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blícados por Harrisse na sua obra John
Cabo! lhe Drscouerer of ]V"r!h-Ame
rica and Sebastian Ius S07Z, taes como

o Isiario de Alonso de Santa Cruz, o

depoimento de Caboto em Sevilha e

o mappa do. mesmo onde a ilha' de S
Recebe carga para Antuerpía, Rot- Catharína vem mencionada sob esta

terdam e Hamburgo. denominação,
Depois de publicado esse trabalho

no «Jornal do Commercio», o íllustre
hisroriador viu ° seu asserto confirma
do por E. Madero na sua Historsa dei

<IJa.�:;_�_���._t!'i_'If!I!__!II �_�����i!!!�" Puerto df! Buenos Aires, tomo- I, pag
62. annotando mais esta prova, que

Tres pontos de historia catharinense veio corroborar a sua opinião, na pu

__

blicação feita na «Revista Catharinen

O sr. Crispim Mira acaba de publí- Be»;. em .1911. •
.

car um interessante trabalho sobre o .

Bastariam soment� as datas da VIa

nosso Estado, dando-lhe o titulo sug-
i gem de C:boto ,ao rIO da Prata (1526),

gestivo de Terra Catharznense. São do Isiarto de Santa Cruz (1530) e do

paginas que se .Iêm com agrado, pois mappa ,

do mesmo �aboto (1544)

o seu autor soube revestil-as de uma para �esfazer o err:_o perpetrado pelo

forma encantadora e attrahente.
sr .. �lra e pelos au"or�s � que este �u

Não pretendemos fazer critica em
blícísta recorreu, attnbUlndo. a DIas

torno da obra do illustre publicista co- V�lho, que aqui chego� em 1675, - e

estaduano, já consagrada pelas justas
nao em 1651, como, _

diz o aut�r da

e autorisadas apreciações dó sr, João I

7erra. Ca:ltarznense, - a al,ltona da

Ribeiro, na Ckronsea Literaria do de�omlnaçao de Santa Catharína áquel-

«Imparcial», de 24 de Maio ultimo. la ilha.
..

-��-. O nosso intuito é deixarmos regia- Quanto ao n0!lle de Franeíseo DIas

I trados alguns reparos a tres pontos de I Velho, o dr. L�lZ G�alberto! no mas ..

O serviço de recenseamento de 1920 �jstoria catba!inense já elu.cidad?s gr:á-l
mo tr:abalho acima citado, firmado na

Ic, • " ç s ás pesqulzas do erudito historio- � aut��Idade de Pedro Taq�es, a qu�m

DIante das dI�ticuldades que por, aca- grapho, dr. Luiz Gualberto, membro I· Ca�Istrano de A"?reu �onsldera um d?s
Dr. Abelardo Luz so possam surgIr. nos ,trabalhos ao re- do Instituto Historico e Geographico ] ma:s prof�nd�s inveatigadores da RIS"

_ De passagem para o ex-contestado, cense,amento, ou lmpecl1�os creados pe- Brasileiro. .

_ i tona Patfl�, - d�monstra cl�ram�nte
�a ma v:_ntade das pessoas em _prestar O sr. Mira incide no erro de attri- I que·

«Francisco DIas Ve}ho n�o t�nha
esteve nesta cidade, tendo sido recebi- informações aos encarregados dos mes- buir a paternidade da denominação de! o, sobrenome

de Monteiro; �ao tm�a
do a bord» do paquete em que s. ex. na- mos trabalhos, que� seja ao

, delegad_o, Santa Catharma dada á ilha Juremi-l fIl�a que se chamasse. Catharína, e nau

vegava; pelos sre, drs, Luiz Gualberto, aos deleg�do� seccionaes ou ,as comuns- rim dos indígenas, a .Francísco Dias; fOI em lB51 q�e partIra. do porto 'de

Eugenio Müller, Antonio Selístre de sões cencIta!laS ou aos propnos recense- Velho a que accrescenta o sobrenome! Santos, p�ra povoar a Ilha- ?e. Santa

Campos e Iramaia Gomes, Deodoro de adores, a lei e o Decreto que a regu· de Montezro, . ! Cat�arIna», como. se acredlt�u por

Carvalho e Pedro Ivo Gualberto, o sr.
lamentou estabelec,em penahda?es que

I,

E' de lamentar que o talentoso es- r

multo tempo e aíílrmavam o V�sconde

deve,m s:r �onhecIdas do publtco. criptor catharinense estivesse tão pro. i d_e S. Leopold0.rAn1taes), AlmeIda OOa

dr. Abelardo Luz, activo chefe de po-
,_

O� artlgo: r�ferentes a esse ponto ximo da �erdade e lhe voltasse as cos-I
elho. (Nem. Hzst.)_ e outros.

.

licia do Estad<" que vai até ali em mis· sao os segumte.
A tas, ào dIzer em nota que «outros I Segundo, a lvobzlzarch.t.a Pau_lzstana.

são especial do nosso governo.
Art. 18. ,- As pessoas que se recu- acham que essa denominação (de San- : de Pedro Taqu�s, FranCIsco DIas ye ..

Acompanha o illustre auxiliar do

gO-,
sarem a receber, preenc?er ou a. en�re- ta Catharina) foi dada por Sebastião lho, ? povoador de Santa C�thar�na,

. . garI em tempo os boletllls' censltanos, Caboto» e não désse as razões,. que tal-I era fIlh� de o�tro de n?m� ldentl��.
verno do exmo. sr. ,dr. Herelllo Luz, ou na redacção destes derem proposi· vez sejam convinc�lltes, porque attri- �ste ultImo fOl q�em prImeIro paImI-

uma companhia da Força Publica, sob talmente informações inexactas, alterando bue a Dias Velho a autoria da deno- lhou os nossos sertôe� desde o RlO de

o commando do capitão Rodolph0 a verdade dos factos, ficarão sugeitas a minação que mais' ao diantEr se tornou S Fra1Zczsco at� o RI? Grande do.Su�.

