel carbono

Preços baratíssímos, sê na'

Livraria.Papelaria Brasil.- 2x5 rIDie;�, ,parm JIUlSiQ&
_.

-�,
•

. - .." P6staes de phantasias
An toni0. M-lch.el��:a p�lillf!)� aJjlw.at$S� la qualidade.Encarrega-se ·dei; .constrll<�COes,!;f !)

.

'

reformas e reparações de pre-IPapel de cortes'
dios. "ap'el de folhagemFornece terreno", para edifica- �, .

ções, em, diversos e aprasíveís recommendáp 8sta·:·t"pogràphia'
pontos desta cidàde. -.:- o

Os trabalhos são' fêitós
--

por Pharmacía MInerva
preçto� razoaveis e condições Este eatabelecimento acaba de receber
van alosas. ,

.

Os contr actos são executados um grande' sortimento de

com a maximo rapidez. - preparados pharma eutícos.--:-

"Jlli�non'" Meai�" e Commercia;l��·".l.Y. f> " . "

nesta ftypographia

-------------------------------,--

� 'A'11AIIA '�l'�ll�'� �l

Rua Ypiranga, 20 �t
��--�------------�-�

Esta papelaria acaba de receber um variado ��
sortimento de objectos 'para ��f

�\!'escriptorio, como sejam:
'

_ ���
���!y,;,�;\1í.

\(�i\�
�l
����
%�I�\r,'.���
'r���
�
�
�1 -

�fr�
��I,
�
----------------------'---------------------,--'�.

1!���.�%��{\� ��I�'(.�4. '���iJl��J�:�)�(�4..,�'III
-

'ift:'lridW � \±.I�t-t"tI\U\±lvt.(w\j;j\,U\,t�\.1f. ";U,\�{\.4l't:Ài\tl�t�\t(\�/\�ti��
.. ,

...��,� ••��1'��.' .�,'.W�.��'�����.�,�'IIIII'(_.ij.'�_'t�--�_-�t\-� ;�/
A iI j�II(ii5)I'�JI({15)"(ffl)'�'ICyí);'?'f5),I�'?'f>" l-"r<'�'I� I ,,') )

(q>,.::.:f,��.\S1;���I'�"

__==:- =:=

"*
��'i:i�iiJ!,iit�

.

�1:t

O a f e", e" B l° I h a' r � 6RAQrge�o�,OrEL (��o:X�r.l�i:���Si. ��I ção das Ex.-al. Fa-
,

,� Mattana & Blook 1M n.ilias e SfR. viajantes -:' �""

,)., Di,"pôe de pesso.al �,' I, �Caixa' Postal n. 4 - Telephone n. 46 �
I . habil para o serviço. )_r"'

Endereço telegraphico : MAR l� BANHOS. I'�N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra- Rua R iphael Pardinho ' ,�quentes e frios

m:l�se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada marca :*J São Francisco do Sul .' .
Car ro na Estação �fi-*

Antarctica, finissimos vínbos de diferentes qualidades, creme de � Estado de. Santa C�tbar��. ,. J�.:...�ovo� cervej� vermoutb, cbops da Brabma e gazoza. ������������\

Rua Babitonga n. 8 Telephone n. 3 a,pel doura,do vende-se na typographia

Lapís-tinta, pennas Mallat 10, J, etc;' qrampos
para papel .Bcndover", papel almasso,

enveloppes, blocks .Wílson:', lapiseiras, brocbu
ras, livros de nota, indices, protocollos,

LIVltOS DE ACTAS, de 50, 100 e 200 fls.

Papel para cartas
Boa Viagem t Flor de Amor
Armada t �ombate
Diplomata t Bohemíe
e/inleiaes t tarjado I

,

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

, '

Despachos de exportação, notas promissorias,
letras de cambio, guias para imposto de,

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

. 'af' IIQi�'@ Is,ee'ia�
Sem íti. al

Afama.da, torrefa.cção de ca.fé
DE

-:DI:-

.e.�co c4_ Ol'�_i"a •. I�.io

Annib.at Macedo

A'- venda na casa' de

Koepeke, Jrmão & eia.

