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des difficuldades, prejudicando, muitas
vezes, a saúde dos officiaes aduaneiros,
Para fazer-se urna idéa da situação

dessa repartição, basta ter em mente

que a sua congenere de Florianopolis,
onde ha menos serviço, dispõe de um

eftectivo de 20. e tantos guardas adua-
neiros, e 'a Mesa de Rendas Estadu- O Sr. Crispim Mira em uma publica-
aes daqui tem a disposição 16 guardas, cão feita na «Republica», de 24 do

numero esse que já lhe tem sido insuí- corrente, em resposta a um artigo pu-
fi, t blicado na «Razão»" períodico desta. ei-
cien e.

dCom o grande augmento do movimen- da e, e assignado por C. P.; inieiaes

to do nosso porto. não � possível que que occultam applicado investigador
o numero de officiaes aduaneiros da da historia antiga de Santa Catharina,
nossa Guarda Maria, continúe reduzido escreve a proposito de saber-se quem
a 9. Peta irnportancia que tem .0 porto

deu á Ilha de Santa Catharina .0 na

de S. Francisco como um dos mais me que ainda hoje conserva, que eu

frequentados pela. navegação estrangei- affirmo, baseado na obra de Harrisse

ra, seria justo, e até necessario, que -1oh?1, Cabot anel Sebastzan Cabo:

esse numero se elevasse a 18 ou' 20, o
Ius son,-no Isiario de Alonso de San

que poderá ser facilmente resolvido ta Cruz e no depoimento do proprio
com a transferencia, para esta Guarda Sabastião Caboto, em Sevilha, qua foi

Maria, de uns 10 ou 12 dos muitos 208. Caboto quem lhe deu essa denomina ..

officiaes aduaneiros que' existem a mais l ção,
nas Alfandegas do paiz. E entende o sr. Crispim Mira que
Seria uma medida acertadissirna, sem deve haver engano da minha parte,

prejuízos para os cofres publicos, e pois S. S. «acaba de manusear paci
que além de .ser reclamada pela bôa entemente. esses documentos, na Biblío e

ordem do serviço publico brasileiro, theca Nacional, e nada encontrou nos

melhorará a situação de um pequeno mesmos .que autorise. uma conclusão

grupo de funccionarios, que ha muito ,cathego!lCa nesse �entIdo»: .

vem seI?-do sac.rificado' em beneficio da I
E adiante, depois de Clt,ar HarnSR9

economia publica, . .

e Alonso de Santa Cruz, a custa do
_:_ mesmo Harrisse, sentenceia: «sendo to-

talmente falhas as fontes eta que o dr.
Luiz Gualberto calcou o' seu interes
sante estudo, torno a I liberdade de

a pensar que esse ponto da historia ca

a. tharinense eontinúa obscuro».
Para tirar conclusões desta ordem

Denominação de Sant�
Catharina

Serviço' de abastecimento
d'aqua

•

Fõi assignado a 21 do corrente, em municar assignatura hoje contracto ser·

Florianopdis, entre o governo do Es- viço abastecimento agua essa cidade.
tado e os srs. Simmouds & William- Saudações. (a) Eugenio Müller».
son, o contracto para o serviço de a· -A «Republicá», de Florianopolis,
4bastecime;:tto de agua desta cidade. noticiou a assignatura do contracto nos

Es�a notícia ao' chegar ao conheci- seguintes termos:
menta do publico, pejo telegramma «No sabbado, ·0 Governo do Estado
transmittido pelo sr. dr. Eugenio Mül- firmou contracto com a Empreza dos
ler ao sr. major Marcos Gõrresen, pre- Srs. Simmonda &. Williamson para o

.

sidente do conselho no exercicio de su- abastecimento de agua á cidade de S.
perintendente municipal, - produziu Francisco. �

a mais agradavel impressão, enalteceu- A realisação de tão importante me

do-se -em todas as camadas sociaes o lhoramento vem satíslazer uma das
.gesto do exmo. sr. dr. Hercilio Luz, grandes aspirações da. população da

,
eminente governador de Santa Catha- quelle florescente municipio.
rína, que .não mediu aacrifioíos em do- S. Francisco com a sua notavel im-

.