Rupp, que permanecerá naquella regi- multas de 50$000 a 500$000. extensiva a todo o territorio que ac.! Em 1673, FranCIsco DIaS Velho (]un� ..

ão por algum tempo.
Art. 19. - As auctoridades federaes, tualmente constitue o nosso Estado. I ar), conhecedor destas paragens, p�a

..

I estaduaes e municipaes, os proprietarios, O dr. Luiz Gualberto IPublicou no 1 que acompanha;a seu �ae n� excursao

�
.

directores ou gerentes de fabricas, em- «Jornal do Commercio» do Rio, ern que o mesm? fIzera �te .aquI, -_ m�n ..

prezas, dompanhias, associações e outros sua edição da.2 de Março de 1901, e
dou o �eu fIlho Jose PIres MonteIro

A n ss
'?iH�trlllz estabelecimentos agricolas, commerciaes, na «Revista Catharinense», em seus ns.

ao sertao �o sul com uma centena de

O a .LY.&.", industriaes, de instrucção e demais es- 3 e 4, de Setembro e Outubro de 1911, I honle�8 aflm de escolher um local_a ..

O modo suave que se pôz em prati- pecies, assim como todas as pessôas, um valiosíssimo trabalho sob a epigra-I proprlado
para fu�dar um�. povoaçao.

ca para a consecução de auxilio ás nacionaes ou estrangeiras, domiciliadas phe _._ DenOml11-ação de Santa Catha- �grada�do-se da I!ha de. Santa Catha·

obras de nossa Igreja, tem ,assim íacili- ou de passagem em qualquer parte do rzna, deixando ahi fartamente demons. I�na, PIres MonteIro ahl estabeleceu ..

, tado a que todos possam demostrar da territorio doBrasil, são ohrigadas a pres� trado que de facto cabe a Caboto a· se e deu come,ço a planta�ões.
InéJneira a, mais satisfactoria a sua bôa tar aos encarregados da execução do paternidade daquella denominação c, El� 167?" DIas Velho fOI a essa po·

vofltade, a sua dedjcação e fé pelas recenseamento os esc1a_recimentos que portanto, a mesma «não é da data tão' voaXao, afim de tratar do seu desen·

causas da nossa Religião. lhes forem solicitados" incorrendo nas recente como geralmente se suppõe», volvlmen�o, e regressando quatro an·

E' que todos comprehendem, feljz- multas estabelecidas no art. 18, no ca- V�rnhagen e Candido Mendes já, nos depOIS, em 1,679! �equereu ao g�-

mente, que o dever religioso, ante as so de recusa ou falsidade das infprma· eram dessa opinião sem que, aliás, po. vernador da Capl.tanIa de' S. Paulo., dI •
.

palavras de Christo, sempre se impôz ções. _

. dessem documentar a asserção. O dr. versos ��rren�s s.Itua.90s um na Ilha,

como um ingresso verdadeiro á íelici- Art. 20. - As auctoridades CiVIS e Luiz Gualberto chegando á mesma con· «onde Ja haVIa. IgreJa de ,Nossa Se ..

dade divina. I militares são. obrigadas a auxiliar e fa- clusão, deixou·a provada, como vere· nhora do Desterro», e outros no cmIti ..

.

.

Sendo esse dever o predicado essen- cilitar o s�rviço censitario, não poden. Inos.
I nente.

Clal pelo qual nos aproximamos do Cre- do nenhum funccionario publico federal, O autor da Den01n'lnaçâo de Santa Francisco Dias Velho, (senior) falle:o

ador, é-nos immensamente satisfadario estadual ou municipal, eximir-se,. sem CatharZ'fla, após referir-se á arribada ceu em 1645 e portanto «não poderia

o cultival-o com maxímo carinho e des· causa justificada, de exercer qualquer daquelle. navegador no nosso litoral, ter sido o fundador de Santa Cathari ..

velo, afim de lá chegarmos com as paI· encargo que lhe sejam indicado no re- em sua expedição de 1526, diz: «o cer- na em 1651» e Francisco Dias Velho\

mas das nossas ambicionadas victorias. censeamento pela
.

auctoridade compe- to é que Caboto ... seguio para a (junior) «só veio fundar a Villa depois

Engrandecer o nosso templo concor- tente, sob pena de incorrer nas multas a ilha de Sa.nta Catharina, ti qual as- que seu .filho José Pires Monteiro fez

:endo com tudo quanto se lhe 'torne previstas p.o art. 18. szm denomznoft tomo recordação de plaptações na ilha de Santa Catharina

lndispensave], é um dever pelo qual se Cumpre tambem notar que· as muI- sua esposa, que se cftamava Catharz· em 1673».

firmam todas as nossas bôas manifes· tas impostas serão cobradas executiva- na lJledra1'Zo», - chegando, a esse re· São estas as importantissimas eluci·

tações christãs. mente pelas repartições respectivas. sultado depois de acuradas inveliJtiga. dações historieas feitas pelo dr. Lui�

E', pois, por este caminho que, ln

falivelmente, tem cornmunicação com

Tiveram occasião de visitar na sema- o outro juncado de flores celestiaes que

na p. finda, o futuro -e prospero nucleo o Rev. p. Liborio, alvorando a bandei-

colonial Rio Branco, que se acha loca- ra de Christo, deseja que todos o acorn

lisado no visinho município do Paraty, panhem alegre e satisfactoriamente,

'os srs. Estevão Domingos das Neves, O balanço de Abril demonstrou uma

Superintendente daquelle municipio, Ma- renda de R�. 1:991$300, inclusive Rs,

noel Deodoro de Carvalho, deputado 257$000, producto liquido do festival,

estadual, dr, Irarnaia Gomes, delegado organizado ultimamente pelo Collegio
regional, e cél, Francisco de Almeida, «Stella Matutina».

