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d� á terra carijó, foi dado'pelo nauta I
!i.lepuladG !geodoro de ea�n7al''tO.veneziano Sebastião Caboto," prova-se, II

sem 'grande esfôrço. - Senão vejamos. Veio de Florianópolis, pelo "Sirio",
1o-Em todos os mappas conhecidos n» dia 7 do corrente, em companhia de

da costa Ibrasileira, desde o de Juan de
sua exrna. familia, o sr. Deodoro de

O illustre autor da Terra Cathart-! bibliographia do seu estudo é' extensa; la Cosa (1500) até o de Sebastião Ca- Carvalho, digno deputado estadual por
I

«ens» respondendo os reparos que fi- foram citados Americo Vespucio (car- boto (15,44), exclusive, não se encontra ..

IV e-te município.
tettlOS neste periodico a' tres pontos de tas a Solderini), Francisco Alba (Dia- a denominação Santa Catharina assi-
histcirta catharinense, citados erronea- rio), Gabriel Soares, Bougainville, Na- gnalando o mínimo accidente

.

do nos-
S. s,, que se acha aqui de visita aos

I mente no 'seu livro ha pouco publica- varrete, Paul GaffareJ, Goriot, diversos so littoral, Sómente depois do appare-
B us amigos e correligionarios, regres

dó, confessou, após a leitura da obras vols. da Remsta do lnstztuto ltz'storzco cimento da carta marítima de Caboto sará amanhã para a capital do Esta

de Pedro Taques, Azevedo Marques e e Geographzco Brasueiro, etc., etc.; es- é que tal nome se tornou conhecido e
do afim de continuar a tomar parte nos

Harrisse, que de facto - se"Sautorés foram lidos attentamente e radicou-se definitivamente.
,. trabalhos do congresso estadual.

10 - Francisco Dias Velho não ti� por' elles ficou provado que antes de 20-Pelos documentos rté hoje vin- A «Razão» envia ao sr. Deodoro de

nha 'o sobrenome de Montelro;' Caboto a ilha não tinha a denomina- dos á luz (Vide o importante ,trabalho I Carvalho, seu dístincto director, since ..

20 _' a denominação de Santa Ca- ção de Santa Cathorma. Depois, de Toribio Medina .......«El veneciano Se- i ros cumprimentos. '

thartna não foi dada á ilha, onde es- são citadas a carta \ de Luiz Ra- bastian Caboto», 2 :gr()ssos volumes), I
tá situada a capital do Estado, pelo mes- mirez (1528), - que acompanhou sabe-se que tal denominação foi posta
mó Dias, Velho; ,

Caboto na sua expedição,.- onde' se em fins de 1526, (provavelmente. em

3° _; este aqui não chegou em 1651. í

encontra a primeira reíerencia ao puer- Novembro) durante a estadia .de Cabo- i A colonisação do nosso mnnicipioConcordando inteiramente com o lOto de lil Santa Cataiin«, qu.e asz se to en!re �?s, e, ainda mais, que ella ao Iponto, que fica fóra de discussão, o sr. ie {luso nombre; a obra de Harrísse propno nauta se dev�, como test�n::.u·1 O governo do Estado concedeu a 5
Crispim Mira mantem-se, entretanto, em que publica o Islarto de S inta Çruz, nharn sel�s_ companh.etros ?e expedlçaO,! do mez p. p., uma area de terras, noduvida sobre se teria sido Caboto quem até então inedito e' onde vem meneio- � Çaplta{:. ?rego!"lO �al o, �m se�. de; � dístríeto do Sahy, aos HS. Henriquedeu a denominação' de Santa Cathar: .. nada a «ilha, á qual se paz o nome de poirnento, diz: « .. .fueron al dicho no o; Gerard Filho e Luiz De Marchi na
n. á referida ilha, e' com relação á da- Santa Catharina», e, finalmente, o A- puerto de los Patos, que des{lues' pu-l qualidade de representantes de um 'a"
ta. (1675) da chegada de Francisco Di .. tias do Barão do Rio Branco que traz steron nomõre la zsia de Santa Cata-! vultado numero' de colonos porneranos
as Velho a' estas paragens." a carta de Diego Ribero (1529) e a lzna».. I e italianos
O nC?sso artigo foi calcado no estu- do proprio Caboto (1544), as primeiras Nicolau de Venecia depõe; « ... a son-] E te '. ,., f '1" .

do....,.; Denomznaf-ão de Santa Catharz- que dão a ilha de Santa Catharina coro dar entre la isia que el Capztan ge I. .ssas erras, que sao e.rtIIssII?as,
na; do erudito historiographo, sr. dr. este nome (Harrisse também publica e�," neral (Caboto) puso (nornbre) San. limitam-se ao Norte, pelos rIOS da Ca..

Luiz Gualberto, publicado no «Jornal do tas duas cartas). I ta Cataitna». I çada
e Braço do Norte do Sahy Guas ..

Commercio», do Rio, em Março de O sr. dr. Luiz Gualb�rto P?ss.ue es-I Gaspar de Cazafia declara: « ...que se su; ao Sul, p.�l"o Braço do Norte e. su-
1901, na «Revista Catharinense», da sas obras em sua preciosa bibliotheca [Ilarnaba la bahia de los Patos, á cual as cabeceiras; a Leste, por uma linha

Laguna, 'nos seus ns. de Setembro e e consultou-as pacientemente para che- ii el dzcho Seõastiâo Caboto puso nom.1 recta da ��rr� do Braço do Sul do 8a'l

Outubro de 1911, e ultimamente na gar á conclusão que chegou. bre Santá "tatalzna». " I hy Guassu ate encontrar com � .

barra

«Republica«, de Florianopolis, - sen- O seu trabalho f01, como já disse- O Guardião da nau «Santa Maria del l do Braço do Norte do Sahy-Mirim; a

do nossa intenção deixar demonstrado mos, publicado em 1 �01, ,e annos .mais Espinar», diz; «� .•entre la 'z'sla grande, I Oeste, pela encosta. da s�rra, nasa,e�teB
qüê' estavam desfeitas as duvidas que tarde, em 1908, o historiador cht1eno que el dzcho Capztan (Caboto) habza I

H afflue.n�es do� . rlO,� Sahy.Guass�. ,e
por ventura houvesse em torno desses José Toribio de M�dina publi?ou � sua pttesto (nombre) Sanüi' .Calaltna». ' .1 Sahy-M�rIru e .,dIvlsollas das sesmarl�s
pontos de historia. obra - «El venectano SrbastIan Cabo- ,Nq perg.unta X do pleltb de Cathan- até o. rIO da Caçada, affluente do rIO

Diziamos, então, que o sr. dr. Luiz to», onde se 'encontram fartamente os na Vasques, Sê lê: '«
... que fueron son-! Palmltal.

