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Annita Garibaldi
(Da "Terra", de Ftortanopolzs)

Foi objecto de discussão, no Rio e

aqui, a possibilidade da escolha do no
me do sr., Hercílio Luz, para vice-pre
sidente da Republica. Sem eneommen

<ia de ninguem, a imprensa carioca
lembrou entre os politicos viaveis, o

SI', governador de S. Catharína, cuja
administração tem impressionado viva
ment e a todo o pais.
Para nós, catharínenses, ha, porém,

a commentar, antes de tudo, o facto de
S. Ex. ter surgido neste momento, ao

lado dos potitíeos de mais prestigio
dos graudes Estados. Embora o sr. Her
cilio Luz não vá oecupar a více-presí
deneia da República, nem por isso me

nos significativo é o movimento feito
pelos jornais cariocas, em torno, do seu

nome..

Esse facto só é a demonstração de
que o Governo actual dé S. Catharina
é apreciado com louvor e admiração,
a ponto, de sua acção administrativa
reflectir e fazer resaltar o valor polití
co de seu dirigente.

- Em sua' carreira
politica o sr. Hercilio Luz pode, por
copseguinte, registar mais uma vícto
ria moral, que, dentre as muitas alcan
çadas pelo nobre lidador republicano,
será a mais evidente e a mais notavel,

bem se insurgiram contra o governo Dr Herc·l· Limperial e combateram como Annita· 110 UZ
Garibaldi, pelo desmembramento do
Brasil, que elles julgavam estava sendo
administrado antipatrioticamente; mas,
nos nossos dias ainda não houve quem
lhes negasse bravura e patriotismo, e

Parece que' em nos-os dias já não

I ·It� '··1::.:
não lhes cedesse um lugar vna galeria

lia quem deixe de admirar, através da • dos nossos heroes.

hiS,tori3, o vulto altamente syrnpanco e Suetonzus arranjou, além do desser-

Hlggestivo do' riogran II nse Bento Gon- i i ?/'lÇO, mais a aggravante seguinte:-.
çalves, chefe do movimento revolucio- ,I i I "emquanto os gloriosos "farrapos", in-
nario denominado - guer'J'a dos farra- i i �urgidos contra o império, depunham
{iOS, e que se pror<1g<J!l até Santa ' Céi- I i as armas logo que perceberam a ne-

iharina, dando �nStj() a' que se r e ve l as- i f cessidade 'da gU'úra do Brasil á ty-
,

se a alma heroica da mulher br.u-ile ira, ! ,i rannia de Rosas e iam por-se ao lado

in?arnél�a, 'nessa ng_ur.1 ele re-levo qu- t ,i I i I da pátria contra o estrangeiro, Annita,
a intrépida catharinen-e Anniia G:Hl- i i com o seu 'cornpanheiro Garibaldi, to-

baldio }

� : mava o rumo de' Montevidéo e depois
Tinham

I

os revolucionarios por fim i se ausentava para a' Europa, si quer! :
libertar 'a sua pátria dó guante da nto- • cornpellindo

-

o valente "cond'Otti'ére",
narchia, cujo exercito se' compunha em Í ! que tão presto foi em' armar-se' para
sua" maioria de antigos officiaes poi tu- !.

i, combater ao lado da ephemera Repu-
'guezes, não melhorando a situação com i blica de 'Piratinin, o' "despofismo" do
a regencia que persistiu em c onservar I ! Império brasileiro, a' colloçar-se:, des-

e�ses e,le�ent()s'" apezar do desgosto pr,o" I I'
. i ta VfZ ao lado de sua (della) patria

fundo que lavrava de norte a sul do paiz.

I
: é'I�rll-'açada pela '_ ,poJit"ca aggressiva do

Nas 'províncias 'do Pará, Maranhão, dictador argentmo.,
Ceará; Sergipe, sobretudo" em Panam- Corrijamos os: anachronismos da h·

lbuc<.',' Minas' e S. Paulo, por toda a
' :

çâo de hzstorza., de SUét01ZtflS. Cançado
parte I einava a efiervescencia em favôr _ _.......' das luctas em que tornara parte, Gari-
de um movimento �ativista, .�ue soe !t?r- tido O vid�r d� 10 -igue compat.r�iJta ..

a I baldi,. e_;n principi".s de 1842, solicitou
nou "Mlltl0�o, no ....

RlO Grand� do Sul, quem a Historia deu (l coguominacao perrnissao para ret1rar.s� para Montevi
onde em 20 de Setembro de 1835 re- feliz de Herotna dos dois '1tLundos. .

déo, onde, passou a lecionar no Colle
béntóu ,a revolta que se

_

alastrou pela I E por demais conh'�cic1a a vida de 'I g(o Sen�,dei.'. pcrce�endo um insignifi
provmcia e. passou, mais tarde jJ�ra Annita Chribaldi e não ternos o prnru-

cante ordena?? que mal d�va" paraSanta Ca�hat�nél, s._endo e:n 9 de Mar- sito de faser aqui um relato completo
manter a Jam1lla. O, "condottl�re r�

ço �e 1838, invadida a villa de ,Lages I dos seus feitos gloriosos. ,Entretanto, o C?�dando' ,essa, pha�e de'

sua. vida,
dt

e. em 22 de Julho de �8?9 tomada, a
que ahi fica d4 idéa rio que seja h-ro- z:ô .. �.A.nll1taj ,::mpenor ..ao seu .sexo !las Congresso- do Estado

vlll� .da Laguna P?r_ David Canél�ar�0, I i'srno� sendo de �urprehen It:.r que Sü.e- VICIS:Sltud.es le nos p,et�gos, era adt;nua-
a,uxlh�do pe10 caI�ltao.tenente Jose ,Ga- i tonzus pelo GmnmerclO do Paraná ve-

vel na' vIda domestlcaj ena �e aJud�- Abriu-se a 22 do mez p. passado o
rtbaldl� commanl.ante da esquadnlha f nha 'censurar uma collabuj'i:ldoréi d:! re-

va e me consolaVa na adyersldade; na
Congresso' Repre�entativo do Eetado,republIcana., ,'" vista Senhorzta por ter tidn a "infeliz po�reza em �que �l!:' acheI �m. toçio o
revestindo·se o acto de toda a solem�Achava-se por essa, (jcca�lao na La- idéa ,. de incluir no artigl)

-

que publi- penod? 'entre � vmda �o RlO Grande e
nidade.