presidente do Conselho do Paraty, que ali O chá-concerto deu liquido 362$000,

foram gentilmente recebidos pelo illus- renda esta que faz parte do balanço de

tre sr. Augusto Montenegro de Olivei- Maio o qual será brevemente publicado.

ra, dedicado director do referido nu- No. dia 4 de Julho deverá ter logar
\

0110. uma kermesse, promovida pela Pia

Aquelles distinctos senhores trouxeram União das Filhas de Maria e auxiliada

da visita que realisaram ao nucleo Rio pelas zeladoras do Sagrado Coração de

Branco, as mais agradaveis impressões, Jesus.
não só do seu franco desenvolvimento, Será justo e summameute humanita

como também do grande interesse que rio que todos concorram com suas pren

o esforçado sr. Montenegro de Olivei- das para que a projectada kermesse se

ra, que é um íuncoionario trabalhador ja coroada do mais feliz exito.

e zeloso, vem empregando, auxiliado Pedimos também aos moradores dos

pelos demais empregados, dessa parte arrabaldes não esqueçam o seu dever

do municipio do Paraty, em favor do' de bons christãos, concorrendo com qual ..

seu ruais franco progresso.' quer ofrerta, como seja , . . . . galli-
Ultimamente foi criado um districto nhas, ovos, Iructas etc.

policial naquelle núcleo, e sabemos ser

preoccupação dos actuaes dirigentes do

municipio do Paraty, estabelecer ali,
dentro em breve, um districto de" paz,

O vapor "Dunstan" trazendo car

ga de Hamburgo e varies outros por
tos da Europa deve ehegar n'este por
ti aos 25 de Junho (mim).

Inform�ções com o eonsígnatarío
R. ü'N. ADDISON

São Francisco de Sul
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Precisa-se de um tupoqrapho e

dois aprendizes
\ n'esta Lypbgrapl)i�

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

Faço saber aos que o presente edital
virem, que por este Juizo se está proce
dendo o inventario dos bens deixados
por fallecimento de João Mathias de
Carvalho, pelo que chamo e cito pelo
presente todos aquelles que se jlllg irem
com direito a herança do rne-rno expolio

\ a virem se habilitar dentre do praso de
60 dias. a contar desta data presente este

Juizo- E para que chegue ;10 COD heci
mento dos interessados, lavrou-se I) pre
sente que será aftixado no IUg.1f do cos-

--.---.-----...

-
....
-
.. (--.
-
...

-
..

-
... :.-'.--..---'='--./

tume e publicado na imprensa.
São Francisco, 15 de Abril de 1920.

Eu Jo�é Augusto Nobreg�, e-crivã ) que· Precisa ...se de uma cosinbeíraescreVl (Com duas estarnqilh IS e-tadoaes . .

.

de 600 reis devidamente inut.lisadas) I para pequena [amilia,
(a) Antonio Selistre de Campos, Trata-se na «Papelaria Brasil»

Sementas Novas
de Hortaliças Americanas,

acaba de receber

a

PAPELIlRIA BRASIL

e-reada

Esta cornfome,
'O escivão,

Jose A. Nobregi
- - t um casa pequena na rua Itaco-

Alfandega de S. Francisco 110m y. )

_
De ordem do Sr. Inspector d. AI-l Para tratar com S. Bernstcrff

fandega dest.a cidade convido aos de- f _

vedares do Imposto de 5% sobre

.o�;! """'"
.

Juro� dos créditos ou. rernpre:�timos ...�1- CORREA & C�Arantidos por hypothecás: Marcos Gp r- ,
- - � - -

�

resen, Augusto Gomes Moreira, Car- �Qi�Vilbl�valho & Filho. Guilhermiua Bennack,
l

Henrique Dingee, Minna Marquardt, Pe- Esciptorio Brevemente: Rua Ipiranga n' 16
dro Galdino de Oliv�jra, Sergio .�1athi- > São Francisco
as do Amaral e GUIlherme Schütz; a I
virem pagar á bocca do cofr;-',. deIltrnl Cambio dE" ntnt'!da.-:, saques, Co .hr.mca
do corrente mez e sem n.ulta, us i m- I de l-tras no pa-z t� no extrungerro adi

portancias devidas pelo referido impos-] antarnento ...; de dinheiro srbre iiiulo« de'
n

.

to. .

Os que não satisfizerem o pngarnen
to no prazo acima estipulado ficam su

jeitos as multas regulamentares,
Alfandega de S. Francisco, 7 de Maio

de 1920. �

divida, vales e consignação ele venci
mentos mensaes.

I

Ad !TI i n i s tra çã o d e p rop rie d ad t' � , re·

lil!IiIilfI!!LiI'%§SJWiQ4
AüZlUIIIii'iJíiIdIMS::::zumANt'" iLCiJ1 tA g WMIt!!1!!PVtMfWAi'ii4W__

Ifo r 111 a de· p ff' d i (
..

S Vé J h () <::: o II f.'- rn r u in 3 c;; '";��':;�����!;�!�l10 ii)84f '�o�:·,\:��!;��!:!\,jlo '�'�:"'I������[\iIO "III>.:7j7·� ��.;'��;����\t ;p�. ->-��;�*��'�\..�d�- ..
' I. " ...•

" _!r ..o�",olo... , •.J�.", '1o.01�lloll,,,, .. Jiflo.ol�lol,,,,o-J., :\ ....... ..010. ,�o... 4t1o.°�oll�··,�•. ",""'.• Io."I�lo" ..·,..�,,��""o...�.. n-��
med i d u te P;i g i In en tos em p r e s ta çõ ôs ou. qJ!Io�;:�o;�r:a�.". o

�»-1.»�. ?)��i;�1.
'

»-1. ?����.".�')?"jtrlo '»'l':�ri:�I�
com os proprios alugueis.