. . •

Gualberto chegara á conclusão de
_ que docs: que comprovam o asserto do sr. dar entre la zsl/2 grande que el CatJZ-1 Os colonos constltulram·SE' em so<ne ..

I fôra Caboto quem deu a denominação dr. Luiz Gualberto, cujo estudo é re- tan general puso nombre Santa Cata- .

dade com reBponsabilida,�es defini�as,
d'e Santa Catha1'zna á ilha Juremirim sultado de deduções logicas. lzna».·'. ! tomand� o nçrne de SOC1e�ade AgrlCo"
dos indigenas, «depois de acuradas 'ln- Se o sr. Mira não se tivesse conser-. Finalmente, o proprio Caboto decla-I J� RodeIe?-se. Os ers. �omlngos Valeu
vestz'gações e da leitura dos docs. pu- vado tão alheio a assumptos de histo- 4 ra « .•. este puerto de la San"'z (.r/Lelz.1 tIm e LUIZ De Marchll encarregados
blicados por Harrisse na sua obra «John ria, não te�ia respondido os nossos re·1 nlZ, que fl,S'l le" puso 1,zombre». pj inda! de estudare:? e.�brirem .os..caminhos
Cabat the Discoverer oí North-Aplerica paras fazendo um juizo tão precipitado I na. pergunta X do seu interrogatorio o! de penetraçao'.Ja deram lnICIO a esses

�nd 5ebartian his san», taes como o do criterioso inve�tigador que é o sr. confirma, dizendo que á ilha grande! t:abalhos no dIa 4 .do corrente, a par ..
lslarzo de Alonso de· Sahta Cruz, o' de" dr. Luiz Gualberto; na, bibliotheca do «'puso nombre Santa Catalznrz». '1"

tlr do lugar denOIllIUad? Barahara.
poirnento de Caboto em Sevilha e o lnst�tuto Hist. e

.

Geogr .. de, Santa
4-
ç�- ,Cabe, pois, clar�my,nte a Seb�stião. Ca- . A, noticia de que o exmo. sr. dr.

'mappa do mesmo onde a zlha de S. tharlI�a, em Flonan�polls meSID,o, Lena! boto, nau�a ve_nezlano ao SerVl?o. �spa-l Rercilio- Luz �e� directamente a esses
Cathartna vem mencw1iadd soó esta desfe�to as �uas dU\ldas cor:sultando a � nhol, a, paternt.dade �a denorntnaçau-l colonos uma Importante concessão de
d'enom'tnação». «RevIsta Tn�ensal», .em c�Jo _voI. V,! Santa Crltltarzna, ate hOJe conse:vadô. rterras, causou aqui a maior satisfação,
'o. _o sr. Mira� querendo certificar-se da �916, o sr. Lucas B?ikU.X msenu umas, �s. bons fund�mentos do pesqu�zad�r I dando s. ex., ainda uma vuz, prova de
ve�rdade, folheia Harrisse, na Bibliothe- mteress,antes notas hlstonc�s sobre Se-, mSlgne que fOl Azevedo.Marques,. attn- sua sabia e proficua administração.
eh Na'cionaJ, no Rio, e vem declarar bastião Caboto e onde o lllustre histo- buindo a denominação Santa Catharina'

"

pela «Ret>ublica» nada ter encontrado riador catharinense transcreveu de Me- a Gonçalo Coelho, não procedem, pois. _�__

«que autorise uma conclusão categari .. dina as partes dos depoimentos em que e sabido que o citado nauta portuguez
ca nesse sentido, sendo totalmente fa- os companheiros de e1'pedição de Ca- não alcançou as no'Ssas plagas na sua Dr. Ulysses Costa�has as fontes em que o dr. Luiz Gual· boto dizem que foi, o proprio navegador viagem de exploração.
bi:lrto calcou o seu interessante estudo», veneziano quem· baptisou a ilha de San-

'

Penso não haver mais d'.1vidas sobre
C· .., d . d .

continuando, portanto, para s. S., obs- ta· Catharina com este, nome. .

.

este ponto». .

. �� a. nom.eaXao o sr.. r. ReracIt-

CurfJ esse ponto de histoda· catharinen- O ,sr. Lucas Boiteux, reeditando es� t Quanto á data exacta da ,chegaçla de I
to CarneIro l{lbe�ro par� a �a var.a da

se. . . ses testemunhos, publicou na «Terra», Dias Velho a Santa Catharina, o sr. 'dr." comarca de FlorIanopohs, fOI �e�Igna-
Effectivamente, () illustre escriptor de Florianopolis'l o artigo que transcre- Luiz Gua1berto, optando pela de 1675, d? �a�a exercer o cargo

. de, JUIZ de

catharinense pela obra do historiador vemos em seguida: . registrada por Pedro. Taques, dá a en-
dIreIto da co�arca de

..�oInvIll� os:.
norte·americano nada poderia concluir «Não posso vêr defunto" se chorar... tender que assim o fez firmado na au-

dr. Ulysses Costa", que Já exerceu varI-

a esse respeito. Os estudos de historia Li, com grande interesse •. o artigo toridade desse historiador, «que, no di- os l�gares dd destaque no nosso Es�a.
não se fazem aoressadamente, -, re- da «�ep\ilblic�»,. de 24, .SU?SCr1p�O pelo zer do .sr. Capistrano .de A?reu, é um

do ,�' ��tualmente .se ,achava rem" dIS

querem paciencia ·e tempo para a con· estudIOSO oatnclO sr. Cnsplm MIra, .sob dos maIS profundo.s. Investlgadores da ponIblhdade, �ontmuan?o, etttret��to,
suIta das fonteg, chegando ..se ás vezes a epigraphe «Tres pontos de historia Historia Patria que tem havido». a preBt�r serVICoe a

. Sant�, Catha:rl�a
a resultados nuHos.' O sr. dr. Luiz Gual- catharinense». "" ' E basta a

. opinião' de
.