.

guna, com
. se�s paes,. a Joven Anna I cou, "glorificando os vultos heroico .. do o se�vlço debalxo do" e:standarte da Re� O exmo. sr. dr. Hercilio Luz, dignode Jes�s Rlbe�ro (A�U1ta): empolgdda I Bratill",' o nome de Annita G \nb:ctldi" pubh�� do Uruguar-, governador do Estado, leu a sua men.

pelos élcontecnnentos e pela figllra, a quem a patria brasileira na la' Li v! DOIS annos depOIS, em 1844, os re·
lh

.
"

� .. I d G "-b'ld' 1 't l- '�_ _

'

.

\ e e
bl' " d t d' 1 _ s8:g�m, que �ausou a me or Impres·maSCU a e a.l Q 1, reso ve accel a o

Slnao '''''"te desservlço' o (1e \.l'lV' r coa pu lcanos eram erro a 0:-; pp o gran... .

t
'.

I
.

'-,' b"
-' \._:'1, , • 1 q e l-

d -fi d b
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d C'
'

� sao na assls anCla, pe a maneIra com
Como esposo, em ora vles�.e contranar batido pelo seu desmembramento•.. " e pacI ca. or ara0 e �x�as e em

I
e s h· t t d �

a seUs paes que a deseJavam' casar , _. 1845 acceltavam a amm�tla geral. qu. : ex
..
a I ra a as questues a·

CÓtIl José Gonçalves official do exerci- Delxamos lmhas aCIma esboçados em Em 1847 á valorosa cathàrinense .-em- dmlnlstratIyas. .'.'
to imperial.' largos traços os fins dos �romotores �a barcava com os seus filhos para alta- .

Em sess.ao �reparatorJa reahsada n",

Annita, fugindo da casa paterna, re- (uerr� dos la�r�pos e mnguem hOJe lia, onde veio a fallecer, no dia 4 de' dla 2�, fOI el,?Ita a m�sa. d� cong:esso
colheu-se' a bordo' do "Rio Pardo", tenta�a �e�o�?��a� �) gesto de ,Bento Agosto de 1849, �endo uns dois annos qeuec!lOou a9?lm const�tu�da. pr�slden
cotl1eçando então, para essa mulher de Gonçéll�es, dl1a� m:,plra?O no mats pu- após declarada a guerra contra Manoel t, " .Rauhno �orn, vlce-preslden�e,
riJa temperá; os feitos brilhàntes e he.· ro s�nhrnento naclOwlll",t'), merecenuo Rosas, dictador ,de Buenos Aires.

ceI. ThIago de, C.astro; �o secretarIo,
t6icos que a immortalizaram e lhe' fi-I �or �"so _ lnesrno

1

dos r�()rgrandenses, a Fica, assim, desfeita a �upposicão de {oe Collaço; 2° dIto, LUIZ Vasconcel·

zeram um dos typos 'mais representatí-I admlfaç�o d: qt!e se Ít"z mer�c.ed()r� que Annita deixasse o Rio Grande tos_:_. . '

vos da coragem, da abnegação, do DemaIS, nall era �lle 'Jm:l nu.ltdadt; depois· da amnistia, regeitando o gésto f
d

Foram reconhecIdos os deputa.
amor e do de!::prendirnento da mulher e "neI'lku�n general �I�proviz dn dn pe largo, generoso e altamente politico do o�dr. Alfredo Luz e Oscar Rosas.

brasileira. ' PAata a mal:); o prestlglO
.

do s�u nome governo dé d. Pedro II e de�nonstrada
O sr. deputado �e?�oro .�e C�,r.

No combate de 4 de Novembro en-· fora conqul�trtdo com bnlh'lIll1slOo nos a impossibilidade de Annita compellir o
valho, p�r esto. m...

unlClplO, fOI eleIto

tre a esq'u'::ldra imperial e 03 navios re-I serviços pre�trtd_os á P<1tria com tudo o seu m,arido, a vir da Italia, em lucta pe- para a 6 commlBsao.

publicano::, Annita é atirada ao con- ardor e sacr\dielO de um valc:nte solda- la sua unificaçãc ........ '"colkcar-se ao la-

yez� do "Rio Pardo" por uma bala iní� I ?O, s,erviçCJ.s que o rroprio governo do de sua (delIa) patria q�ando amea- ��
mj�rl, que occa6ionou a morte de dois IllDPeml. qU1Z recornpe!"ar p�lo rle�r. çada pela politica aggressiva do dieta- ��
marinheiros. Soccorrida immediatamen .. de 28 de JaneHo de 1834 (Cap. Joao dor' argentino," uma vez que a guerra,
te, supplicam-lhe que se recolha á co- í Becker,

,_

" O j F drrapos em !Santa do Brasil loi declarada tempos depois Dr. Iramaia Gomes
Perta, respondendo ella que "iria des- Cathanna "). da morte da valorosa catharinense,
cer, mas para enxotar q,s poltrÕeS que Aunita e�teve ao lado dessa gente e com 'o fim' de manter a independen·
lá se tinh�Hb 'escondido_" \ não lhe caberia illlglf se a caU5a de' cia do Uruguay, "que' aos nossos i'nte ..