. ,

2xl
o 10 Escripturario

Alfredo Vieira da Silva

I'

__ o •• o ·.� .�__ • I
Pharmacía Minerva
Abre-se a qualquer hora da noite

Rua General Ozorio n. 11 Telephone n. 15
!

I Dr. Julio Bcneux
ADVOGADO

,JOINVILLE

Receita causas nesta Comarca

Proprietario

Marcos Mattana \.

Endereço telegraphico : MAR

Caixa Postal n. 4 - Telephone n. 46r

,

Rua Raphael Pardinho

São Francisco do Sul

-------,------ __-_o ------�

'Oafé e, " B i lh a r
I . lI) B -:-'

.e.:�cO 'd(e 01iv\$i:�a • I:-.io

Rua Babitonga na 8

\

�afé . moid@ mSpe�i31.1
.

Se �ival
, .

Afa.ma.da torrefa.cção de ca.fé
OE

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

N'esta casa de diversões montada a capricho, encontra

se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada marca FmD'0E paim mUlsi�ft,
Antarctíea, finissimos vinhos de diferentes qualidades, creme de Postpes: de phantasias
ovos, cerveja, vermoutb, cbops da Brabrna e gazoza. P�I�H�� @bnma�S@\!) 1 a qualídade ] -_ Melhor que Cognac -

'-
-

I Papel de C�r'eF�' Vende-se noBasae do
Telephone Il, 3 J rccommenda esta typographia JUDto ai Papelaria Brasil.

nnibal Macedo

Aguardente do- Paraíso

Povo

A' venda' na casa de

Koepeke, Jrmão & eia.
/

,

Nesta Praça.

Rua Ypiranga, 20

Esta papelaria acaba de receber um variado
sortimento. de objectos par,

•

•

o escriptorío, como sejam i
)

apis ...ti nta, pcnnas Mallat 10, }, etc, grampos
para papel .Bendover", papel' almasso,

envelo ppes, blocks "Wilson", lapiseiras, brochu
ras, livros de nota, índices, protocollos,

lJrVRO� DE A Cr_fi\t\ S, de 50, lOO e 200 fls.
, .

Papel para, cartas
Boa Viagem t Flor de Amor'
Armada '. � Combate
Diplomata <e]> Bohemio
c/inieiaes t tarjado

.lapts de' pedra, louzas americanas, lapis de cores,
canetas, .

tinta para escrever, etc.
\,

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

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

, I'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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:��..Ç.a .. c_Q!!?_O eu,:.to-
.me o remedio ideal

, para todas 8S doen
ças do utero, tome

A Saude daMulher
e ficará- curada de

;�
seus incommodos."

�-

JI
DAlmT " .oUVElRA - R 1 C'

>:;t
�'tt.:::��:m� llIi!itnIIIa'

Realíear-se-hão a 20 do corrente, em
Floriariopolis, as eleições para preenchi
mento de duas .vagas de deputados es

taduaes, sendo candidatos os srs, dr.
Alfredo Luz e Oscar Rosas.

..:......:-
O sr. Annibal Macedo, proprietario,'da «C��a Brnsih,. de Joinville, abriu,

uma filial nesta cidade, a rua Lauro
Müller.

-:-

Pia VnUlo. :__ A reunião geral das
Filhas de Maria realizar ..se-á. neste mez,
no dia 20, ás 6 horas da tarde.

Aviso. - Amanhã, dia 13, haverá, I

na Igreja Matriz.v só uma Missa, á" 10
horas. A Communhão será 'distrihuida ás
8 horas da manhã.

"

"

"

"

"

"

"

1\ RA.Z1\o 3
cu MZ.i..,.•. •

- -

Conta da festa do Divino ES-J Sem outro motivo, fico a vosso ,inteiro I
plrlto Santo, em maio de 1920 l dispór e subscrevo-me de- Vces. cr4

Receita: [atto. obr., PC)[ Inacio Chaves de Arau-

Joaquim J. Silveira [unior jo, com 30 annos de idade, aqui nas-

(Imperador) 106$000 l cido e residente, que não S8be ler nem

D. Cecy G. d'Oliveira escrever - Pedro Tomé de Medezros,
[Irnperatrz} 100$000 commerciante.

Mordomos e mordomas 200$000 Corno testemunhas - João Antonio

Leilão 71$000 Haag; collector federal; Milton Alves
____ Marques, cornmerciante. (Todas as fir-

471$000 ruas achavam-se reconhecidas pelo no

tario João Pedro de Medeiros, de Ca-
çapava.)

\

\

Agradecimento
Carolina Senão, Antonio Lopes Ser

rão e Iarnilia, vem por este meio pe
nhoradamente agradecer a, todas as

pessoas que os acompanharam durante
a enfermidade de seu chefe Felippe Lo
pe-s Sertão, fallecido em 27 de Maio
p. findo, assim como a todas as pesso
as que o visitaram, enviaram corôas,
cartões, telegrammas de pesames e acom

panharam-no á ultima morada.
S. Francisco, IOde Junho de 1920.

Papel de oor-ee

recommenda esta typographia

o Dr. Eugenio Augusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar
elo Districto de São Francisco, da 9à Circumscripção de Recrutamento.

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

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

ultimo dia util de Agosto do corrente anno. Convoca tambem todos QS interes ..

l dos a ::\presentarem, neste prazo, esclarecimentos ou reclamações a bem de se e

; us direitos, afim de que a Junta pOSS<l bem orientada ficar da verdade e dar as
I informações precisas a esclarecer o juizo da Junta da Revisão que tem de apu-
rar este alistamento.