tar esta cidade de .tão grande e ines- portancia- de ser o primeiro porto do
timavel melhoramento, cujos resultados nosso Estado, visitado sempre por gran
também redundarão em Iavôr do Es- de numero de vapores de grande ca

tado. lado, sentia a necessidade dos serviços
,S.· Francisco, como o primeiro por- de abastecimento de agua, serviços e8�

to de Santa Catharina e por' onde se tes que a administração progressista e

faz a exportação de todo O' norte do fecunda do Exmo. Sr. De. Hercilio Luz
Estado, do sul do Paraná e que em acaba de -contructar com os Srs, Sim-
futuro não remoto será erigido em por- monds & Williamson. _

to franco do Paraguay, com o prolon-· ---- A proposito da, assignatura do
gamento da S. Paulo-Rio Grande até contracto, S. Ex. recebeu os seguintes
0t1Iguassú, '-- resentia-se do serviço de telegrammas de congratulações:
abastecimento de agua, não só para «S. Francisco, 22. A cidade recebeu com

utilidade da população como dos na- gra�de satisfação e festivamente a noticia da, A bordo do "Itaquatiá", chegou
víos que, numa escala cada vez mais assignatura do contracto de abastecimento esta, cidade, no dia 17 do corrente,

t d d
. d'aaua. '

crescen _e, eman am o nosso magm- Agradecemos a V. Ex. esse melhoramento companhado de sua �xma. senhora, o
r

fico ancoradouro. tão necessário ao seu desenvolvimento econo- sr. dr. Ulysses ,Cost�" recentemente no- parece-me que a primeira cousa que
.

Esse melhoramento se effectivará mico e ao progresso hygienico. Saudações. meado para o elevado cargo de juiz o sr. Críspím Mira devia fazer era ler
dentro em breve, graças a s. ex., o sr. jl.[a}'C'os (J.orresen, Presidente do Conselho de direito da comarca de [oinville o artigo por mim escripto

-.

e que foi
. dr. Hercilio Luz, que já gozava nesta Municipal, no cargo de Superintendente». Ao seu desembarque compareceu publicado. ha 'cerca de vinte annos.

cidade de' uma admiração profunda e «S. Francisco, 22� Peço acc�itar profundos grande numero de pessôas, seguindo' s, S. S. não se quiz dar a este traba
se ,tolna agora credor da nossa im- a�radecimentos pela assígnatura do contracto

s. a 18 para J oinvillé, onde teve cari- lho, servindo-se somente das referen-
.morredoura gratidão.

d agua.
Padre Lib srio», nhosa recepção. cias feitas· ao mesmo e publicadas na

A população de S. Francisco jamais . * «Razão».
-

\

d .
«S. Francisco, 22. Agradeço a V. Ex. o gran- * *

. " N 11po erá esquecer o nome desse varão de melhoramento com que acaba de doptar a O sr. dr. Ul�sses Co�ta, como Jorna- aque e artigo procurei demonst':�,r
illustre qu'e com tanto bl't]hantismo nossa cidade.

Ilistd emerito, collaborava em clivo dia rios que a denominação de Santa Cr\thariLa
vem gerindo os ,destinos do nosso Es- ", (j.L(Jalberto�. ./

rla Capital da Republica e, entre outros, não podia ter sidp dada pelos prim::1i ..
tado, sabendo assim corresponder a il- -

«S,, Francisco, 22. Queira V. Ex. acceitar as no ';,JornaI' do Brasil (I, em cuias colum- ros exploradores da costa:--André Gon
limitada confiança que o povo catha- minhas felicitações pelo grande melhoramen· j n:"iS teve o ensejo de' iniciar uma cam- çalves, Gonçalo Coelho ou D. Nuno
rinense nBlle depositou quando o ele· to dado a esta terra. Saudaçõss. i panha a fq TA d 1 (Y' t l' Manuel, tendo como piloto destas e�'{�

Jvfario Lopes». '

_

"\ ar
.

o p�o Ont;dmen_o c a

geu para o elevado cargo de governa,- S F
. 2'2 N l'd d d

..
Lmha S. FrancIsco ate Assumpçae, ca- pedições Amarico Vespucio. Da mEisrna

dor . « •. ra:q.ClSCO, '. a qua 1 a e e lnl1mcl·, -t 1 d p', 'r, sorte pelas que se Beg
.

a a d 'u
• \..

pe, àgradeço o real melhoramento que acaba-\ PI a
_

o araguay.
_

ran'icrevemcs
.

em . tUr fi, S e 1'ua ..