Nesta Praça

..
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til

.
.

de Carta

como eu: to

;e o remedio ideal
,para todas 8S doen
ças do útero,' tome

A Saude daMulher
e ficará- curada de
seus íncornmodos,"

- RioDAUOT 4 .oLIVEIRA

e Buenos Aires, o vapor orgentin0
ranaguá" de 579 toneladas.
I e Florianopolis e escala, o vapor
, "Anua" de 247 toneladas.
e Natal e escalas, o vapor naco

apura" de 926 toneladas.

SAHIDAS

a 5 •

ara Rio de janeiro e .escalas, ova-
r naco "Servulo Dourado".
ara Florianpolis, 0 palhabote nsc,
anna".
a 6
Para Rio de Jancir o e escalas, o va

r naco "Lagun1 c••

a 7
Para Itajahy, o vapor naco " Richard
11· .

a 8
Para La$una e escalas, o vapor naco

eixeirinfia" .

Para Antonina e escalas, o vapor
·C. .Max".
ia' 10 .

Para Florianópolis e escala i o vapo,r
C.· "Max".
ia 12
Para Buenos Aires e escalas, Ó va

r.nac. .Borborema " levando á rebo
e o pontão naco "Loek Tro01", até
ia Grande.
Para Florianópolis e escala, o vapor
c. "Richàrd· Paul".
Para Porto Alegre e escalas, o vapor
C. '"Itagibaf'.
Para Laguna, o vapor nac. "Paulo
rontirf" .

•

ia 13
:Para Montevideo e escalf.l, o vapor
ao. jjMurtinho".
Para Santos, o vapor naco "Tres Bar-
SII.
Para Florianopolis e escala, () ,vapor
ao. � f\,nna«.

. �

Para l(onteviJed e escala��, o vapor
��. "Si�io".
la 14
Para Aracajú e escqlas, I) vapor naco

Itaperuna" .

ia 17
,Para Porto Alegre e escalas, o vapor
ao .. Itltapura".
Para Rio de Janeiro e escala, ova

Or naco "Anna".
-_ ... , . _,_ - ....... -_ .. -

,

Dr + Julíc Renau�
I

ADVOGADO, .

J'OINVILLE .

Rcceita causas nesta Comarca

,

•

_. A RAZAo
-_._ .. -.-,'-- -----r"'.-.. ------

E' fa1'!l�ll fazer-se tudo;
J.� � mas, fazel-o bem

.

.

leito, é lJHê é. ANTIGAMENTE,
-ó f -Ilava-se no «DOOHMIOIDA:t

------

11\)\ ta Junior, P;H3 a cura da opt-
lapão; hoje, ha uma bôa dose de

reu.edio-, todos elles baratinhos,
annunciados para o mesmo fim, e

para muita COUZí�, ainda; mas

qual1 :0' se quer a cura radical
e infallivel da OP1LAÇÁO, ainda

hl.-:je só procura-se, só vende-se,

por este mundo a fora, o mesmo
,

antzgo e caro !E..2.SllM I O rDA»
Mou« junzor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

cada lata e que encontra-se em

todas as' drogarias.

--------------�----&----------,------=-----------------------------

391 João de Mira I Bento F. de Mira
40 Antonio Pedro Soares Antonio Soares
41, João Paulo Vergilio F. Pereira
42 Petronilho Alves Moreira Antonio A. Moreira
43 Pedro R. Oliveira Picasky Floriano Pícasky
44 José Ludogerio da Maia José Budal da Maia
45 João de Jesus

�1II!!!!!I!'!!!!'!!!!!"!!!!!!!!J!!!!I_I!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!I!!_!!!L.!!!!!!.Ii!!'!__!!!!!!_!!!!!__'!!!!!_II!.I!!�__!!II!!.-��_!!!!I!!-_!!!!!!.!!!!!!_._""""._
46 Floriano Lins Caldas
47 Jose' Vicente
48 Francisco Pereira Corrêa

Edital
de eenvoeaeão de conscriptos

O Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar do
Districto de São -Francisco, 9a Circumscripção de Recrutamento.