Capi�trano de na capItal da RepublIca, onde r�sldIa.
berto, «para adfuittir o facto como ver· Não consegui, infelizmen�ej. apreciar Abreu, o maior historiador brasi. ,O sr. dr. Ulysses Costa que Já oc ..

dadeiro», acerca da �enr)minação de os artigos da «Razão», de c::. Francisco, leito, para, recommendar um pes- cupou. enl S. Francisco o cargo de'
Santa Catharzna, estudou as viagens para, com mais desembaraço,' dar a quizador, a' despeito da falta de promotor publico, de onde sah�u para
dos primeiros \ navegadores ao minha singela opinião sobre os contra· fundamento que' o sr. Mira encontra no assumir [a chefatura de policia,
nosso continente; verificou que .André versQs pontos historicos.. autor da )VobiUarchLa (Fau,listana, como, passàndo annos depois a .desempenhar
Gonça1vés (1501), Gonçalo Coelho . .. Posso, de antemão, declarar que es- aliás, em todos aquelles que não. justi. as funcções de procurador geral,. do
(1503); d. Nuno Manoel (1505) 'e até tau de pleno accordo com o parecer ficam os seus lapsos.... Estado, - é um magistrado p'o�suidor
mesmo João Dia�' de Solis (1519), não- do illustrado de Luiz Gualberto quan·

.

, , de vasta illuetração e Um jornalista de
. aportafa:m na ilha Juremirim e, portan- to á paternidade da denominação im- V. P. pulso, sendo, por isso (mesmo, a sua

to, nenhum dentre, elles poderia ter si· posta· á nossa beBa terra. I nomeação uma optirua, ,ac'quísiçâo pa··
do 0. autor daquella denominação. A Que o nome de Santa G.atharzna, liga- .. -�- r,a a comarca de Join"Ule�

,.
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Deposito p�1tmanentê de lliguardentei C}Joco-
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Ao Commercio ,',

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

'Faço saber aos que o presente edital
com o prazo de 301dias virem, que a este

Juizo foi dirigida a' petição do .theôr
seguinte: Exrno. Sr. Dr. Juiz de Direi
to. Jose Antonio de Oliveira Filho,

r- commerciante desta praça, diz que 'é
credor do espolio de Matheus José
Rodrigues, da quantia de seiscentos e

cinccenta e oito mil e quatro centos

. , ,

reis (658$400) por um documento já para todos 'os termos judiciaes . da cau- Pr�VI+soríe R Grandvencido" na -importancia de 533$400 sa até ·final sentença esua execução, ad-I : \iii � _. ena�
Declaro pelo presente que .des- .reis, inclusive os resp�ctivos j�,r?:5 -1

e vertindo que as audiencias deste '[uizo, " Companhia da Seguros--,e Sort'eios'
ta data em diante deixo de ser

mais uma. conta
' na, importância oe costumão ter lugar, nos dias utei-, á- --,-

,

,

'

. . 125$000 rei- prefazeudo am bas p.ircel- quintas feiras 'ás 12 horas., 'nn Fornma 'R lt d
'

d
'

S �. •

gerente ',e procurador da Filial las em 658$400 reis acima, declarado; rua Itajahy, desta 'cidade. Nestes 'termos. 1.--.4:.'
.

esn ,a 0- QS OrlelOS
que os srs. Pereira '& Irmão man e pqrque' a representante legal do refe- P. a V. Ex 1. que, autuada esta e_.,,�mai� f

. 'Realisado em 21 de Julho de 192Ó
teern nesta cidade. rido espolio D. Laurinda Ribeiro dos "l procuração inclusa, digne-se deferir

S. Francisco, 31-'7-1920. Santos, viuva daque.ll� !inado não tenha na forma' requerida. E. Deferimento,

Alti' Vi
- presentemente domicilio certo e conhe- São Francisco, 25 de Junho dei 1920.

no elra'd 'V E di O A)'� rl O f d And d L. CIO, requer por ISSO a . xa.· 19ne- '�VOgrlU'Ó no re e nu'ra é, U·

_!!JII!!!!!!!!!.!!!!l!!!l!!!!!!!!!!I!!!!!I!!IIII!!!!!!!III!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!�!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!I!I�·�r�.&"'2I!!1Jj_;;;a se adrnittir a justificar-se 'com designa" cena. (Com uma estampilha estadoal no
cão de dia, hora e lugar a ausencia da valor de um mil reis, inutilisada.) Em
da Supplioada em Iugarincerto e não cuja-petição proferi o despacho seguiu
sabido afiai de lavrar-se editaes de, ci- te: A. Como requer. Designo o dia' 29
tacão com ° prazo de 30, dias, -para, ás 13 horas para a justificação. .

De citaçAo com o prazo de findos-os mesmos, comparecer á primei- São Francisco, 25 de' Junho de 1920.
30 dias ra audiencia deste Juizo, fallar ,lOS ter- A. Selistre. E tendo sido justificada a

mos de uma acção ord.naria em que ausencia de Da. Laurinda Ribeiro dos
melhor o Supplicante exporá a sua inten- Santos, em lugar incerto e não sabido,
cão e direito, e ficando-lhe assignado o' lavrou-se o presente edital pelo theor

prazo da lei para allegar a defesa que dó qual cita-se a mesma Da. Laurinda
a revele do pagamento da quantia allu- Ribeiro dos Santos, residente-em .lugar
dida de 658$400 e mais· os juros que incerto e não sabido, para na primei
accrescerem, sob pena de revelia, sen- ra .audiencia deste juizo, depois de fin
do á sua revelia, cazo não compareça, do o dito prazo ver-se- lhe propor 'a

norneiado Curador 'Ad-hoc que, intima- competente acção ordinaria em, que
do conjuntamente) com> o Illmo. Snr. melhor o supplicante exporá.1 sua in
Curador Geral Interino de ausentes a tenção e direito, ficando-lhe assignado De conformidade corn a L·ei'Jefu,ivi.
represente, 'e afinal, condernnada na for- o prazo da lei para allegar a defesa gor para o corrente anno todos os pre·
ma pedida ficando, desde logo citado, que tiver, sob pena de reveli>, arlver- mios soffrern o desconto de Jool� para,

rindo-se que as audiencias deste Juizo pag"'\mento do imposto respectivo. -
terão .lugar ás quinta-feiras de cada se-

A Companhia não se responsabilisa por
mana ás' 12 horas, no edificio do Fo- falta de. seus cobradores_: visto corno os

rum destà cidade, e nos antecedentes prestamistas, quando nao encontrado!
, quando aquelles forem feriados. E para por aquelles, dev�rã� ��fte�tu.�r <?

.. �a�,O Dr. Eugenio Augusto Muller,' Presidente da Junta' de alistamento militar constar lavrou-se o presente editar :qtie. mente de. suas mensalidades na séüe
do .Dístricto de São Francisco, da 91. Circumscripção de Recrutamento. ou agenciserá affíxado no lugar do costume- e- as.
Faz saber aos que o' presente edítâl lerem ou, delle tiverem conhecimento .