� S. ex. vem pontilhando a sua pas- e8 introduzir nesta cidade. Saudllções. nutm lugar da "Razao", alguns ,to pICOS galhães e Solis, em virtude das ra*

e.agem pelo gover.çlO com esses marcos' Leorâ:lis !:7·anco». dessa serie de artigos em defesa de zões fJonstantes do artigo pu�ljcado.
que serão 'monumentos de gloria ele- I «S. Francisco, 21� Felicito V. Ex. peta as. questão, para nós tão sympathica, dess(l Pela leitura, porém] dos chroni8tas
vàdos ao progresso e attestad(ls· elo- .3ignatura do contracto do abastecimento magno interesse para o nosso estado� e historiadore�, pelos documentos I ps-
quentes do espirü(" eminentemente em- d'agua da nossa cidade. * los mesmos publjcados" cheguei á cou··
Pr�handedor e/ de larga visão da nos-

.

jo,yme"1>. O J 1 d
. B* *'1" t'

. , clusão ,que foi Sebastião Uaboto' quem"orna Q raSl ,ao no lClar a

58 grandeza futura.
' «s. Francisco, 21. A Soc:edade Alliança dos t'd

'

d d UI' C t deu o 'nome 'de Santa Catharina á ilha
E t· d'

. par 1 a o sr.
.

r. y3ses cs a para
A ponte sobre o Estreito, a electri- S Iva ores, maIS uma vez, confessa-se gratis- S C h' d'

.

" d(:�ste' nome..
í

f sima pela, maneira criteriosa com que V. Ex. . .at arma,· lsse o. segU111te:
icação da viação urbana da capital, acaba de manifestar, concedendo para a nos- "Para Santa C'ltharin==l, onde vae as-

.

E servindo-me da obra de Harriese,
.a li�ha de bonds para o continente e sa terra aquillo q\10, ha muito, é desejado. sumir o' juizado de direIto ,da Comar" m�'strei "que ,Caboto, depois de se ter
agora o: serviço de abastecimento de Saudações. ,

.

ca de JQinville, segue hoj� o Sr. DL demorado cerca de n.ove dias na en-

ag S F
.

f" - h' Le.on8io Gosta, Vice-Presidente». U C
' 'd 'd T""

" ..

.

ua para . 'ranmsco, lCarao a 1, 'lysses osta, vibrante jornalista que sea a e lJucas,' � que paz o nome

Impereciveis, como provas da acção fs- «S. Francisco. 21. Congratulo-me com· V. durante a sua estada ne�ta cidade- em. de S. Sebastião, parti0 em s{�guiCl) paM
Cundissima do exmo .. sr. dr. Hercilio Ex. pela assignatura do contracto para o abas-

prestou, em collaboraço"'es diversas o ra a ilha' d,e Santa Catharina, a qual
L tecimento d'agua. Abraços. .' \ \ ' .

d
.

u.�, no cargo de governador -do Est�- (fe1ro Ivo�. con_curso da sua intelligencia ao "Jor: ·aSSIm enomlnou.

do.
I «s. Francisco, 21., Abraços e parabens. nal do Brasil«.

"

As provas desse facto são intJ.11meM'
A «Razão», como prufunda admira- }viánoeL Zef'erino de Oliveira). Tendo exercido importantes cargos ras e conóludentes; O testemunho do

dora do eminente catharinense, envia
�����1IIú politicos em varias" Estados, in.e1usive Madero é peremptoriu: Caboto deu o

a 8. ex. effusivas congratulações pelo em Pernambuco, onde foi chefe de po�' nome de Santa Catharina á,' ilha que
_ :melh\Harnento com que a nossa terra A situação actual da Guarda Maria licia o Sr. Dr. Ulysses Costa é um apartou, como recordação de sua lOU-

vae ser doptada, graças á 'sua fecunda - da Alfandega desta' cidade não é mag�strado culto e capaz de abrilhan- lher que se chamava Uathadn'a Medra- '

e excepcional administração. ' das melhores. O numero de guardas tar qualquer posto que lhe seja confia· no, ��colhelido o dia ��5 de N()vembro,
.

�O telegramma que o sr. dr. Euge- aduaneiros de que essa repartição dis- do.
I

dia do anniversario de sua esposa, pa-
lllo MüIJ9r transmittiu da capital do põe' é de 9 apenas, dos quaes só 8 Lamentando a retirada do nosso dis- ra collocar a quilha da embarcação
Estado ao sr. )major Marcos Gorre9�n, pódern se,r em.,?regados na fiscaliza- tincto amigo, almejamos.lhe todas as que ali construio.
communicando a assigllatura do con- ção de 5 a 10 embarcações, diariamen· prosperidades no cyclo de activitiade (Madero - I-lzstoP1.a de/. puerto de
tracto, é o seguinte:. . te ancoradas neste porto. a qu� vae novamente dedicar a sua Buenos' Azres Pags. 62).