'

Faz saber que, de conformi;iad� com o telegramma recebido do
Sr. Coronel Chefe do Serviço do Recrutamento deste Estado, são convocados
para se apresentarem com a possivel urgencia á 9a Bat (Iria L olaria eotacio-Inada n.o Forte (Marechal Luz nesta cidade, os eO:lscrip-t?s Hbaixo· mencior�a- rdos, alistados na classe de 1898, devendo antes virem a sua presença afim I

�e receb�l'ern o respectiyo. cer�ificado de apresentação, fican�o todos sujeitos Ias penalidades e com di-cito as vantagens constantes do edital de 11 de J (l- I

neiro do corrente anuo, E, eu Marcial Faria da Veiga, 10 Tenente em dispo-
,

nibilidade, secretario da Junta, de ordem do Sr. Dr. Presidente, lavrei o pre
sente edital para fel' publicado pela imprensa e affixado nos Jogares de mai
or concurrencia deste Mun icipio.

Junta de alistamento militar do Districto de São Francisco, da' ga
Circumseripção de Recrutamento 18 de Fevereiro de 1920.

Visto

(Aesig) Eugenio Müller

Relação dos

(Assig.) Marcial Faria da Veiga
10 Tenente Secretario !

conscnptos convocados,
. �

----------�--------._----------... =

Pae
o .9.

", � Nomes dos sorteados •

'Z VI

Mãe

Roza N. do Nascimento

Maria C. de S. Antonio

Anna Clara de Jesus
Bertha CaldasJoão Lins Caldas

Anton o de O. Cereal
João C. de Oliveira I Belmira" P. Corrêa

Marcial Faria da Veiga, lo Tenente Secretario
'" ãlS'f' .b ,.._, _ ---------------------.--------------------------

Secção Livre rida firma, retirando-se o sacio Fernan
do Block pa�o dos seus haveres e fican
do todo o activo e passivo á cargo do
sacio Marcos Mattana que continúa com

() mesmo Hotel sob a sua firma indi-Despedida .

1 '1Vl0Ud �
�

S, Francisco, 6 de Fevereiro de 1920

Marcos Mattana
Fernando Block

, .

A perturbação do animo qu- sinto
desde () dia que recebi a decisiva no-.'
tiria de minha salu.la desta cidad e, cri

de, durante 9 me zes (que bern m e pa
re ce m 9 dias), fiz· pdlU: da sua di-uu. l"1e b-ru-fica população, sempr- (�,qrí o

maior acolhimem ) possível, f,r'\'<I Pie de,
pesso.ihnente dar () saudoso A ;:\fT1argo
a braço de despedida ás i.e-soas ,I'nig,ls
e conhecidas que aqui deixo. O que
faço pM 'meio destas.

Este abraço estender-se-á até o Grú

po Escol ri r "Fe1ippe Schrnidt". onde
deixo di-tinctas collegas, queridos alurn

nos e demais empregados, cuj I.� ima

gens r-presentar-se-me-ão a cana mo

mento diante de meus olhos qUE', ale

gres annunciam a eterna lapidação, com
a pura annzade nascida da sympaihia
e da convivencia com tão grandiosa
família. Que augmente dia a dia o ful

gor da luz que se derrama diariamente
nesse div'íno estabelecimento, espargin
do raios até o meu paradeiro, é o que
de coração imploro a Deus ..

S. Francisco, 21 - 2 - 1920.

Donorio Miranda
.
-

.

.. .
Despedida

Fernando Block, retirando-se desta

cidade. para fix�i residencia em «Lujz
Alves», vem por este meio apresentar
as suas despedidas á todos os seus an:

migas e agradecer-lhes as gentilezas re· �

cebidas"ofterecendo ao mesmo tempo I De ordem do Sr. Inspector e para
os seus 'fracos prestimos naquella sua

I conhecimento dos interessados· faço pu
nova residencia. blico que, em virtude da portaria n' 2,

dr) Sr. Director da Recei�a Publica do
S. Francisco, 15 de Fevereiro de 1920

Thezouro Nacional, publicada no «Dia-
-:.......