, publicado pela imprensa.que nesta data foram installados os trabalhos desta Junta e
.. portanto, convida a

todos os jovens da idade de 20' annos, completos no .annó 'passado e dornici-
Dado e passado nesta cidade de São

A' t
· IJ\Jr • h 1-liados .neste Município, a virem increvers-se nas listas de recenseamento alé o

Francisco, ao� 13 de Julho de 1920. .. ln" ·o.nl·O .,,'l,C,· . ,e "Oín
ultimp dia- util de Agosto do corrent'e' anno. C�)n\roc:r ta'rnb�rn todõs os interes- Eu, José Augusto Nobregô, escrivão

dos a apresentarem, neste prazo, esclarecimentos .na. reclanl,ações a bem de se- su12scr.eví, (com dUAS estampilhãS esta·: Encarrega-se de tonstrúccJ6es,, doae� no' valor de 1 $200 reis, inutili ..
'

fus 'direitos, afim 'de que a Junta. possa bem orient3da ficar da verdade e dar as s·ada�). (a.) Antonio. Selistre de Campos. rel,ormas e., reparações de pre-'
informações precisas a esclarecer o juizo da Juntfi: dã 'Revisão que teu} de apu· dl·OS
rar este alistamento. Está conforme . F·'

-

,

Faz saber tambem algumas disposições das modificações-da' Lei ,n�] 1860 de O Escrivão .ornece terreno para edifica�
4 de Janeiro de 1908, na parte relativa ao aHstàf�HttH(J'le sorteio '(Decreto ... José Augusto Nobrega ções, elfl diversos e aprasivei�
12.790 de 2-1-19]8): .

"

.

-:..... i pontos desta cidade., ,

A todo o �rasilejro que;' DO anno em que com rJ'éJar 21 annos de idadf;, par· � I?e ordem do �nr. Dr. Superintenden,te Mu- II Os traball)0s são feitos pnt
t'

.

'b 1 '

J fi DlCJpal faço publIco pelo p+es611te,. para co· .

• • "lctpar eSI=0ntanea�:;'Jent{:', por e�cnpto ou ver i1lmente a unta, seu n()m�, llíação, nhecimento dos interessados, que vae-se pro-
I preços razoavels e condlçOe!jprofissã�j resiJencia e data de nascimento, será fornecido um certífió;:ic!o de aHs· ceder nesta ?rocuradoria durante o mez de' vantaJ·osas.tamentb que dará direito a ,servir sórnente UÜ) ail'nô' na' ex'ei"tfim aéti\}õ (Arl:. 53 Agosto proxlmo entrante, a cobrança. dos se·; ...

§§ 10 e 20 e lettra' C do art.9)., ',,' guintes impostos: in,dustria.:e prdfisião relativo: O'S contractos, sao executaào�,
As reclamações apresentadas fora do prazo tÜârétido no ai't. 58; ,serã'o' 'reil1et- ao 2'. 8emest�e do corren�e, exercicioj ca.no I com a maximo rapidez.

• de agua fluvial que desaguem nos passelos \ '

.

hdas immediatamente ao chéfe do serviço de recrút::iment0,' í')odetl'do o�., lOteres- public08 e sobre terr�no' qão edificados den...------......,.;�.....-------

sados fazeI-o directamente a este, e só serão tomadas 'e01' considera:çã(� quando troo"!·sdoq/'uPeerni�oet:oatl�srfiibza�nrOe'm·· dentro desse pra'� Pos·t�es "de "'fíl·'st'�'s,"feitas pelo proprio interessado ou por seu repré5'e'ntant�' leg:,dmente' hhbditado <lo D '" V �

(§ uIlko do_art. ,60). ,\' zO' o referido pagámento, ficam onerados com
Plda�multa de 5'/. ao mez. 'ape '

e coresOs documentos para com?rovação de idade ou quaesquer recl3rn:lçÕf�') �erã() Procuradoria. do' Governo Municipal de S�·
iornecjdos gratis e i�entos de sellos e qllaesquer, outras taxas ,ou emolumentos Fl'ancisço, em 24 de Julho de 1920. Papel carbono
CArt. 62). .

o Procurador

Po ta 'd pha t
·

sAs Juntas' têm poder pa:ra conceder isenção aos iú',lividuos, de notaria e in- Affonso ,A. Doin ses, e ,n asIa
c(lntestavel incapacidade (aleijados, paraJyticos, loueo�, etc)'(AIt. 66). �. " •..!". JW di.'

P� 'r\el do'U'��do0:5 cidadãos que; por quaJ'(per motivo, deixararn de ser <iJistados dentro do an- t),
� tJ ... !�

no em que completaram 21 annos de idade, "serãl) incluidbs no, recenseamet'lto � apel de folhagem ,Plp�E pmll IiUlliem
que se estiver executando, desde que flS omis�ões sejam conhecidas. Si forem L' bLOenovés de 28 annos, serão incluídos na classe a 'sortear;, si foreol fnaiore�, �ó ;

:lvros em ranco, nesta typographi�! nesta Typograpbia
poderão passar definitivaOlente para o exercito de 2&, lirih� aos 37 annoi de ����������������."�,,���������������.��
idade completos" ficando, portantos, sujeitos a ser chamados 'para prestarem ser-

.'

viço no exercito de la .linha (Art. 68).
O BAZA'R DO POVOE' dispensado do serviço' no exercito activo, em temp6 de paz:· '

,

10) o filho unicu de mulher viuva ou 'solteira ,i quem sirva de unico arrimo, '

ou o que eIla escolher ql.1andc; tiver' mai::i de um;
2Q) o filho de hDl11em phy�;ícamente incapaz para qualquer, ..océtipação e a I

quem sirva de unico arrimo. (Art. 114 ns. 1 e 2).,
As fraudes comrnettida�" para omissão ele nome 01.1 nomes na lista do recensea· .,

menta militar serão cornmu,mcad,.ls pelas JU'ntas 'de alistatnenlb' ao' juiz: oU ·tri·
bunal competente, afiiú ue �erern punidos o,", delil).,quentes C0rn a pri:-.ão de'
um a seis, mezes e multa de 100$. a 200$000. (Art. 116).
Dois anuas apó�' a decretação desta lei; cidadão algum poderá, antes dos 30,

annos de idade, ser nomeado pina o fllnccionahsma publico federal ou· admi.f·

tido, em qualquer ca racter, em repartições. e' estábelecimentos" da Uhião, sem

que apresente ( caderneta: de reservista, oUi pelo, menos, ,certificado de- aHsta-
�mento. (Art. 128). . " .,' ,

, . ,

O Governo Federal entender-se-á ::orn os gQverr..o� dosi Estado's para qUe"' as,

disposições deste artigo se estendam ao iu'iüicionalismo estadual e' IÜ'ú ti ic'i 'pa1',
bem' corno 'ao operano. (§, unico dó' art. 148).
Aos domingos será affixada, na: pOrta' principal do edifició eiD que íurtcciona·

esta ']uhte" a rel�ção ?OS, alhtados .'nos s�te dias �nt�riores. "

.
'

.