Em Sant'Arigdo, sendo um c1e,staca. que participara, e para ella instava fos- resses convinha sustentar (João Ribei;
mento posto em debandada pelos aus- se a cau,..a de seu companheiro, _' era ro,

QHzst. do Brasz't)".
triacos, Anrtita' que as�iste indignaua á justa ou não. Suetolt'Zus, após outr,as heresias des

fuga dos soldados italianos, 'consegue Corno imput�lr eS,se dess'ervzfo a An- cabelladas, termina a sua h",âo de hzs
restabelecer a calma, gritat;ldo: - "CO" nita, que seguia a march't do f destino torta dizendo que Annita é -, jjheroi
varde!:'! emquanto' uma llluiher se bate, fascinada pelo, valôr de Gjribaldi, na' italiana, brasileira não", e que oBra
vocês fogerrJI'"

"

fi quem fizera a promessa de acompa_· sil" possue herói'nas bem mais dignas
Numa, serie ininterrupta de feitos he- nhar por toda a parte, -- e por outro da aftectu0sa lembrança dos brasileiros".

roicos, ,Annita traçou a mais sublime lado se glorifica o vulto de Bento Gon- E' urna opinião isolada que não dirni

epopéâ militár que con';titue o orgulho çalves, chefe dos revolucionarios? 'nuirá o valôr da Herozna dos dozs
dos càth�rinenses. Prirueiro no mê r, de- Frei Caneco, da ,Confederação do mundos que occupa' na galeria dos

pois erIl terra, tanto no solo de sua pa- Equador, e Pedro Ivo, da revolução nossos heroes um lugar a resguardo da
tria como na Italia, nunCd foi desmen- Prazezra" ambos pernambucanos, tam- critica de historiadores pygrneus.•.

o julgamento de Suetonius ...

Por, acto: do governo do' Estado, foi
nomeado, promotor publico desta co

marca o sr. dr. Iramaia GorIles, que
vinha exercendo criteriosamente as

funcções de delegado da 4a região po
licial com séde nesta cidade.
E' excellente a acquisição que a

justiça 10cal acaba de fazer, porquan.
to o sr. dr. Iratnaia Gomes tem sabi
do impõr-se no nosso meio social pelos
seus recommendaveis dotes moraes e

pela sua distincção.
Congratulando-nos com a população

desta comarca, enviamos a s. s. since ..

ras e effusivas felicitações.
I
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l° t t ilit I uesa de Rendas Etstaãnaes
. De ordem do Snr. Dr. Superintendente Mu.

1 a e convocaçao para o a IS amen o Illlll ar I III '., '"
nicipal faço publico pelo [presente, para co.

,

Imposto de patente por ven- nhecímento dos interessados, que vae-se pro.

ODE' A M 11 P id d l'
.

d d d f' ceder nesta Procuradoria durante o mez de
r. ugerno ugusto tü er, resi ente da Junta e a istamento militar a e bebi as e umos Agosto proximo entrante,8., cobrança dos 8e.

do Districto de São Francisco, da 9a Circumscrtpção de Recrutamento. - -- guintes impostos: industria.::e:profissão relati,o
Faz saber aos que o presente edital lerem ou delle tiverem conhecimento De ordem do Sr. Adminis tra.Ior f.i' ao 2'. semestre do corrente exercicio; cano

que nesta data foram installados os trabalhos desta Junta e portanto, convida a ço publico pelra conhecimento dn� in de a�ua fluvial que desaguem .nos passeios
d

.

da Id d d 20 d' J •_.' "

• '

• publicos e sobre terreno não edíficsdos den.to os os Jovens a 1 a e e annos, completos no anno passa o e dornici- tt ressados, que nurante o r,(lrrente tro do perímetro urbano.
liados neste Municipio, a virem increvers-se nas listas de recenseamento até o mez, :-ie procede nesta Mesa de Ren- Os que não satisfizerem dentro desse pra.
ultimo dia util de Agosto do corrente anno. Convoca também todos Q;;, interes- das á cobrança do imposto acima rela- so o referido pagamento, ficam onerados COIll
dos a apresentarem, neste pJôZO, esclarecimentos ou reclamações a bem de se- tivo ao 20 semestre do corrente e;xerci- a multa. de �·I· ao mez.

. .

us direitos, afim de que a Junta possa bem orientada ficar da verdade e dar as
Procuradoria do Governo- MUniCIpal de S�CIO. Francisco, em 24 de Julho de 1920.

informações precisas a esclarecer o juizo da Junta da Revisão que tem de apu- Os collectados que deixarem de sa- O Procurador
rar este alistamento. tisfazer o pagamento de suas prestações Affonso A. Doín

Faz saber tambem algumas disposições das modificações da Lei n. 1860 de naquelle prazo, poderão fazel-o no 10
4 de Janeiro de 1908, na parte relativa ao alistamento e sorteio (Decreto ... mez que seguir com a multa de 5% e

12.790 de 2-)-1918): no 2° com mais 5% ou sejam 10%• IA todo o brasileiro que, DO anno em que completar 21 anDOS de idade, par- A respectiva robrança executiva se-

ticipar espontaneamente, por escripto ou verbalmente á Junta, seunorne, filiação, tá iniciada em lOt. de Outubro com a

profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um 'certificado de alis- multa de 150/0,1 de accordo com a lei
tamento que dará direito a servir sórnente um anno no exercito activo (Art. 53 regulamentar.
§§ 10 e 20 e lettra C do art. 9).

. ,

Mesa de Rendas Estaduaes de São
As reclamações apresentadas fora do prazo marcado no art. 58, serão remet- Francisco, IOde Ju1ho de 1920.

tidas immediatarnente ao chefe do serviço de recrutamento, podendo os interes- O escr.

sados fazel-o directamente a este, e só serão tornadas em consideração quando João Firmino Machado
feitas pelo próprio interessado ou por seu representante legalmente habilitado .

.---.-

(§ unico do art. 60). .

Os documentos para comprovação de idade ou quaesquer reclamações serão
íornecidos grátis e isentos de sellos e qüaesquer outras taxas ou 'emolumentos

(A�� ���'tas têm poder para conceder isenção aos indivíduos de notaria e in- O BAZAR DO POVO, annexo á PAPELARIA BRASIL
contestável incapacidade (aleijados, paralyticos, loucos, etc) (Art. 66).