rio Offiicial» n. 33, de 8 do corrente
�
met, fica sem effeito o edital desta Al

fandega ,sob n. 22, de Janeiro p. findi),
r�lativam'ente ao pagamento das dif1e
renças de taxa's das mercaderias exi
stentes em stock nas casas commerciaes,
até a publicação do Novó Regulamento.
Alfan<iega, 12 de Fevereiro de 1920:'

O

" • ._.__ ........".....,...._ .... "' ...._.
. .._ ..........._ _ • _,_..... _...._.,;IOJ...._

N. 23

pra_ça
Os abaixo-asslgnad()�, socios compo

nentes da firma MATT�NA & BLOCK

proprietaria do estabelecimento deno
minado' «GRANDE HOTEL», nesta ci

dade, declaram á esta praça e ás de

mai$_ com as quaes mantêm relações
commerciaes que, á partir desta clata e

de perfeito accôrdo dissolveram a refe-
I

Escripturario
Manoel Badej o

I." .;. /
I

•

Brolnil

cura

"
T

Tosse
\ 'taborat<.rio - Daudt & Oliveira

I

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cura.

Latejamento dai ar
terias do pescoço.

InflammaçOel do ut..
roo

Corrimento dOI ou....
dos.

Rheumatiamo eda'.·
ralo
Manchas da pd-

te,
.

AffecçOes do
figado.

Dores no peI-
to. {'\t

Tumores IlO.

ossos.

Cancros .,1.
nerlos.

Oonorrhéas. .

Carbuncules,
Fístulas.
Espinhas.
Racbttísmo.
Flores braa-

eas.
Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Eserophutas.
Darthros.
Boubas.
Boubons.
e, finalmente.
todas as mo ..

lestias pro ..

venlentes dO
sangue.'

r-

.r. ;

\

mUnE' DEPURAmo DO �AHfinE'

Agencia da Vaixa Economica,
De ordem do Sr. Inspector em com

missão Arthur Batalha Ribeiro, Agente
da Caixa E :.!onomica annexa1 á esta
Repartição, convida os depositantes em

conta . correll�e com esta Agencia
a apreserlÍarem, dentro de 60 I dias, �s

respectivas. cadernetas afim de serem

apostillados os juros atrazados até 3.1
de Dezembro do anno findo.
Agencia da Caixa Economica, annexa

á Alfandega de São Francisco do Sul.
26 de Janeho de 1920 '

O 20 Escripturario
Macia! Faria, da Veiga
Servindo de Escrivão4.4

.
-.-

Imposto de ladustria e Pro
li8S6�s
De ordem do Sr. Administrador da

Mesa de Rendas Estaduaes desta cida
de, faço publico para o conhecimento
dos interessados, que até 29 do corren
te mez, procede-se nesta 1 repartição á
arrecadação do imposto de Industria e

Profissões, relativo ao 11) semestre do
corrente anIlO.

•
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Para que as Créanças se

desenvolvam de um modo
são e normal, é prudente
que se lhes reforce o orga
nismo com um preparado
tonico de beneficio indis..
cutivel. Tal é, segundo o

testemunho de milhares
de paes, a legitima

Emulsão de Scott

Despacho: "Como requer, de accordo
com a Postura municipal. Ir

DIA. 11:
.

Resolução nomeando os Srs. Theophi-
10 Ovidio Machado e Custodio Antonio
Pereira Maia, para, em commissão, pro
cederem a arbitramento dos terrenos não
edificados situados dentro do perirne
tro urbano, para o efteito do lançamen
to da taxa de 0,5 % sobre o valor ve

nal dos mesmos como determina o art.
40. e seu paragrapho da Lei ·Orçamen
taria em vigor.
Ofãeíos pela secretaria aos Srs. Theo

philo Ovídio Machado e . Custodio A.
Pereira Maia, cornrnunicando-lhes que
foram nomeados, pela resolução de ho
je do Sr. Dr. Superintendente Municipal,
para procederem o arbitramento dos
terrenos não edificados situados dentro
do perimetro urbano, para o efíeito do
lançamento da taxa de 0,5 % sobre o

valor venal dos mesmos, segundo deter
mina a Lei Orçamentária em vigor.