A Junta (uncclOnara ,todos, os dlas uteIs no' edlficlo da Supenntendencla Mu·,
nicipal, /das 10 ás 1_5 horas (3 da( taldt). , '

E para conheciinentú de todos mandou' lavtar o presente edital que '·será pu·�
blicaclo ,no jornal <<.A' Razão», desta' cidade, por mim feito e assignadc)' �e rubFl·: )

cado pelo Presidente. " ;

São, Francisco, 14 de Maio de 1920.

Resultado"'do '17� 'Sorteio da 'SÉRlE PREVlsokr;
Número' da' sorte grande' da Lo.
teria Federal 47448' ,...-:..:" N0. conl•
temp,lado�,�;22448 .

.................---,,----------- ,--

Foram 'contemplados os seguintes 'titul�!:
22247 á 2237t com 2,?�ObO ,2:5�0,000
2237� ,á 22421 ,,' �o:ooo 2:50ó.ooo
22422- á: 22446 ,,100.000 '2:50c:ooo
?2447' som " 1::000:000

22448 Pré1n±OIJMàior 15 : OOO$Oij�
22-449,: com, 1:000:000
2245g,á 7247� 'cojn=l oo.ooo' 2:5�ó.boo
22475" á

_ 2?5-24"" ôo.ooo 2:,500.000
22525 "á' 22649 " 2().ooo 2:500':000
Total 403 titulas com _,.----_

prémios no valor (ie· Rs. 32:000,000'
AVISO

Edital 'de convocacáo para o alistamento mílitar

\
'

, . ,

annelO a PAPELARIA BRASIL,
aealJa-=,de' receber g..and�' e variado sortimento de:

]\rma rinl)o, Fazendas ?_finas, Enfeites de Sêda,

Bijouterias, BrinquedÇ>;�, Por�ellanas, Louças"
Vidros.,_ Vinhos" F,!n"Qst' do Porto, de CoIlares e·

Cl)i?lriti, ,Ameixas, '�zeitonas,' PickIles, Fructas'
em CflIda e Farinl)a d,? Trigo Especial.

'I

(1))

, I

,CarI!e �eccâ, "Riqgr�ndense, 1\ssucar de Co ...

dos 9s J;:yp'os, (afe: �m, Pq, ,Fogos de 1\:difi�
'cio, Tint'as, ()leos e' Ferragnes.

/"

PRE:�OS EXCEPCIONAES-

Só no BAZAR DO
Visto

(Assig.) Eugenio Ma:Uer
o' Secretario

I

Marcial Faria da' Veiga
lo Tenente, em disponi bílHlade 3x2

Praça Dr. Lauro \ MiUler

An06XÓ á P API LJl Ifl '4' B .'" S:IL: �
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L.boratClrio ... O.udt & Oliveira

,

Salesianos em favor dos orphãos dos

campone'.s_ mortos na guerra.
-:-

"htlte
\

(Este é do «Estado de Minas»):
.Um amigo meu. morador em S. Jo
lo, man'dou a filha mais velha, Zulmi
ra, passar uns tempos co:n o tio, resi
dente em Rio Novo.
A rapariga, muito sapéca, arranjou

logo no terceiro dia um nam oro bravo
com o [uquinha, rapazola sem eira
nem beira, mas atirado a conquistas.
Quando a coisa já andava pelas . al

turas do escandalo, o tio de Zulmira
Julgou conveniente escrever ao irmão,
relatando minuciosamente os tactos.
Não queria responsabilidades, e o pae

da menina que respondesse com ur

gencia e ordenasse as providencias que
lhe parecessem convenientes.

,

O pae ficou afflicto e correu ao tele

grapho com o seguinte despacho:
- «Não quero namoro. Traze Zulmi

ra immediatamente.»
}das a Leopoldina trocou o tele

gramma e entregou ao destinatario o

seguinte:
- «Não quero namoro. Case Zulmi

ra immediatamente.»
E foi por isso que a pequena se ca

Sou com um trota - tintas. . .

-:-
i

Vallosa oU.ria.- O Sr. Sáez Fer
nandes Casariego, tendo tirado o gran
de premio em uma loteria nacional,
diz o Osseruatore Romano, oftereceu

�o Papa Bento XV a consideravel quan
tia de um milhão trezentos e vinte du
as p?i1 cento e seis, (1.322.106) liras,
em favor dos meninos pobres da Euro
pa Central, especialmente da Austria,

.

-.-

A Catedral do Rio. - O sr. Men
des Tavares apresentou á Camara dos
Deputa'Clos um projecto afim de que o

Congresso Nacional resolva autorizar o

Presidente da Republica a auxiliar,' co
mo entender conveniente, a conclusão
das obras de construcção da Cathedral
do Rio de Janeiro, abrindo para esse
Bill os necessarios creditos.

------------- -_-

I

NOTICIARIO'
., EU_Ai asa aum.. 2.;n...

(lonego Manfredo Leite. -
,Foi nomeado o sr. conego Manfredo

�eite para conego do Cabido Metropo
ltano de S. Paulo, para preencher' a

"aga de commissario da Ordem Ter
Ceira do Carmo, verificada com o fal-

lecimento de monsenhor Camillo Pas
salaqua. '

'

-:-

Fallecimen,to. - Falleceu, no dia
23�do mez p. p., em Florianopolis,
monsenhor Archanjc Ganarini. A sua

morte foi muito sentida, pois o illustre
prelado era muito querido e acatado.
O finado era capellão do Hospital

de Caridade.
'

-:-

No proximo numero daremos uma

noticia circunstanciada da brilhante men
sagem lida pelo exmo. sr. dr. governa
'dor do Estado, por occasião da aber
tura do Congresso.

-:-

E' desnecessário lembrar que as in
formações constantes das listas censita
tias serão incineradas' depois da apu
ração do recenceamento.

-:-

Foi nomeado delegado da 4·. regl
ão policial, com séde nesta cidade, o

sr. dr. Mucio Carneiro Leão.
_._
, .

Todo o bom brasileiro deve sentir 0
contentamento do dever cumprido quan
do houver escrupulosamente prehenchi-
do as listas censitarias.

'

_''
.