Os cidadãos que, por qualquer motivo, deixaram de ser alistados dentro do an

no em que completaram 21 annos de idade, serão incluídos no recenseamento

que se estiver executando, desde que as omissões sejam conhecidas. Si' forem
menores de 28 annos. serão incluídos .na ,classe a sorteai; si forem maiores, só

poderão passar definitivamente para o exercito de 2· linha aos 37 annos de
idade completos, ficando, portantes, sujeitos a ser chamados para prestarem ser

viço no exercito de I" linha (Art. 68).
E' dispensado do serviço" no- exercito activo, em tempo d.e paz:
10) o filho unico de mulher viuvá ou solteira a quem sirva dê unico arrimo,

ou o que ella escolher quando tive-r. mais de um; ,

20) o filho de homem physicamente incapaz para qualquer occupação e a

quem sirva de unico arrimo, (Art. 114 ns.. 1 e 2).
As fraudes cornmettidas para omissão de nome ou nomes na lista do recensea

mento militar serão cornmunicadas pelas, juntas de alistamento ao juiz ou tri
bunal competente,' afim de serem punidos os delinquentes com a prisão de
um a seis mezes e multa de 100$ a 200$000. (Art. 116).
Dois annos após a decretação desta lei, cidadão algum poderá, -antes dos 30

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

tido. em qualquer caracter, em repartições e estabelecimentos da União, sem

que apresente a caderneta de reservista; ou, pelo menos, certificado de alista

mento. (Art. 128).
O Governo Federal entender ..se-á com os governos dos. Estados para que as

disposições deste artigo se estendam ao funccionalismo estadual e municipal,
bem como ao operário. (§ unjco do art. 148).
Aos domingos será affixada: na porta principal do edificio em que funcciona

esta Junte, a relaç-ão dos alistados nos sete dias anteriores.
A_ Junta funccionará todos os, dias uteis no edificio da Supenintendencia Mu-

nicipal, das 10 ás 15 horas (3 da tarde).
,

E para conhecimento de todos mandou lavrar o presente edital que será pu
blicado no jornal «A Razão», desta cidade, por' mim feito e assignado e rubri-
cado pelo Presidente.

.

..

São Francisco, 14 de Maio de 1920.

melhór o Supplicante exporá a sua inten- ausencia de Da. Laurinda Ribeiro dos

ção e direito, e ficando-lhe assignado o Santos, em lugar incerto e não sabido.

prazo da lei para allegar a defesa que- lavrou-se o presente edital pelo theor

a revele do pagamento da quantia allu- do qual cita-se a mesma Da. Laurinda

dida de 658$400 e mais os juros que Ribeiro dos Santos, residente em lugar
accrescerem, sob pena de revelia, sen- incerto e não sabido, para na prime; ..

do á sua revelia, cazo não compareça, ra audiencia deste juizo, depois de fin

nomeiado Curador Ad-hoc que, intima- do o .dito prazo, ver-se-lhe propor a

.do conjuntamente com o Illrno. SnL competente acção ordinaria em que
Curador Geral Interino de ausentes a'melhor o supplicante exporá' '(1 sua in

represente, e afinal, condemnada na for- tenção e direito, ficando-lhe assignado
ma pedida ficando, desde logo citado; o prazo da lei para allegar a defesa

para todos os termos judiciaes da cau- que tiver, sob pena. de .

revelia, adv,er ..
sa até final sentença e sua execução, ado tmdo·se que as éludlenclas deste JU'IZO
vertindo que as audiencias deste Juizo, terão l�gar ás' quinta-feira�' d� cada s·e ..

costurnão ter lugar, nos dias uteis, ás' mana as 12.horas, no edtficlO do Po·

quintas feiras ás 12 horas, nó Foruro al rum desta CIdade, e nos. antece�enies
rua Itajahy, desta c�dade. Nestes termos,. quando aquelles forem fenados

..
E W1ra

P. a V. Exa. que, autuada esta e mais, e0��tar lav, tGu-se., Q prese�te" edItal q'�e
a procuração inclusa, 'digne-se deferir sera.affix�do no. lugar do costum e e

na forma 'requerida. E.' Deferimento. pubhcado pela 1mprensa.
. �_

São Francisco, 25 de Junho de 1920. Da�o e passado nesta CIdade de Sao
, ,

. '... - , .
, t '

O Advogado Onofre de 'Andrade Lu- FranCISCO, aos 13 de Julho de 1920, N esta casa de dlversoes montada a capflcl)o, encon ra

cena. (Com um.a es�amI?ilh� .estadoal no Eu, J�sé Augusto Nobre�a1 escrivão i
se. sempre finas bebidas, taes como. licores da reputada: mattC8

valor de um mll reiS, muhhsada.) Em subscrevl, (com duas estamp�lha� es��- )
_

• .. . '. ,.' de
cuja petição proferi o despacho seguin- doaes no valor de. 1,,$2.00 reiS, lnutlll- Antarctlca, finlSSlmOS vlnl)os de dIferentes qualIdades, creme

te: A. Como requer. Designo o dia 29 sadas). (a.) Antomo Sehstre de Campos. ovos cerveja vermoutl) cl)ops da Brabma e gazoza.
ás 13 horas, pa'ra a justificação. Está conforme

",

São Francisco, 25 de Junho de 1920. O Escrivão

A. Selistre. E tendo sido justificada a Jos� Augusto Nobrega

\ ,

Visto
. (Assig.) EugeniO MtlI1er

O Secreta ri o
Marcial Faria da Veiga
10 Tenente, em disponi bilidade

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

Vapor Babitonga
Para serem despachadas no

mesmo dia as bagagens, cargas
e encornmendas, devei ao ser
apresentadas no trapiche ao me
nos 1/2 boras antes da sal)ida
do vapo-r para Ioínville.
Empreza Joinvillense de Navegação,

.

acaba de receber grande e variado sortimento de:

l\rmarinbo,. Fazendas Finas, Enfeites de SêdR,
Bijouterias, Brinquedos, Porcellanas, Louças,
Vidros, Vinl)os Finos do Porto� de CoUares e

Cl)ianti, l\meixas, l\zeitonas, Picklles, Fructas
em Calda e Farinl)a de Trigo Especial.

_'

Deposito Permanente de Aguardente, Choco-
---------,-,----------------------------------

lates Finos, Bo]acl)as,- Cl)à da India, Sementes',
Carne Secca Riograndense. 1\ssucar de Co-

, ,

dos os Cypos, (afe em Pó, Fogos de Artifi..

CIO, Tintas, Uleos e Ferragnes.
-

'-, PREQOS EXCEPCIONAES

Só no BAZAR DO POVO

3xl
Praça Dr. Lauro MUller

Annexo á PAPILARIA BBASIL

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

�� BRAnDE HOTE(.
�
_'" �

*
)..f(;

,*,
*;
*- Caixa Postal n. 4 - Telephone n� 46

� Endereço telegraphico: MAR

�. Rua Raphael Pardinho quentes e frios

� São Francisco do Sul Carro na Estação

� Estado de Santa Catl)arina.
.