DIA 13: {\

Officio pela secretaria á Exma, Irmã
Directora do Collegio Stella Matutina,
'comunicando que a Superintendencia
Municipal indica mais para serem ad
mittidos á matricula desse collegio, de
accordo com a Lei n. 212, de 5 jan. des
te anno os menores Marília e Leocadio,
respectivamente de 15 e 12 annos e

filhos de Alexandre Carvalho Cruz e

de D. Pulchecria Claudia Mafra.

Não é de, hoje
que se conhecem os productos
pharmaceuticos de Motta lunzor:
-muito caros sempre, como ,di
zem, mas sempre bon'�, lnfalliveis
sempre, nos males a cujo curntivo
se destinam.

' .

Os PÓS FERRUGINOSOS de Mot
ta junzor, um delle:" não tém
substituto contr<l as Anemzas, em

geral, SUsp::"1uões, hemorrhagzas,
«FLORES BRANCAS», trregu
tarldades, finalmente.

Os legitimos trazem o
.

retrato
de seu auctor; a sua colherinha-me
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encontra:flt
se enz todas

-

as Drogar'las.

1\ R1\ZJ\O

Prof. Donorio Miranda. -. Veio
trazer-nos as suas despedidas, por ter

de seguir para Tijucas, onde vae diri

gir o grupo dali, o sr. prof. Honorio G.
de Miranda.

S. s. deixa nesta cidade innumeros
,

amigos e. admiradores sinceros, que re

conhecem nelle um cavalheiro distinc
to e um professor dedicado á causa da

instrucção.
. E' a segunda vez que o prof. Hono
rio torna a direcção do Grupo Escolar
de Tijucas, para onde fora transferido
em Julho de 1916, tendo por e-sa oc

casião o "Novidade�c" de Itajahy, dado
a seguinte noticia:

.

,,0 sr. prof. Honório Gomes de Mi-
rand» que desde a fundação do Gru-

.
.

po "VlCto Meirelles" tinha a seu ci1rgo
siao do baptismo elos me�m�s fOI dado

o 30, anuo mascu�in(), foi pfl�1 gover.(lo I
fi u_rr� �l�l1es () nO�'ne :de, Babitonga, em

do Estado transferido para Trjucas, afim horn- ndgem ao nosso 1I.lustre �onterra�eo
de dirigir as 'lEscolas Reunidas" da. dr.. Agenor de �arvo1tva, b�llhante jor

quelle municipio. Durante os dois an- nalista, que servio de padrinho a um

nos e tanto que o sr. Honorio esteve dos baptisandos.
entre n os revelou-se um professor es-

forçado, criterioso e· modesto que soube

mr• ,,�;� de' meu� 11.au�fl·ltG da Q-1ol"'él grangear não �Ó a syrnpathia dos seus
Falleceu hoje, nesta cidade, O sr.

'l/ �VIôlV 'l/ � r � .;J v alumnos como tarnbem da população Chrisj; im de Freitas, que por muito tem-

Esteve nesta cidade, de passagem em geral." po occupou o lugar de patrão do es-

para o Herva1, omde· vae em objecto Sabemos que os professores e alurn- caler da Alfândega. .

de serviço, o sr. dr. João de Deus Faus- 'nos do Grupo "F. Schmidt" vão offe- A' sua desolada família, apresenta-
tino da Silva, digno chefe de policia recer urna lembrança ao seu ex-direc- mos pesames,
interino do Estado. toro

S. ex., que conta no nosso meio 80- A "Razão" deseja ao sr. Honório
cial innumeras sympathias, foi muito Miranda muitas felicidades. E.1IXIR DR NOQUEIRA
visitado, recebendo cumprimentos de -:-

seus amigos e admiradores. Mesa de Rendas Estaduaes. - O sr.
do Phco, Chco, João da Silva Silveira

João Cancio da Silva, digno escriptu- MILHARES DE CURADOS
rario da Thesouro do Estado, rsassu-

-:.-

miu a 16 .do corrente as funcções de "l.IrOV11m.ento do Por';oadministrador da mesa de rendas esta- .LY.&.. w

.aiWWR&i!!!!il.a'!IA .#;t:;F.\tUpW4!L ... _.""._:11 f.. duaes desta cidade.
- Sabemos q':le p()r determinação

da secretaria fazenda, as estações fis
caes situadas entre Paraty e Papanduva,
cornprehendendo Joinville, Jaraguá, S.
Bento, Campo Alegre, Mafra, Canoi
nhas, etc., estão sob a fiscalisação da
mesa de rendas estaduaes desta cidade.
-. Seguiu hoje para O Herval, em

objecto de serviço, o sr. João Cancio
da Silva, administrador dei mesa de ren

das.