Acha-se nesta cidade o sr. Almiro
Teixeira de Freitas, 4'. escripturario do

-

Thesouro do Estado, que vem servir
na mesa de rendas estaduaes desta ci
dade;

-:-

Acha ..se nesta cidade o sr. Jovino Sil
va, constructor naval, que acceita to
dos os serviços concernentes á sua pro.
fissões, podendo ser procurado á� rua

Itajahy n. 21.
-:-

3 do corrente, uma missa em suftragio
á alma de seu col1ega .e amigo escrip
turario Manoel Badejo, a qual esteve
bastante concorrida.

-:-

o Cinematographo, semanario
humorístico, critico e literario, que se

publica em Joinville, iniciou em seu

numero de lo. do corrente, uma sec

ção especial dedicada a S. Francisco.
I

-:- ,

I

O . preparado "Emulsão de Scott- não
é só um medicamento, senão um ali
mento necessario. "Attesto que tenho
empregado a "Emulsão de Scott" em

minha clinica civil, colhendo I

sempre.
bons resultados corno tónico e restau
rador de forças, especialmente nos casos'
de enfraquecimento geral e aííecções
broncho ..pulmonares.

"Dr. José de Mendonça.
"J'l-liz de Fóra. Minas Geraes."

-:-

Festa de N. Sra. da Graça I
Começarão no dia 30 do corrente as

novenas, em honra da excelsa Padro
eira, N. Sra. da Graça. Eis a relação
dos festeiros e festeiras para o presen-
te anno de 1920,

'

Juiz: '

Illmo snr. Leónidas Branco
\

Juiza:
Exrna. sra. D., Maria Mattana

Juiz por devoçAo:
Illmo. sr. Antonio da Costa Pereira

Juiza por devoç4o:
Exma. sra. d. Thereza N. Oliveira

-:-

Os Brasileiros que ainda tiverem op
portunidade de dar provas de amor da

patria não se devem, esquecer de que
se aproxima a epoca do, recenceamen

to.
Baaeo S1II do Brasil. - Rece- -:-

bernos desse acreditado estabelecimen- Juizes da festa de S. Francis..
to bancario, sob a competente direcção co:

.

do sr. José O'Donnell, um folheto con- IJlmo sr. Antonio Torquato de Cas-
tendo a relação de seus accionistas e tro

\

outras informações sobre taxas telegra- Exrna. sra. d. Maria Corrêa Pereira,
phicas. sellos de cheques e recibos, e- esposa do .sr, Mario da Costa Pereira.
pocas de pagamentos de impostos, etc.,

-,

-:-

etc. ,

Agradecendo a util publicação, faze
mos votos de prosperidades ao Banco
Sul do Brasil.

-:-

E' fací1 fazer-se tudo;
.l� mas, fazel-o bem

feito, é que é. ANTIGAMENTE,
só fallava-se no «DOCHMICIDA,

------

Motta Junior, para a cura da opzo
laçâo; hoje, ha uma bôa dose de

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

para muita, couza, ainda; mas

quando se quer a cura radical
e infalliyel da OPILAÇ10, ainda

hoje só procura-se, só vende-se,

por este mundo a fora, o mesmo

anttgo e caro «DOCHMICIDA»

Motta junzor, que traz o retrato

do auctor, a sua firma ao lado de

cada lata' e que encontra-se em

todas as drogarias,

-.-.

Coníribulram para as obras
da nossa Matriz. .

l'ommiss40: Srs, Alberto de Oli-
Pereira eveira Samy, [osino Machado

Jordão da Silva. .

Rua Republica:
Josino Machado Pereira
Alberto de Oliveira Samy
João Hostim
Geraldo Hostim
Jordão da Silva
José Francisco dos Santos
Anna de Oliveira Pereira
Vergilio Rocha
Frederico Lens
Manoel Marcos de Oliveira

2.000
2eooo
2.000

,

2.000
1.000
1.000
1'000
1.000
1.000
1.000 .'

Falleceu nesta cidade no dia 5 do
corrente, o sr.' Jeronymo Soares da Sil
va, proprietario do Café União.
Enviamos pezames á sua familia.

-:-
----------------

, ELIXIR De NOGUEIRA
Cur••

/

Latejamento das ar·
terial do �escoço.

InflamroaçtJes,do ut..
roo

Corrimento dos oUYI
dos.

Rbeumatlamo am ,e
ral.
Manehaa da ,...

te,
.

AHecçtSes do

flgado.
Dores 00 peI-

to. �
Tumorea 110.

ossos.

Caneroa "a
nereos.

Oo�orrhb••
Carbuneulo••
_Plstulas.
Espinhas.
Raehltlan'lo •

Piores bran-
cas·

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.
Cryatal.
Escrophul•••
Darthros. '

8oubas.
8oubofta.

'

e, tloatroco".
todas aI mo..

lestlal pro�
nnlentes dO
aorae.

:Faça como eu: to·

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

A Saude daMulher

, ,

_ r_a: ztM«4I]

PÍlarmacia Minerva
Abre-se a qualquer hora da noite

-;-

Os funccionarios da Guarda-Moria Rua Geneal Ozorio n. 11

desta cidade, mandaram' rezar no dia ....�......

Telephone n. 15

e f�cará· curada de

:>,
seus tncommodos.t

-

Festival
em

Beneficio
das obra.s da.Matriz

A's 7 horas da noite, nos salões do

Club XXIV de Janeiro

Entrada: 1$100
S. Francisco, 15' de Agosto de 1920

A eommiss40
Leonor do Livramento
Marietta Guerreiro
Alba de Almeida

P R O G R A �(M A _._

Primeira Parte

-1 - Marcha - pela Banda «José
Boiteux».

:& - Discurso - proferido pela se

nhorita Maria Nobrega.
3 - Scen'a - em beneficio da Ma

triz,
\ 4 - Os ann6es-Gymnastica - Por

-alumnos do Oollegio «Stella Ma-
tutina».

'

5 - Tosca de Puecine - Cantada
Alba de Almeida, acompanhada
ao piano pela senhorita Leonor
do Livramento.

S - Sceu8 - em beneficio da Ma
triz.

Intervatto de 15 minutos, durante o

qual uma commíssão de senhoríts S

offerecerá aos presentes, ílóres, do.
ces, chocolate, cigarros, etc.

Segunda Parte
\

,1 • Marcha - pela: Banda «Jose
Boiteux».

2 - A professora distrahida
,

Monologo - Recitativo por Ma ..

ria José Lima.
,

3 - A criada de servir-Cançoneta
Pela menina Lelia Branco.