I ;!'",':::;�. >

>

���*i��E��11KüJl{di'\*���li\�F�**i)FJR*P

Proprreta rio

Marcos' Mattana

q,-----------------------,. ...,..___._.

Oafé e Bilhar
-:Il)B-

.e:4,,0 4ce 01_yel*,a • **,_io

Rua Babitonga,. ll. 8 Telephone 11 J
-.

)
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Não tendo até boje a Empre
sa de Luz e Força se dignado
attender ás nossas reiteradas so ...

licitações para fornecer luz elec
tríca ao osso estabelecimento

,Secção Livre [cornmercial, avisamos aos nossos
---------- estimados clientes que somos

Onde é o paraizo das creanças obrigados a, d'ora em .deante,
.

,

encerrar o nosso expediente ás
..-----1-

E' lí B d P
. 6 horas da tarde,

-.--
. a 1 no aZRr o ovo, Jun-.. .

Recebemos do sr. rev. Liborio Grewe, to á Papelaria Brasil. Onde' se S. Francisco, 27/7/1920.
vigario desta pàrochia, um cartão agra- encontra o maior sortimento de COI·rêa & Cla.
decendo-nos as referencias, aliás justas,' brin,quedos a preços baratissimos. Proprietario do, «.Bazar .do Po-
que .lhe, fizemos por occasião de seu d PIB 1anniversario natalício. Este novo e popular estabele- vO» e, a « ape arta ras! ». •

-:- cimento que já é visitado diaria- -:-

A Co�pa?hia ,«Previsora Rio Granden- mente pos Mil Freguezes, precisa
se», CUja sede e em Port.o Alegr,e, a- de Dois mil freguezes diarios pa-caba de encampar, no dIa 17· de Ju- .

I 1 t k d D 1 J A
.

C ld
.

lho, a Compaúhia «Garantia da Ama- ra COnSul!llr O co assa s oc e ec ara oão ntonlO a eIra So-
. mercadOrIas para, todos os usos brinho, que por fallecimento de seu

�o��a»t' t'd
.

B domestl'coS que ali' estão chngan- tio João Antonio Caldeira, assignar-se-.

J.:.. es e sen 1 o,' o nosso amIgo sr. er- 1}"'- ha de ora em diante João Antonio Cal'-
nardo Klass, em Florianopolis agente do tambe�' diariamente, . e que deira, sendo valido todo e qualquergeral da «Previsoria»· neste Estado re- são vendidos a preços ao ai ... documento �ql1e por ventura Mnha as-
cebeu um telegram�a do sr. Albano

cance de todas as bolsas. 'signado com o nome que antes uzava.,Issler, director geral daquella ,Compa-
nhia, communicando-Ihe a importante

. Não façam suas compras sem S. Francisco, ��4 de Julho de 1920 •.

transacção. visitar o Bazar do IrOVO., I JoAo Antonio Caldeira

Provincial da provincia da Immaeula
da Conceição do Brasil Meridional, pelo
que fica S. Excía. filiado á mesma or
dem religiosa.

.Bromil o. Brasil é um dos maiores paizes
do mundo pela extensão do seu ter
ritorio.
Provemos que tambem o é pelo nu

mero e pelo patriotismo de seus filhos.
Preencher as listas do recenseamento
é um dever de todos os bons eída
dãos.

-:-

·
--

·

CJontribuiram para as obras
da nossa Matriz.
Rua Ma'Ft.chal F iariano, compre

hendendo o trecho entre o canto da
Carioca e o canto da rua dos
José .Baailio Corrêa

'

.

Jose 'Augusto Nobrega
Casimiro Stazak
Dr. Luiz Gualberto
Fedro G. dá Oliveira
João A. Bittencourt
Adelino Mariano da Silva

Carijós,
1$000
1$000
1$000
1$000
1$000
$500
$500

cura Tosse
-,-

o lavrador que semeia o progresso
da Pátria, merece colher 08 beneficios
da protecção official. As neccessidades
da lavoura só poderão ser

.

conhecidas
pelo governo, se os nossos agrieulto
tes preencherem com confiança 'e pa
triotismo, em '1 de Setembro de 1920
os boletins do censo economico.

Labore tor io .... Oaudt & Oliveira. t
..............ma�..�&B�'

-;-

Está em festa o lar do sr.' AI varo
S. Thiago, col1ector estadual do Jara
guá, pelo nascimento de sua filhinha
Eneida.

NOTICIARIO
·

-.-

o sr, Crispim Mira, brilhante e lau
sado autor da Terra Catharinense,
ubÚcou na edição da «Republicá»,
de 23 do mez ultimo findo, um artigo
espondendo as observaçôes feitas, sob
8 epigraphe ......... Tres ponto" de histo-

o
.

tort'a catharsnense, pelo nosso colla-
orador C. P , á margem do ínteressan

te e valioso livro do, Illustre escríptor
ecestaduauo.
No proximo nUTnelO publicaremos a

replica de C. P., 'não o fazendo hdje
por absoluta falta de el3paço.

Attestados como o que se segue Ia
zern por si só' o bom nome de um pre·
parado, mas a «Emulsão de Scott»
tem desde a sua apparição a justa fa
ma de um maravilhoso remedio. Attes
to e juro sob a fé do meu grau que ]
emprego ha muitos annos em' minha
clínica geral, particularmente nas ore

anças, a conbecida «Emulsão de
Scott», podendo affírmar sempre o seu

resultado corno analeptico, confirrnan
do principalmente corno disse, nas ore

anças a sua vantajosa applicação.
«Dr. João l\lonteiro.'

«Jufz de Fora, Minas Geraes.»
-:- -

, "

. «Terra.»-Recebemos a vi-ira dessa
excellente revista que se publica em

Florianopolit', sob a direcção dos srs.