_

Faz saber -tarnbem algumas disposições das modificações da Lei n. 1860 de
4, ,de janeiro de 1908, na parte relativa -ao alista &mento ,e sorteio (Decreto •.•

12.790 de 2-1-1918):
A todo o bfasileiro que, no' anno em que completar 21 annos de idade. par

ticipar espontaneamente, por escripto ou verbalmente á Junta, seu nome, filiação,
profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um certificádo de alis
tamento que dará direito a servir sómente um anno no exercito activo (ArL 53
§§ 1 ó e 20 e lettra C do art. 9).

- ,

Aq rec1amaçõ;:"!s apresentadas fora do prazo marcado no art. 58, serão remet
tidas immediatarnente ao chefe do serviço de recrutamento, podendo os interes-

Relação dos Mordomos, Mordoma:", i sados fazel-o directamente a este, e só serão tornadas em consideração quando
Imperador e Imperatriz, para as testas i"

'. • •
feitas pelo próprio interessado ou por seu representante legalmente habilitado,

do Divino Espirito Santo no anno de TerrlVel cancro SyphllltIco no rosto! (§ unico do art. 60) .:
1921 - Os documentos para comprovação de idade ou quaesquer reclamações serão

Mordomos: "Rio Grande do Sul - Cacapava, 18 fornecidos gratis e, isentos de sellos e quaesquer outras taxas ou emolumentos
l' Novena. O sr.' Antonio Fernandes de Maio de 1914. =-Illmos Srs. Viuva (Art. 62).

Salles e a d. Maria Vicen- Siveira & Filho - Rio de Janeiro. As Juntas têm poder para conceder isenção aos indivíduos de notaria e in-
te de Salles, Amigos e Srs. -- Faltada ao mais contestavel incapacidade (aleijados, paralyticos, loucos, 'etc) (Art. 66)�
O sr. Onofre Costa e a d. sagrado dos deveres si por nigligencia O� cidadãos que, por qualquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do an

Francellina RC'3a de Jesus. nu outros quaesquer motivos, delxoss,e ,A
no em qu� completaram 21 annos de idade,. s:rão i�cluidos no

. recens�amento
O sr. João Canuto do Ama- de levar ao vosso conhecimento a mi- que se estiver executando, desde que as ormssoes sejam conhecidas, SI forem
ra1 e a d. Onelia Samy Nu- nha gratidão a V V. S S. como inven- � menores de 28 annos, serão incluídos na classe a sortear; si forem maiores, só
nes, tores do conhecido ELIXIR DE NO- � poderão passar definitivamente para o exercito de 2& linha aos 37 annos de
O sr. Tarquínio Ferreira e GUElRA" idade completos, ficando, portantos, sujeitos a ser chamados para prestarem ser.

a d. Alvina de SO'Uza Mon- Estando ha muitos annos soffrendo viço no exercito de 1 � linha (Art. 68).
teiro. horrivelmente de um cancro syphilitico E' dispensado do serviço no exercito activo, em tempo de, paz:
O sr. Joaquim Anselmo no nariz, que tomou quasi todo o ros- 10) o filho unico de mulher viuva ou sol,teira a quem sirva de unico arrimo,
(Gonçalves e a d. Maria Iza- to e urna vista, que ficou completamen- ou o' que élla escolher quando tiver mais de um;
bel de Jesus. te perdida, já sem esperança de melbo- 20) o filho de homem physicamente incapaz para qualquer occupação e, a
O sr. Sergio No_brega Fi· raro a conselho de algumas pessoas, co- quem sirva de unico arrimo. (Art. 114 ns. 1 e 2).
lho e a d, Maria JercJllyma ,

mecei a félzer uso de vossn maravilho- As fraudes commettidas para omissão de nome ou nomes na lista do-recensea ..

Pereira de Oljveira. 50 preparado ELIXIR DE NOGUEI- mento militar serão communicDdas pelas Juntas de alistamento ao juiz' ou tri ..
O sr. Alvaro Raposo Fon- RAi notei logo em seguida alguma m(�- buna1 competente, afim ,de serem punidos os de1inquente� com a prisão de
seca e a di' Rosalína Ribei· lhora mas como meu estado de pobre- um a seis meZes e multa de 100$ a 200$000. CArt. 116).
ro Badejo.. �

Z1 lião p.ermi�tia usal·o em regra, pO,r Dois an�os após a decrJtação desta lei, ,?ida�ão algum. poderá, \ antes dos �O
O sr. Raul Ozono e ,a d. � esse _motivo tmha tomado poucos Vt- annos de ldade, ser nomeado para o funcclOnalIsma publico federal ou admIt
Adelaide Vinhas da Luz. I dros. No entretantn, conhecido e estio tido, em qualquer caracter, em repartições e estabelecimentos da União, sem

O sr. Octavio Silvei r? e a mado por grande parte do povo e mui- que apresente a caderneta de reservista, ou, pelo menos, certificado de alista
d. Maria Barbara da Costa. tos Srs. viajantes de importantes casas mento. (Art. 128).
Imperador corumerciaes que costumam visitar es· O Governo Federal entender..se-á com os goverr..os dos Estados para que as

O sr. Francisco Pedro Reis. ta praça, e algumas destas pessoas, no- disposições deste artigo se estendam ao funccionalismo estadual e municipal,
,Imperatriz tando minhas melhoras progres"ivas, me bem como ao operario. (§ unico do art. 148).

A d. Maria de França Pereira, espo-, fizeram o favor de dar algun�, vidros, Aos domingos será affixada, na porta principal do edificio em que funcciona
sa do sr. TertuIíano Machado Pereira. de ELIXIR DE NOGUEIRA, e, por esta Juntu, a relação dos alistados nos sete dias anteriores.

A commissão esse �eio, cons�gui 1:1sa1· _o regi�l,��rIIleIl- A Junta funccionará todos os dias uteis no edificio da Superintendencia Mu ..

-.- tt', ,ate que, afinal, graças ac vosso ma-
nicipal das 10 ás 15 horas (3 da tarde).