'

4 .. SceDa - em beneficio da Ma ..

triz.
S • O Pinhal de Armando Per

ei'\Tal - Côro de portuguezas
Cantado pelas senhoritas; Maria
Sebastiana Fernandes, Florzinha
e Alcida de Almeida, Marietha
Guerreiro, Laura Oliveira, I Ru(.te
Izaura Nobrega, Noemi Faraco,
Maria da Graça, e Cecilia Rapozo,
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A matriz ficará com duas torres e
mais algumas janellas na frente, to
mando, assím, um aspecto gracioso e

imponente.'
Os trabalhos estarão concluidos em _.,-

I

1922, realizando-se' as solemnidades A lepra terá cura? - A.
inauguraes no dia do Centenário. credita-se terem sido radicalmente cu-No decurso do esbraseado estio, apraz Enviamos daqui as nossas felicita- radas 48 pessoas, atacadas pela lepra,saborear � ardente suceessão das ho· ções ao rev. Liborío, que, com a rea- nas ilhas de Hawaü, graças ao trata.ras, pela ordem que lhes marca o pro- Iísação desse grande melhoramento, mento pelo novo methodo da professo.prio astro que as derrama sobre 08 nos- deixará em São Francisco uma reeór- ra E. L. Dean, chefe do Departamen-sos lazeres. Nesses dias, mais amplos, FaÇG�_ economia dação immorredoura. to de Chimica do Colégio de Hswaümais abertos, mais esparsos, só doufé. Um anno depois da I

cura, nenhum
le s� ad�tenddo áSI grandes dívirões da '

'

:: que .. que�a � ,+�- d.os lexd-leprososd' apresentodu quallqueruz, ln ica as pe o sõl, com o auxilio da Inenos na SaÚQe signa e recru escimento o ma, se-sombra quente de um dos seus raios pub:icamos em outro lugar deste peri- gundo informa o Serviço de Saude Pu-.sobre o relogio de marmore, que além, I odico uma bella e encantadora pagi- blica dos Estados Unidos,no jardim, Junto do lago, reflecte e �'Comprae sempre na de Maeterlinck, vertida para o ver- -:-regista em. silencio, como se praticasse " naculo no portuguez castiço de Candi- O governo de Goyaz....- O pie.um acto insignificante, o percurso .dos Emulsão de Scott do de Figueiredo, sidente do Estado de Goyaz acaba denOSBOS Inundo" no espaço planetario. O autor da Vida das abelhas e da In· contribuir com a quantia de 1'0:000.000Com essa transcrípção ímmediata, 'e telligencia das flôres evoca ahi a poesia para a reconstrucção da Cathedral da-R unica que é 'autentica, das vontades O verdadeiro preparado das horas marcadas pelos relogios 80- quella Capital, proferindo o seguinte'do tempo que dirige os astros, a nossa de puro oIeo de figado lares, que se vão fazendo tão raros. despacho:.pobre hora humana, que regula as de bacalháo da Noruega. São Francisco tarnbern teve um des- «Attendenco a que o auxilio em questãonossas refeições e os pequeninos mo- ses quadrantes, e embora não fosse de têm em mira o embellezamento da ca-Unico medicamento em .vímentos da nossa pequena vida. ad- mármore e nem levasse inscripções sug- pital com a reconstrucção, já bem aquire nobreza, um perfume de ínfíni- sua classe em qualidade, gestivas, bastava, entretanto, para re- deantada de um edificio situado emto, imperioso e directo, que torna mais pureza e 'propriedades comrnendal-o á veneração da posteri- ponto central, para assim melhor servastas tle mais salutares as manhãs curativas: dade o seu valôr historico, pois foi Je. commernorado o Centena rio da Inde-deslumbrantes de orvalho e as tardes ronyrno Coelho quem o collocou ali no pendecia; equasi Immoveis do belIo estio lêem ma- Cómprae Unica. adro da igreja, quando esteve na en- Considerando que a forma destaeula. '

mente Emul.ão tão villa de S. Francisco, afim de. pro- cornmemoracão não está adstricta a re-Infelizmente, o relógio solar, o uni. de Scott. ceder á medição e demarcação das 25 gra�. podendo se extender, como noCO que sabia seguir nobremente a mar. legues quadradas ele terras concedidas caso especial de que se tracta, até aocha grave e luminosa das horas im- I corno complemento ao dote da sra. d. concurso para a reconstrucção de ummaculadas, vae sendo raro e vae des- Francisca, princeza de joinville. edificio, digno de ser concluído o ma-apparecendo dos nOSS08 jardins. Só Não sabemos que mal poderia ad- is depressa possível, em beneficio dosse encontra nalgum patio de casa se- Festa da Gloria vir daquella graciosa columna de pe- proprios habitantes da cidade:nhorial, nalguns terraços de pedra, nos dra lavrada, para num beIJo dia terem, Resolvo deferir a petição».quincunces de alguma antiga cidade, No dia 15 do corrente será celebrada posto abaixo o relogio solar, de cujo -:-de algum velho castello, de algum pa- a' tradicional testa de N. S, da Gloria, mostrador se abeiraram duas gerações Condecoraeao. - O rei Victorlaeio antigo, onde 08 seus algarismos padroeira da visinha freguezia do Sahy. infantis para s�guirem, curiosas e ad·) Manoel, da Italla, confe'rÍu a, Cruz ded�irados, o seus disco e ° seu pon· A3 novenas começaram a 6 e na ves. miradas, "a marcha grave e luminosa l grande clfficial Mauríciano ao padreteIPO se vão apagando sob a acção pera da festivi1ade, ás ,6 horas ela tar- das horas immaculadas". f\lbera, Director dos Selesianos.'do proprio deus, cujo culto deviam de, terá lugar, a transhidação e betlção . O �r. dr. Luiz G'lalberto, ha bem Noticiando o ,facto, os j6rnaes italia,·.perpetuar. da n.ova ,imagem do Sagrado Coração pouco tempo, pretendeu ref.taurar o qua· nos fazem elogiosas re,ferencias ao a·Entretanto, a .PI'ovença e certas po· adqui.rida pelo Apostolado da Gloria. drante solar edgido por Jeronymo Co- graciado e salientam a patriotica obravoaçOes da ltalia ficaram fieis a esse Nu dia 15 h:werá rnis:ia ás 7 e 10 h·,. elho no adro da igreja, achando·se . as de beneficencia da Congregação dosrelogio.
. ras, e êln seguida �erá effectuado UO!

suas· peças, ainda hoje, em perfeito e�ta·
'