Othon d'Eça, Altino Flores e Ivo de
Aquino. /

Basta para recomrnendar o novel se·

manarió os nomes dos seus redactore-,
por demais conhecidos como talentosos
cultores das letras, estando assim asse

gurada a bôa acceitação que deverá
ter a "Terra", cuja feitura tanto intel
lectual como material nada deixa a de-

, \

s�ar.
Agradecendo a visita,

mos a distincta collega,
pros�ridades. '

'. '

TI\' C. fi} .Iazer-se tudo;
L .laCl_ mas, fazei-I) bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só ' fallava-se ,no «DOOHMICIDA»

-

Motta Junior, para a cura da 0pz
iaçâo; hoje, 11'a uma bõ 1 dose de

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

para muita COUZH, ainda;' mas

quanjo se quer <,

a cura radical
e iníallivel -da OP1LAÇÃO,' ainda

,

cumprimenta
desejando-lhe hoje só procura-se, só vende-se,

por este mundo fi fora, () mesmo

a1ztzgo e caro !.E.2..2,!iM I C IDA»
Motta Junzor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

-!-
A directoria da Sociedade Beneficen-

te IKAlliança dos Estivadores" pede-nos
para declararmos que a mesma nada::,
tem Com o periódico ,,0 Olho" que se

'

pub�i�a nesta cidade, sob ao' direcção
do sr, Julio Costa.

cada lata e que encontra-se em

todas as drogarias,
,

.\ -:-

.

A sup<Jerintendencia municipal desta
Cidade procederá, por todo o corrente
mez, á cobrança dos impostos de in
dustria' e OIofissão relativõ 'ao 2'. se
ll:lestre, sobre telirenos rião edificados
��ntro do perímetro. urbano, e canos

?gua iluvial que; desaguam nos pas
seIOs.

.......:�
• A mesa de rendas estaduaes está
procedendo á cóbrança do imposto de
lndu�trias e profissões relativo ao 2'. se·
tllestre do corrente exercicio.

Bonra merec�da
'V
O Exmo. Sr. Dr. HercUio Luz, 'L8-0-
,ernador do Estado, recebeu I do Supe

r�or dos Padres Franciscanos, em FIo
l'íanopolis, o diploma, subscripto pelo

/
\

(Jid Gonzaga. De passagem para
Florianópolis, esteve nesta cidade o sr .

Cid Gonzaga, funccionario do Thezou
ro do Estado.

S. S., que é um cavalheiro distincto,' ,

tem prestado varios serviços ao seu Esta
do natal e em tempos organisou um inte
ressante quadro comparativo dos fretes
cobrados pela S. Paulo - Rio Gran
de e pela Auxiliaire, que serviu de
base ao memorial lido pelo dr. Le
bon Regis em sessão da Sociedade
Nacional de Agricultura.

-:-

Rifa - Acção entee amlgos.
Graças á acu vidade das Filhas de

Maria, estão passados quasi todos os

bilhetes da rifa, em beneficio das obras
da Matriz,
Trata-se da rifa de algumas lindas es

tatuas, ainda não bentas, expostas na'

vitrina da Casa Br asil,
Merece to

.

o o .louvor a

de do actual VigArio que
de todos os meios licitos
para embellezar o Templo
dade. ,

Sabemos tambem que, para o. mes

mo fim, o snr. Mario Lopes se oííere
ceu para ensaiar e levar á 'scena urna

serie de representações dramaticas, a

realizarem-se no Club, :XXIV de [anei-
roo ,

Outrosim, promette grande exito o

festival promovido por uma commissão
de senhoritas, para o dia 15 de Agos
to, e cujo magnifico prograrnma publi
caremos em nosso proxaDo numero.

boa vonta

lança mão
e honestos
da nossa ·ci-

__;:-
-----------------------------

ELIXIR DE NOGUEIRA
Cure.

Latejamento dls ar

teria. do pescoço.
InnammaçOes do ut..

roo

CorrlmeDto dOI ouvi
dos.

Rheumatlsmo em ,__
'rito
Manchai da pel

le.

AHecçrses do

flgado.
Dores no pei-

to. :fi-
Tumores DO'

ossos.
Cancros ,.e-

nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculol •
Pistulas.
Espinhas.
Raehítíame,
Piorei braD-

eas.

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Crystas.
Escrophulas.
Darthroa.
Boubas.
Boubene.
e, flnatmeftte.
todas as mo-
'lestlas pro'"
venlentes do
sangue.

.. ._ ._1 _.M __ "-_ •..• _ .._

i

J;l T" .... ,f:\ r»h; o'1L l '\... '-_.Jl .

--
de, Carta

:Faça como eu: to·

me o remédio ideal
para todas 8S doen
ças do utero, tome

A Saude daMulher
e ficará- curada de

.� .aeus mcommodos,"
��--------------------�
1 . DAUDT &-9UVEIRA - Rio
"=�"'�Mn_I!ZSIII_IIIliIIII 1iiI

,

"ende-se um terreno
• com 21 mar-

gas e uma casa de madeira, co
berta com telha allemã, e mais
bemfeitorias distante 15 minu
tos da estação; e um outro ter-

,
rena situado á rua Jardim c0111
27 rn. de frente' e 200 metros
de [unío. Para tratar com o pro ..

prietario rua Bucarém n, 17, join ..

ville. 4x2
..
-.-

Missa
Os funceionarios da ,Al,fandega de

"
S! Francisco em suffragio á alma do
seu collega .

Manoel Badejo
íalleeido em Joinville a 27 do p. p.,
mandam celebrar 3a feira, 3 do
rente ás 8 horas, uma missa na

triz desta cidade. f

cor-

ma-

I Para esse acto de nossa santa relí-

I gião convidam os parentes e amigos
do extincto.

I
.

AO PUBLICO

DECLA'RAÇÃO
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FUNCH, EDYE & ·CO., INC.

r

I

O vapor "STEPHEN" de Nova
York com carga chegará cerca de 24 de

Agosto.
Recebe carga para Nova York.

Informações eom (') Consignatario
R. O'N. Addison .,

São Francisco do Sul

..ba. _ .tiL.

Manoel do Nascimen0 'Badejo
Falleceu a 27 do corrente, em Join

ville, para onde fôra a tratamento, o sr.