'

Capella da Gamb�a. - Amanhã, ravllho�o preparado, estou c0mpleta- '

dia 13, será celebrada, na Gambôa, a fes- mente, restabelecido, podendo já ha aI- E para conhecimento de todos mandou lavrar o presente edital que será pu-
ta de S. Antonio, constando de missa gum tempo trabalhar, rec�perando as- blicado no jornal «A Razão», desta cidade, por mim feito e assignado e rubri ..
e precedida de urna Trezena. sim o tempo em que estive impossibi. cado pelo Presidente.

Iitado de o fazer. São Francisco, 14 de Maio de 1920.
Doutrin.. Crista. - Começaram' Agora, que estou completamente resta-

a� aul�s ,d(:� Célteci,smo, que funcciona-

I'
belecido', lhes remetto meu retrato e es

fao dlélnamente, as 5 horas da târde, ta narta, docucnentada como vae, de
no Consistorio da Igreja Matriz. po�eis fazer o uso. que vos convier.

100$000
50$000 ���....._a__•__••'.'.'.=.,,�"_""mu.�.��

20$000
30$000.
120$000
20$000
6$000
20$000, Vende-se um óptimo terreno com

45$000 35 'metrol) de frente e 65 metros de
50$000 fundos, situado a rua Nova nesta cida

de, fazendo frente na mesma rua e

10$000 fundo para a Estrada de Ferro; poden
---- do ser visto por quem pretender bus-
471$000 cando informações com o senhor Clau

dino Romão Alves, rua Raphael Pardi
nho N°. 16. 1X3

Despeza:
Gratificação á Musica
Côro de cantoras
A's levo Irmãs
Aos acolytos
Cêra
Luz
Aos sineiros

Foguetes para a missa da festa
9 Novenas
Missa solemne da festa
Missa solernnizada da

Imperatriz

A Commissão:
Petronilho V. de Souza
Antonio Raposo
jonathas Bompeixe

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

E', tacíl fazer-se tudo;
1':

__ mas, fazei-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só .Tallava-se no «DOCHMICIDA:t

------

Motta Junior, P:1 ra a cura da opz-
lapão; hoje, ha unia bô � dose de

remédios, todos elles b .ratinhos,
annunciados paa o mesmo fim, e

Secção Livre o Vigogenio

para muita CnUZi1, -inda ; mas

quan/l'o se quer a cura 'radical
e iníallivel da' �:I��ÇÂO, ainda
hoi

, ,

Cljí� so procura-se, -o vende-se,

p;')r este mundo a fora, () mesmo

a1ztzgo e caro �2!:MICID�
Motta [tensor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

&S&B EM _f .D

cada lata e que encontra-se em

todas as drogarias,

Attenção E' O maravilhoso fortificante
da actualidade.

São em grande numero os

seos successos.

Dá forQa aos musculos e ao cerebro
._,-_.,_, ------_.. ''', .. - ..''--_._----

Pdital de convocação para o alistamento mílítar

Visto
(Assig.) Eugenio MUller

o Secretario
Marcial Faria da Veiga
10 Teneute, em disponibilidade
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team d o B (:bitong;i e o 1 o d o O p (' r a ri () Im,am.1í.B'::il=�"�'DilDilimll__mil��i::.iIi:':i\1l1S'�i�

de jcínville. O encontro; que não trnui-Ií
M

nou devi.do � um principio?� conflicto,
" 01'�E'�uO� victona aos nossos visitantes por! .u.1IIIIIJI'.r.om.

'

I. :',
Babuon (Ta _,.- Amerzcaõ '

NI) mesmo grou,d .realisou-se no ulti
mo Domingo dois maichs entre os te;
ams do Bxbitonga e do Au.erica des
ta cidade.
O Babitonga bateu o seu contendor!

por 3 x 1 no 20 teat« (->, pnr 2 � O no Ilp team, '

I

I

o rav. Roberto F. Leningtori, reali·
Embora em" pequena escala, ebta- Coisas varias '

41"
-
... ---.---------.---.-- -------------

·sou na igreja presbyteriana synodal
mos recomeçando·o nosso ajltigo com- -NOTICIARIO \ desta cidade, uma serie de conferencias
mercio· com a Allemanha. 33.000 cartomantes. Vivem .

que estiveram bastante concúrridas.
O vapor inglez ,.Dominic",\chegou a ern ,Pdf1Z :35.,OUO \'3:tOIII<:iTllt_> I ���_'!IW>-�v.'''''''''�'_'''_ -:-

este porto a 29 do mez findo, com ro- 1 nnta e ClnC,) �Yll:! (,lj ,"-J'! U,!l;' pa- O «Centro Civico e Recretivo José
guIar quantidade de carga de Ram-I ra 50 ad ulto'i .(,(:, ;�(jUljttif1d(l que H eh- (Jonselho Municipal "Boiteux1>, de 'Florianopolis, publicou
burgo, levando para aquelle porto al- I entel:.lr �'f'j'l çl�i�)cip()lfllente fl-'mmio ,UrTla Com a presença do sr. dr. Eugenio no dia 29 de Maio findo, uma poly.
guns volumes. . par:1 25 pan�lens��s.. Müller, superintendente municipal, e anthéa em homenagem ao eminente

O vapor "Dunstan" da Booth Line, E e:,se3 luilhares de cartQm�ntes co-l dos conselheiros srs., major Marcos estadista Dr. Hercí1io Pedro da LuzI
companhia a que pertence tambem o rnetTl t()dc)� os dirs! E JeVi-lm U11l!1 vlIla (H)rresen,. ceI. José Alves de Carvalho, digno e honrado governador do Estadol
"pominic'" é esperado aqui no dia 25 con�,)rtavel! Eí:, (l que dá uma beIJa idéa t harmaceutico Manoel Deodoro de Oar- pelo motivo de seu anniversario nata·
do corrente, proc�dente de Hamburgo df1 lD.gt"flUld8de, hUfl1ân,1,

, .
va�ho, Antor;tio Tavares de Oliveira e licio.

e out�'os\porto:3 éuropeos. .