Na frontaria e�Boalheirada de uma. ca- leilã" de prendas (,ff�recidas pelos de-· do de conservi:lção .. Realizemos, pois, essa de campo, plnturescarnente arrUIn.a- voto.; e cuh resultado será empn>garj() se proposito em homenagern á memo·da, ven:t0s frequentemente. aque�le Clr-"na chmpra de urfl novo sino para a
ria dos nossos antepasadds e como re·,eulo, pIntado a fresco, cUJos r�lo� me- Capp.ll'L cordação da nossa menlDlce,dem escrupulosamente a march� do A\ 3 l)')ra� da tarde, como de cos·tempo. Emblemas profu�dos ou slnge- lume, a. procis�ã() percorrerá a bel!.;!lo�, mas s�mpre Buggestlvos, paI(_) lugar praid da Alvarenga,que occup�m e pela parte que t?mam Pede-se pOS §ci� que' dez;'jdfem t'Oem uma VIda enorme, tentam aiJ mes· viar alguma pre�, Ia, que o façam até o

. ?lar ,a alma �uI?ana com fep.o�e�os dia 14 do corrf?nte.lncomprehenslvels. �A hora da JustIça
não sôa nos· relogios deste mundo»,
diz a inscripção' solar da igreja de
Tourette.sur.l�oup, a extraordinaria aI·
deola quasi africana, visinha da, minha
resideneia, e que parece, entre o des
penho das rochas e (lS escalões dos
agaves e das figueiras bravas, uma 'roo
ledo em miniatura, reduzida aos OSS08

pelo sol. fi lumine motus (SOU movida
pf3la luz), proclama altivamente outro
relogio radiante. fimydlst ye flvvvres, I teU
ye ho��r"es (conto as horas entre flores),
repete u�a antiga mesa de rnarmore,'
no seio de um velho jardim.

.
'

FUNCH, EDYE & CO., INC.
que se conhecem os productos
pharrnaceuticos de Motta [unsor:
-muito caros sempre, como di
zem, mas sempre bons, infalliveis
sempre, nos males a cujo curativo'
se destinam.

O:; PÓS FERRUGINOSOS de Alot·
ta junzor, um (jellr·�, não tén
substituto contra 3" Anemzas, e .n

gernl, suspcnsâes, hemorrhagias,
«FLORES ,BRANCAS», zrregu.
«aridades, finalmente.

O� legitirnos trazem o retrato
de seu auctor; a �U;j colh-rinha-me
did». tem, no c» b 1, o no II ie de
MOTTA JUNIOR, e encont am
se e111: todas as Drogarias.

Mas uma das mais bellas inserípçõeaé decerto aquella que Hazlitt, essaista
inglez do principio do século findo,
descobriu um dia nos arredores de 'Ve
neza: Raras non.. nu..mero nisi serenas (eu só
conto as horas claras). «Que sentimen
to, para afastar cuidadosl Todas as
sombras se apagam no quadrante,
quando o BoI se vela; e o tempo en
tão não é mais do que um grande va
cuo, a não �er que o seu andamento
seja marcado . pelo que é alegre, ao

passo que tudo que não é feliz desce
ao olvido 1 E que bellas palavras, as

que nos ensinam a só contar as horas
pelos seus beneficios, a só ligar impor
taneia aos sorrisos e a desprezar os ri
gores do destino, a eompôr a nossa
existencia com os momentos brilhantes
e amenos, voltando-nos sempre para o
lado ensoalheirado das coisas, e dei
xando passar tudo mais através da
nossa imaginação esquecida ou deeat-I
tenta 1,.

. Nio é de hojeo vapor "STEPHEN" de Nova
York com carga chegará cerca de 24 de
Agosto.
Recebe carga para Nova York.

Informações com o Consignatario
R. O'N. Addison

,

São Francisco do Sul
........ n ..... _. __ •• ._., _; i!!II.;;a

Foi nomeado por merecimento para
exercer as funeções de juiz da 2& va
ra da comarca de Florianopolis, o sr.
dr. Heraclito Carneiro Ribeiró, que ha
longos annos vinha occupando com
criterio e brilhantismo o cargo de juizde direito da, comarca de Joinville.

S. s. deixa na visinha cidade um
vasto circulo de amigos sinceros e de
dicados.

Mauricio Maeterlinck
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A medida das heras

, ,

, I

-�-
As

/

obras da matriz

As laranjas azedas �ão recornrnenda·
das p-ara o rheumatismo, epilepsia e
febre amarella. '

'-_AS I.

Ooisas varias
�!!!I:_"'tBP f .4iii! ... 'fite.

'

.._-:- \

ResoluçAo acertada. C dr.
_ Azevedq, novo director da Esco]a Nor·O rev·. Liborio Grewe teve a genti .. mal de S. Paulo, resolveu impôr aI·leza de mostrar·nos a planta da nova 1 gumas condições 'para o uniforr)le dasfachada da matriz, cujas obras, deve-l a)umnas daquelle estabelecimento de ('n·

rãp 1 er inicio depois da festa de N. S. I sino. )
da Graça, padroeira desta cidade. ! O sr. Antunes prohibiu os gr.1ndesCom esse melhoramento, que muito 1 decotes, os vestidos transparentes e aslhe virá realç r a belleza, erigicemos o t pinturas f'xaggerada�: as all1mnas que ,Itemplo da nossa terra em primeiro do; não estiverem com trajes decentes, não IEstado. . 'terão entrada na Escola. \.

'

O mel é cicatrizante, depurativo
tambem fortificante e nutritivo.

'

-:-

Um bispo, amigo de opera
rios. - O arcebispo de Fortal�zalundou um «Patronato de Operaríor,

Este patronato, juntamente com
'

«Circulo de S. José», dará uma organização christã ao operariado de For,
taleza,

-:-

SOO descendentes. - Falleceu
em Passa Quatro (E. de Minas), na a.
vançada idade de 102 annos, d. Maria
Constança.
A finada, que' alcançou até a quarta

geração deixa mais de 800 descendes
tes, dentre os quaes médicos, eageaheí.
ros, dentistas, etc.,

-:-

Uma penna de ouro. - Por inl,
ciativa d'A Rua, jornal fluminense, foi
aberta urna lista para subscripção Com
o fim de adquirir-se uma penna de ou.
ro com que o sr. presidente da Repu.blica assignará o decreto mandando
repatriar os restos mortaes de d. Pedro
II e revogando o banimento de 'S1l1a
família.

,
.

!). '

o

J

Snr. ArIstides Frederioo de Andrade
Residencia: !i'ortaleza - Ceará.
Curado com o Elixir de No

gueira do Phaco. Chco. João da
Silva Sib-eira, de complicações
syphiliiicas, tendo estado entNt
vado seis mezes. '
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