Manoel do Nascimento Badejo, 2° es

cripturario da alfandega desta cidade.
A morte quasi inesperada desse íunc

danaria da fazenda federal causou pro
funda impressão na nossa sociedade,
que lamenta sinceramente o seu prema
turo passamento.
Manoel Badejo era natural de Floria

nopolis e residia nesta cidade desde a

installação da alfandega, para onde veio
como escripturario, exercendo esse car

go com muita competencia e dedicação,
Pouco tempo depois contrahia nupci

as com a exma. sra. d. Rosalina Go
mes Ribeiro, filha do sr. .Francisco Ri
beiro, já fallecido, e exma, sra. d. Cle
mencia Ribeiro, e irmã do sr. João Go
mes Ribeiro, digno gerente da filial do

B.anco ��cional do ,Commerci? em Join
ville, deixando desse consorcio tres' fi
lhos menores, - Dalila, Maria de Lour
des e Jacy.

Esposo e pae extremoso e' dedicado,
a sua morte foi um golpe profundo pa·
ra a sua familia. 'Í'

O seu enterramento efrectuou-se no

dia 28, á� 11 horas da manhã, em join
ville, tendo seguido daqui, afim de a

companharem os seus restos mortaes até
a ultima morada, diversos amigos e rol

legas de repartição.
Enviamos á exma. família do extinc

to sinceras condolencias,

A festa do
-

domingo atrazado
Revestiu-se do maximo brilho e e�"

plendor, a festa celebrada a 18 do p.
P" em honra do Sagrado Coração de

Jesus.
Na vespera, antes da novena, houve

a transladação da nova Imagem, adqui
rida pelos esforços das Zeladoras do

Apostolado, imagem essa que, como

obra de arte, será mais um importante
embellezamento do nosso templo.
Sahiu a procissão da residencia do

sr. Petronilho V. de Souza, cuja digna
esposa, d. Maria Vicencia de Souza,
presidente do Apostolado, auxiliada pe ..

las demais zeladoras,l aviam preparado
um lindo andor, ricamente enfeitado,
sobre o qual se ostentava a bella e ma-

gesto&a imagem. .

,

.

Muitas virgens e meninas ve::;tidas de
branc'), bem como" �s associadas do

Apostolado e da Pia União das Filhas
de Maria acompanharam a' procissão,
dando grande realce a esse actci" publi
co de fé e relig'ião, fechando o prestito
uma banda de musica, em boa hora

organizada e gentilmente cedida pelo
sr. Mario Lopes.

-No domingo, dia da festa, houve mis
sa ás 7 horas, abeirando-se da Sagrada
Mesa perto de 200 pes�ôas. Durante, a

mesma . Missa ·realizou·se a primeira
Communhão das, crianças.
Terminada a benção, foi cantada Mis

sa solemne, �endo celebrante o reV. sr.

p. Antonio Francisco Nobrega e ser�

vindo de diacono e subdiacono os reVs.

senhores padres Estanislàu e Justino,
prégando ao Evangelho o rev. sr. pa
dre Theodoro que, com sua palavra
cheia de unção, conservou o numero ..

ro auditorio suspenso de seus la bios por
mais de meia hora.
Durante todo o dia ficou a Imagem

_._#_- - ---- _. ---_._---

fieis sendo I.------------�/;-.I de carg1 e de;carga dos. n;vtos que
Altar late- ( 1 demandam o nosso porto, de maneira
seu throno Não' é de hote I

a satisfazer aos interessados.
Y'J�

.l

Após foi-servido um copo de cer-

veja e doces .aos convidados, send�
tambem por essa occasião, distribuidos
os estatutos da sociedade, que acabam
de ser impressos em folhetos.
A festa foi abrilhantada pela banda

de musica «Estrella d'Alva», que to
rnou parte na sessão e na passeata que
se realisou á noite.
Agradecendo o convite que nos foi

I endereçado para assistirmos a essa fes
i ta, Iazemos sinceros votos pela prospe
ridade da «Alliança», desejando que,
corno sempre, a mesma saiba preencher
os seus fins e rodear-se de sympathias
e amwos leaes e dedicados.

.

exposta á veneração dos

depois transportada para o

ral, onde d'oravante será o

esplendoroso.

Para que as Creanças se

desenvolvam de um modo
são e normal. é prudente
que se lhes reforce o orga- .

nismo com um preparado
tónico de beneficio indis
cutivel, Tal é, segundo o

testemunho ,de milhares
de paes, a legítima

Snr. Aristides Frederico de Andrada
r Ih'::;iuencia: Fortaleza":'" Ceará

ClIrado �m o Elixir de No
lJueir(.t do �haco. Chco. Joãoda
Sil\'� Sil"eira, de complicações
sy p II i ti li cas,' tendo estado entre
va.J.o Iiilcis mezesl

que se conhecem os productos
pharmaceuticos de Motta lunzor:
-muito caros sempre, corno di
zem, mas sempre bons, infalliveis
sempre, nos males a cujo curativo
se destinam.

03 PÓS FERRUGINOSOS de Mot
ta jUtz20r, uru del1e�, não térn
substituto contra a s Alumzas, em

geréll, stcspcnsâes, hel'norr4agzas,
«FLORES BRANCAS», zrregu
iaridades, finalmente.

O., legítimos trazem o uetrato
de seu auctor; a sua colherinha-rne
dida, tem, no cabo, o nome de
MOTTA JUNIOR, e encont (1.111-

se em todas as Drogarias.

A's 10 horas teve logar a solemne
benção da Ima6'em, servindo de para
nymphos o, Exrno. Sr. Bispo Diocesa
no, d. Joaquim Domingues de Oliveira
e d. Maria Vicencia de Souza, sendo o

primeiro representado pelos srs.. Padre
Liborio Grewe /e dr. Eugenio Müller,'
vigario da Parochia e superintendente
respectivamente, e a segunda pela ex

ma. sra. d. Emilia: 'Esteliita Nóbrega.
O senhor Joaquim Mariano Ferreira

Junior e sua digna esposa .d. Thereza
Ferreira fizeram-se representar pelo sr.

Petronilho V. de Souza e d. Maria Vi
cencia de Souza que, por sua parte,
substabeleceram procuração ao sr. Vir·
gilio Augu .. to Nobrega e sua espo:-;a,' d.
Emilit Estellita Nóbrega, devido á mor

te quasi repentina do cunhado da pri
meira, acontecida á madrugada do dia
festivo.