E lSto quanoo a p�il�len(,(\.· e cnn+iJoao Mar�ehno f\lvas, foram ellcerra: .Agradecemos o exemplar, que nos

AssIm vamos restabelecendo o nos�'JO! derflda éI mulher maIS espn ItUO:;;I' clt)! dos no dIa 9 do flu�nte,. os trabalhos, fOI enviado.
antigo commercio com'a Allemanhe,' rnuildo, qUélndCl o parisien�;e pas��a p()r;d� .2' sessão or.dna,na do Conselho Mu-

nr�'.1.1ii·..m;jjÍ!lfll"' "'__"'1II

s.en�o provavel que em breve escalem St:r unI e�pjrito forte, superi�r a, tod()�; o..; I nlCIpal desta cIdad�, do ann�_corrento.
'

aquI os vapores cargueiros da Mala l {lreConceltos, e quan.do ParIS e chama· i Os tra�a.�h.os daquella sessao for�m
Real que vão até Rio Grande, vindos· da 8. Cidaqe Luz. I sem1)re dIr�gldos pelo sr. Marcos Gõr-

de Hamburgo. -:- .

. I resen, r resIdente do Cons lho.

/ Uma pilheria de P. Monsabré. -: :--

r:t.r_,
........

2J-:z;.•
' .. � .,

"'---vJ
1

O Gau/ols, j'__;rn,�d parisi(l1�ef cont()u, Por porta�ri� do Sl�. dr. superinten·
r _

,

. � que certa occasiãn e"tava o celebre de�te mU�lCIpal, �OI nomeado o sr.

cftzantaia §011te::;' I conft'rencista MOt1">ôbré na sacristia de I
Joao Calde�ra Sobnnh�, para o. lugar

(ADVOGADO) N('11re Dame, dispolldo-::;e para �ubir 8('.1 d� .H8cretano d,a SupenntendenCla lVI.u-

1\ceita causas no civel. com... I pulp1to, .qu::mdn uma senhoi'a cht-'g' lU':-é' I nlcIpal desta CIdade.
! a elle dJzendo: I

-- .-

merdal e trata de inventarios II - Senhor Padn', desé,jo commung i'; ,.Mes� .d� Rendas Estad�a.es
�, _.Rua General asorio n. 7

. .d_ I mas e�tou com e,:;crupulo po�qi.le, tendo- �Ol desl�nado p�ra substltUlr o sr.

ú\_-- _f\_J
I me olhado no espelho achel que sou Joao CanúlO da S!lva, que acabê}. d,�

. --......-- bonita. ' 'ser nomeado interillamente inspector
- Não tenha escfupulo, minh:l �e, I de rendas, na administração da Mesa

nhora, respon<;ieu Monsabré, o engano de Rendas Estadua,es desta cidade, o

Amerzca - Operarzo não é peccado. 3° escripturario do Thesouro, sr. Car�
No campo do Operaria reaEsou-se no

.

-:- los da Costa Pereira, nosso collega de

Domingo, 30 de Maio, o encontro en- Cidade cosmopolita. Ullla redac,ção.
tre os los. qU3cL:os desse club e do verdadeira Babel é a cidade dé Chzca· --:-

America de Joinvillc, sahindo vencedor go, nos E;.;tados Unid.o�:, onde se fillan'l Consorciou-se, nesta c'dade, com o

(l campeão joinvil1cnse I)el0 Score de I nada menos que 14 idiomar:;. Numa c.!n,.: sr. Rayrr...und� Marques Viana, lnachi-
4 ><1 2, sendo um dos goals dos nossos vi-I grand�s, fabricas que C01'lt,l 4.000 em· 1 nistd da mari�ha melcante nacional, a,
sitantcs, \eito por' jJenally. A pesar d� pr{'�ado!', acharn-se repr��sent3dac; 241 senhorinha II�rminia de O�iveira, cu-lderrota oos nossos, a lucta esteve equt-' naçoes, e os regulamentos lfIlpres';os em I nhada do sr. Lycurgo Santl, chefe das
librada. 8 idiomas. offipinas da S. Faulo-Rio Grande.

IEm principio de ] 111ho
.

haverá novo en- -: - -

.

I -:-

co.ntr? entre esses clubs, aqui ou em

I Me�ico. -. A Dirf'ct?ria SuperiC!f II" S. Bene�i�enter "Fr�terni�a�e" .

]omvt11e. de Sélude Pllbhca do Mexlco annUnCl3. Em elelçao dessa utll aSS,OClaçao, fOI
. Babz'tmzga -- O/>erarw I que

um medico mexicano descobriu um, eleita a dÜ'ectoria que teIn de servir
�o grou1td do Operario foi disputa-. Serttm que cura a fébre t)lp/tOzde em· no periodo social de 1920 a 1921, e.

do no mesmo dia, o match entre o 10 I 48 horas. Afirma�se que cerlJa de 80 por que ficou' constituida das distinctas so�

� 'I I
I"

<'

2

,

NA,o" '�\ de hoje
II I) \

Cl't1'�JIISYIII conhecem n', pr oductos

pharrnaceuticos d.: 1I10lta [untor:
-muito caros sempre, como di
zem, mas sempre bons, infalliveis

se111pre, nos males a cujo curativo
se destinam.

Os PÓS FERRUGINOSOS (k Alot
ta ./u,nzor, UfII dcilr'�n�l) té fl

substituto centre a" Anenuas, e.n

gera1, suspensões. hemorrhagzas,
«FLORES BH,ANCAS», U"1�egu
saruiades, finalmente.

0:5 legitimas trazem () retrato
de seu auctor; a SU:'l colh-rinha-rne
dida, tem, no cab«, o n �n\�' de
MOTTA JUNIOR. 'e encont am

se em todas as Drogarias.