Ainda perdura entre os numerosos,

admiradores dos festejos carnavalescos,
alembrança das. brilhantes e alegres
homenagens prestadas a Momo pelos
clubs «XXIV de Janeiro» e «União Fa
miliar», as· quaes correram com desusa
da animação.
Compareceram aos bailes que foram

realisados por aquelIes distinctos clubs
nas noites de 14, 15, 16 e 17 do flu

ente, innumeros associados e senhoritas

phantaziados, que soubera ln dar urna

graça excepcional áq uellas interessantes
reuniões em que o rei d a folia recebeu
as maiores honrarias.
Na tarde de segunda-feira de Carna

val, a directoria do «XXIV de Janeiro»
org:...nisou uma festa infantil, tendo sa

hido em passeata pelas ruas destr ci

dade, perto de 200 crianças phantaz.ia
das, () que correu de baixo das maiores
manifestações de contentamento.
Assim passou e-te anno o Carnaval

aqui, e tambem com '" presença de
mascarados que vagaram di-persos pe
las ruas e o pre..,tito de garotos dirigi
do pelo balúla tradicciorial rá da ter

ra, o Frederico Pato; que mais uma

vez não deixou de cumprir o seu fa-
daria carnavalesco.

.

-�-

NOTICIARIO
_ss

o "Paranguà"
Vindo directamente de Buenos Aires,

com "dias de viagem, entrou neste

porto a 17 do corrente, o vapor argen·
tino .Paranaguá II de 579 toneladas de

registro. .

O .Paranaguá" ex-i.Las Mercedes", per
tence á importante companhia argen
tina "Sud Atlantica", urna das mais

importantes em prezas sul-americanas
de navegação, da qual é Agente neste

porto, o sr. R. O'N. Addison.
O "Paranaguá" trouxe um carrega

mento de 650 toneladas de trigo êm

grão e sahirá carregado com madeira
para Buenos Aires.

-:-

Capella da Gambôa, a segunda para a

Igreja do Sahy.
-:-

Doutrino Chrzstd - O Rev. Sr. Vi
gario está reorganizando a Congrega
ção da Doutrina Christã que fôra estabe
lecida a 23 de abril de 1916.

-:-

lvOVIlS Imagens - Foi encomOlend,,
da, pelo Sr. Vigario, uma noya e�tr1tua
do Sage Coração de Jesu", a qu:.!l de
verá chegar a esta cidade, no prOXilJ10

Pharmacia M· mez de maio.InerVa Foram ainda encomnlendadas as I-
Abre-se a qualquer hora da noite magens de Sant�Antonio e do Sagr.

Rua Genera.l Ozorio n. 11 Telephone n. 15 Coração de Jesus, a primeira para. a

A "Emubão de Scott" contem o

verdadeiro üleo de figado de bacalhau,
não contem nenhum alcoo1; o que

-:- não acontece nos preparados que' se di-
Importante acqulszção - Estãn �e zem feitos dos elementos medicinaes

formando nUmerO!-i3S commissões, in· I do ole(). ".t\ttesto em fé de meus graus
cumbidas da Requisição d� um novo que tenho em pregado com optirnos
Altar Mor, para a Capella do S;;ntis�i- resultados a Snrs. Scott & Bowne, não
mo Sacramento, o qual, ao que consta, fÓ nos casos de lymphatismo e tuber·
sera um verdadeiro monumento de ar- culose, como em Qutros que O' organis.;
te moderna. ..mo necessita de urna medicação rjepara-

-:- dora e alimentar.
Pt1ztura',da Igreia Matrzz - E"tão "DL" Carlos Pereira de Castro�

se fazendo listas para obtenção de do- flS. P ..·mlo.1I
nativos destinados a uma'. nova e com

pleta �intura interna da . Igreja Matriz.