•

Snperintendencia Municipal
1 m�l�l31 iglllQI81IJlBim Q D,�tueIOI Administração do Dr. Eugenio Müller

(Uma pagina de Flamarion)

E' impossivel meditar friamente nes-I
sa realidade (a pequenez do nosso

mundo) sem se ficar maravilhado d i

assombrosa e inexplicável illusão em Officio ao Conselho Municipal enví
que anda embalada a maior parte da ando o balancete da receita e despe-
humanidade. sa do segundo trimestre do corrente.
Temos um globosinho que rodopia exercício demonstrandp: saldo que

no vácuo infinito; á roda desse globo passou do primeiro trimestre da ver

vegetam 14.500 milhões de sêres, ar- ba geral Rs, 30$423, idem dia verba
zumentadorea, que nem sabem de on- especíal Rs. 3:617$436, idem do dis
de vêm pem para onde vão; não ten- tricto do Sahy Rs. 435$731, importan
do, aliás, nascido cada um delles, se- cia de uma letra promiesoría garantín
não para dentro em pouco morrer e do o contracto da luz elétrica Rs., . .

essa pobre humanidade resolveu o pro- 5:000$000, importancia arrecadada pel
blema, não de viver feliz como o sol la verba geral neste segundo trimes-

, da natureza, mas de soffrer constante- tre Rs. 12:638$347, idem pela verba
mente pelo �orpo e ,Pelo �spirito. Nem I especial Rs. ,3;400$615, impo,rtancia p'�.
sae da sua ígnorancia nativa, nem se I ga pela verba geral Rs, 9:027$507, 1·,'

. eleva até 08 deleites intellectuaes da dem paga pela verba especial Rs... '.
arte G da scieneia, � atormenta-se cons- . 3':361$500, importaneía arrecadada pe
tanternente com ambições chimericas. 10 districto do Sahy Rs. 68$250, idem
Estranhaorganisação social! Dividiu- paga pelo mesmo distrícto Rs. 19õ$187,

,

'

se 0'\11 rebanhos entregues a chefes, e saldo da verba geral que passa para o

de tempo a tempo, vêm-se esses reba- terceiro trimestre Rs. 3:641$263, saldo
11ho'1 atacados de uma 'loucura íúriosa da verba especial que passa para o

arremessarem-se uns contra os outros mesmo terceiro trimestre R� .

o a hydra infame da guarira faz a sua 3:706$551, idem do Sahy em poder do
colheita de vietimas, que caem como Intendente Rs. 308$794, saldo geral
3S espigas maduras' sobre os campos em poder do Procurador Rs .

ensanguentados; quarentai milhões de 7:397$814 e reais uma letra de Rs .

homens são degollados, regularmente, 5;000$000 como garantia do referido
cada seculo, para manter a repartição contracto da luz electríca,
microscopica do globosito, em varios

'.-...AW .lW I. ,. E •........".UiI 3 i l!fIIIIMiiIIft"r_

formigueiros I
tr� 1, 'Tr (ft � J: <r llu Quando os homens souberem o que é
��lltuv J)l'ilP> n�IUltQlrFO)' litOl .I:� a Terra, 'e conhecerem a modesta situa-

ção do. seu planeta no infinito; quando
apreciarem melhor a grandeza e a bel
leza da natureza, deixarão de ser, I por
um lado, tão loucos, tão materiaes, e

pelo outro, -tãó crédulos; viverão, en

tão, em paz -no estudo fecundo do Ver
dadeiro, na contem plação do Bello, na
pratica do Bem, no, desenvolvimento'
progressivo da razão, no nobre exerci
cio das faculdades superiores da intel·
ligencia.

.

Expediente
Mez de Julho

DIA 20:

Elnulsão de SeoH

Senhoras brasileiras: declaras sem
SU�t0 a vossa edade no recenseamento
da população em 1 de Setembro de
1920 ..As informações que prestardes
-erã» estrictaménte I confidenciaes,

I

••

A.directoria do Club Náutico «Cruzei
ro do Sul» continua a trabalhar com

afinco pela completa organieação des
sa novel e .utilissíma sociedade, sendo
possivel que dentro em \breve adquira
duas yoles para as suas regatas.
No domingo p. passado houve a e

leição para preencher a vaga, de vice ..

presidente deixada pela excusa do sr.

dr. Antonio Selistre d� Campos, sendo
escolhido, por unÇtnirnidade de votos, o
sr. tenente Francisco de Albuquerque
CavalCllnti. Após. á eleição, os .. associa
dos presentes acompanharam o sr. dr;
Selistre de Campos até a sua residen·

. .

ma.

Cumpre-nos prestarmos todo o nos"
so apoio ao «Cruzeiro do Sul», pois
nâo podemos conceber que .

se de
monstre descaso por uma associação
de fins tão louvaveis e de grande pro
veito para a educação physica da nos-

sa mqcidade. ;t

-:- "

Ama com fé e orgulho 'a terra. em

que nascestel
.

Declara a tua nacionalidade no re·

censeamento da população em 1 de
Setembro de 1920.

�
�

Sociedade Beneficente_
"Allianva dos Es·tivadores"

Esta sOGiedade festejnu a 26 do mez

p. p. a passagem do 2° anniver�aljo de
sua fundação, realisando em súa !-éde,
á rtia Marechal FJori::mo, uma sessão
commemorativa daquella data.
Presente grdnde numero de convida-

dos, cavalheiro�, senhoras e !'cnboritas,
agentes de vapore�l. autoriciadfs hcaes
e todos os seus associados, o sr. Altino
Vieira" presidente da «Alliariça», til[DOU
a iHllavra agradecendo o comparecimen-E' ó maravil}Joso fortificante to daqutllas pessoas ali e rljzendo que

da actualidade. a sociedade, para Ul;jnter·�e, conta com .(

São em grande numero os o auxilio e a protecção do:; <"genks ele

seOS successos. vapores, sendo proposito da assoC'irtçã0 '

saber corresponder a esse apoio facili
Dá for�a aos musculos e ao cerebro ... tando por todas as maneiras o' serviço

\

o Vigogenio
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