,

Gualberto, que prestou ao Estado de
Santa Catharina um relevante serviço
trazendo para a nossa historia a sua

valiosa,eontríbuição e que desejamos
cada vez mais vulgarizada afim de se

rectificarem 08 erros que já era tempo
de vermos eliminados de obras tão re

centes como esta do sr. Críspim Mira.
Encontram-se ainda na Terra Ca

thafznense outros deslisee taes como a

adulteração do nome do fundador da
villa de S. Francisco, Manoel Louren
ço de Andrade, e não de Albuquer
que, e a do Çabecznha, que se cha
mava Domingos Francisco Franeísques,
ao em vez de Antonio Bicudo Cama
cho, entidade que nunca existiu aqui
e nem mesmo o' sr. Lucas Boíteux faz
referencías no trecho que o sr. Mira
transcreveu das suas Ivotas para a lás
torta (.(Jtharltzense.

c. P.
•

_�t-
O nosso commercio com a Allemanha

\'
\

Foot..Ball

1\ RAZAO

QUANTO,VALE UMA NOIVA. --1'UI'!) moço fI,] visitar a seu tio, v;,>·',
lho sizudo, P('lr::l lhe purticip.rr () seu 1·

. proxiruo casamento. i
.'

.- A h, T1\eU tio! Ella é rnuit» f., I rmo- í ,
1

.

c,a'l� _

lh
- .

1
�otao () Vf' O pegando no lapi-, es-I

creveu nu.na íolh.i um grande zero. !
-- E, ia.ubem .;Ie ínniha mui di-tin. 1ct» replicou logo o jovem. !
E o_�elh(: ajunt�� outro zero. . I '

mestico-.
E o velho ajuntou outro zero.
- Tem muito +alento.
E ainda outro zero. h�i
- E' muito instruída. I �1
E a ind ,I outro zero. I �\'r""--·""'·-----------_-..!i!
Já urr: tanto incornmodado, () noivo, I:;� Laboraf c r io .... Daudt & Oliveira

por ver o seu tio escrevendo tantos te- �;';i;,�·í:'.�í���m.'��mlJliilI'&R!iIIIl_Ril1llm!illBrI

ros , accresceritou com toda a energia: cento dos casos virulentos se curaram
- Mas, enfim, ella é também muito por esse tratam-nto.

bó» e virruosissima e piedosa. '
__:_'

Então o velho escreveu uma unida- São Paulo. - Inaugurou-se a nova
de diante dos :-:t:i:.' .zeros',.e levantando- GU1'za Metropolztana de S, Paulo. E' um
";t', abraçou o �()bnnho (Jlzend?Jhe:. I grandioso edifício com todas a'l accorn-
-- �le� sobrm,ho, a �ua n�lva vale i modações necessarias e convenientes.

u:n milhão. A, virtude e, é unidade que l No magnifico /-taU do edifício se vê o

da valor ;1 tn(líl:i ;JS qu;·d:dadt,s ela tU;'l busto, em tnarmore, do exmo. sr. D.

[�romtttíd(\ :e:Tl (Se;;l, un!�lade,' ,(I Í: lnr:(:-I DLlart�, mimo do clero 'pa.u1i-�tano ao seu

!iura, a nOOrt.Z,i, o (.Jmheuo, r,s hdbt11- Arcebl"1po. Alem da blbhotheca e salas
dades, o talento, nada ab':ioJutamente I do Arcebispo, do secretario, do Vigario
valem. I G0ral, sala do throno, etc., ha a sa)a das

G\7d l.associaç.ões, de 10_� 20, que comporta
�?- (��- t d 1 000 ..

��� per o e. pCt'isoas. .

•

cias: presidente, Olga Georgina de Car,
valho (reeleita); vice-dito, Castorina S
Thiago; I: secretaria, Carmen de OU:
veíra (reeleita); 2' dita, Maria Izabel
da F; Pereira; e thesoureira, Maria !u,
ha de Albuquerque (reeleita).

Commiasão de syndicancia:
Latayde Machado, Izaura Doin (re.

eleitas), Hermínía . Vieira e Ermancia
Santi.

Procuradoras:
Maria da Graça de Souza e Angell:

na da Silva (reeleitas); Barbara Krüger
e Maria da Graça Nascimento.

Deputado Rupp Junior"
Com destino a Cruzeiro, esteve por

algumas horas entre nós, o illustre sr,
dr. Henrique Rupp Junior, deputado
'estadual e conceituado advogado em
Florianopolís.

O sr. dr., Rupp Junior foi muito
cumprimentado aqui, pelo sous nums
rosos amigos.

. (

-;.- /
A mesa de rendas estaduaes desta

cidade está procedendo á cobrança do
imposto territorial relativo ao 10 se.
mestre do corrente: exercicio, coníor,
me edital que. publicamos em (Iutra
secção .deste periodico.

_.:.-

Estão em recolhimento, sem deseon,
to, até o dia 30 do corrente mez, as

seguintes notas:
De 10$000 estampas 11 e 12
» 20$000 »

» 50$000' »

» 100$000 -. .»

)1) 200$000 »

»500$000 »

1;�
11
11
12
9.

e 12
e 12

-:- -,

Recebemos a visita do «Cínemato
grapho», periodico critico, humorístico
e litterario, que sahe á luz da publi
cidade na visinha cidade de Joínvílle,
sob a direcção de um grupo de distin·
ctos moços daquella localidade •

Enviamos ao novel collega os noe·
sos cumprimentos.

-:--

Faça-se economia
•

no que se queIra
Menos na Saú.de

Comprae sempre
�

Emulsão de Scott

o verdadeiro preparado
,de puro oleo de figado
de bacalháó da Noruega..

Unico medicamento em

sua classe em qualidade,
pureza e ,propriedades

curativas.

Comprae Unica.
mente Emull1ão
de Scott.
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