Vza Sacra - Serão feitos os plOS
exercicios da Via Sacra, na Igreja Ma
triz, aos domingos da Quaresma, ás 7

1 horas da tarde.

_:..t.-

Viafarues
Seguiram para o norte, a bordo do

"Anna", os srs. Manoel da Nobrega,
quartannista de direito, e Annes Gual·
berto, segundannista de engenharia.
O embarque dos distinctos conterra

neos teve lugar na madrugada de 18
do corren�e, ap6s o baile do ultilno
dia do Carnaval, serirjo ac()mpa�h::jdos
até (.I bordo pelas fxma-:.. f IrniliflS que
:-e achavam no Club XXIV. de Janeiro
e. pela b,mda ·musical "Manoel Nunes."

-.-

.

-,-

Lombrtg'uezya para à extincção dos
vermes (10mbrigas). Vende-se nesta Cl"

dade.
---:----

Acha-se nesta cidade, em serviço do
nosso conceituado collega «Republica»,
o jpven Rodolpbo Pinto.

Tendo nascido trez tigres no Jardim
Zoologico do Rio de Janeiro, na occa·

-:-

Semana Sa'Jzta - Sabemos que ain
da este anno serão celebradas todas as

cerimonias da Semana Santa, com o

mesmo explendor como nos annas (in

teriores.

.

-.-

/'h'�l�'í'IIWr%,-".·9/M.r(fh!
:.�,' ',' � .:/ llM!w"·1'

f�.�1
,

: .. ,'1/./1' Z'I • "

. ·�?,!///W� '// "/'z\ .Ór, I .'1/C/;J 1/

Snr. Aristidtis Frederico da Andrada
l:t'�:id(,flCia.: Fortaleza - Ceará
Curado com o Elixir de N()-

111';�"/,(1 do Phaco. Chco. João da
Silvú Si lv eira, de complicações
ilyphilitieas, tendo estado entre
\' ado seis mezes,

,

-,-
•

•

.....:-

ENTRADAS
Dia 5
De Montevidéo e escalas, o vapor naco

"Servulo Dourado" de 515 toneladas,
Dai 6
De' Laguna e escalas: o vapor naco

"Laguna" de 300 toneladas.
Dia 7
Do Rio de Janeiro e escalas, ova.

por naco "Teixeirinha" de 223 tonela
das.
Dia 8
De Florianopolis e escala, vapor naco

»Max" dt' 116 tonelad3s.
D� Itajahy, o vapor naco "Richard

Paull' de 37 toneladas.
Do Rio de Janeiro e escalas, o nae.

"Borborema (I' de 885 tonelodas, trazen ..

á reboque o pontãe n�c. "Lock Trool"
de 2.600 toneladas.
Dia 9
De Santos, o vapor naco "Tres Bar ..

ras" de 366 toneladas.
Dia 10 .

De Antonina e escala o vapor
I)

nacal)
ttMax" de 116 toneladas.
Dia 11
Do Rio d Janeiro e escHlas, o vapbf

naco "Murtinho" de 394 toneladas.
De São João da Barra e escalas, o

vapor naq. "Paulo' de Frontin" de 228
toneladas.
Dia 12

� Do Rio. de Janeiro e escalas, o VQ

por nac. "Porto Velhoil de 571 tonela.
das.
De Macáo e escala o vapor nac.

"Itagiba 41 de 927 toneladas.
Dia 13
Do Rio de Janeiro e escalas, ova.

por naco I,Sirio" 554 tonneladas.. ,

'Do Rio d� Janeiro e'" escalas, ova ..

por naco liAnna" de. 247 toneladas.
Dia 14
De Pelotas e ",scalas, o vapor nac.

"Itapenlna" de 613 toneladas".
Dia 15
De Florianopnlis e escalas, o vapor

naco "Richard Paul- dt} 37 toneladas.
Dia 17
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