'

«Fpolis, 21.-Tenho satisfação com.. O serviço é feito, portanto, com gra,n. esclarecida intelligencia." No interrogato�io f.lpresentado por

,

Dr� ,Uly.s.sez Coata

. "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4: .1\ R1\Z1\O

o Dr. Eugenio Au'gusto Müller, Presidente da Junta de alistamento militar
do Districto de São Francisco, da 9'" Circumscripcão de Recrutamento.
Faz saber aos que o presente edital lerem ou delle tiverem conhecimento

que nesta data foram installados os trabalhas desta Junta e portanto, convida a

todos os jovens da idade de 20 annos, completos no atino passado, e dornici-
. liadôs neste Municipio, a virem inscrever-se nas listas de recenseamento até o

ultimo dia util de Agosto do corrente anno. Convoca tambem todos os interes
dos a apresentarem,. neste pr azo, esclarecimentos ou reclamações a. bem de se

us- direitos, afim de que a Junta possa bem orientada ficar da, verdade e dar as

informações precisas a esclarecer o juizo da Junta da Revisão que tem de apu-
rar este alistamento.

'

Fãz saber tarnbern algumas disposições das modificações da Lei n 1860 de
4 de Janeiro de 1908, n3 parte relativa ao alistamento e sorteio (Decreto ...

12A·790 ddy. 2-b1-·11?18):
.

21 de jd
Rua Babitonga n. 8

.

to o o rasi eiro que, no anno em que completar annos e 1 ade, par-
ticipar espontaneamente, por escripto ou verbalmente á Junta, seu nome, filiação,
profissão, residencia e data de nascimento, será fornecido um certificado de alis
tamento que dará-direito ;1 �t-'!vir sórr.ente um anno no exercito activo (ArL 531�&&§§ 1 G e 20 e l-ttra C do) ;,il t. 9). I ���'��'�I�!�:\'I�'--�.�,:�'��I:�!i!:�,!II'

'

" ' P' ....(( 1IIIl'II�lnll,::'/.. I II' �II dl�IIIIM.��.As reclamações a presem i (,L'H f 'r,t de p r,IZ,) marcado no a i t. 58, � erão rern-t- ""I"';;'�.l;;f"\·':rr ��1' ����.
• • ".' .• •

III '"' ,:;j;1; , I'".."..,� ,

hdas lrnmeQlata�ente ao lhe�� di> serviço de recruta�ento, podendo os tnteres-! ������������������������������_

sados fazel-o directamente a este, e �Ó serão tornadas em consideração quando
feitas pelo próprio interessado ou por seu representante legalmente habilitado' � 'A'�;·m�(lAIÍ<)�"'IA\ !I�A\J"�m'���llm<p�'� �(§ unico do art. 60). �,Á:'"-,-,,,:....}_'_�, I�

r� �'I I' (�\ Ir;) I r' (;)
\ � H� tI (111

liOs documentos para comprovação de idade ou quaesquer re clamaçõ es serão! i� ��.�-\'f �(R"�-,u" 'a'i Ypir a n g'�a('\,�2'·�O'
I' .? '_ �

_:'fornecidos gratis e 'isentos de sellos e qGae�quer outras taxas ou emolumentos r ��J .:�(Art. 62).· I"

I\�';;'As Juntas tê� ·poder para C(lrií�edfr isenção aos indivilJuos d� .. notaria e in· ��i����������������������-����.�:�
contestavel incapacidade (aleijados, paralyticos, louco-, de) (Art. 66). i ��,"
Os cidadãos que, por qualquer motivo, deixarem oe ser ali-t.idos dentro d.: an- f�no em que completaram 21 annos de idade, serão incluid..s no recenseamento I ���que se estiver executando, desde que 3, omiss õ

es sejam conhecidas. Si forem 'J...
menores de 28 annos, serão incluídos na classe a sortear: si toren. maiores, só i �(vt
poderão passar definitivamente para o exercito de 2'" linha 'ctns 37 annos de �I:
idade completos, ficando, portamos, sujeitos a- ser chamados para prestarem ser-��� api s ... ti nta, pennas Mallat 10, ], etc, grampos'viço no exercito de 1 a linh 1 CArt. 68).

'

� � 1 1 1E' dispensado do serviço no exercito activo, em tempo de paz: I! I�� para pape .Bendover", pape amasso.

l0) o filho unico de rnulh-r viuva ou solteira ii quem sirva de unico arrimo" ��ir-;' envelcppes, blocks "Wilson",' lapiseiras, brochu-
ou o que ena escolher quando tiver mais de) un,:· I 't�{ ras, livros de nota, índices, protocollos,

qu;� �ir��h�ed:n���U��ir��:����:�,eJ{if4 i��.alt� r;)�a qualquer occupação e
I
a

II t� UVROS DE ACTAS, de 50" tOO e 200 fls
As fraudes comrnettidas para omissão ele nome ou norne- n r lista do recensea-r ��

J ,

PI"
'

tmente militar serão communicadas pelas Juntas de alistam- rito ao juiz ou tri-] ��j ape para cal' a�
bunal competente, afim de serem punidos no.:; delinquente-i com a prisão de! I�� 6

um a seis mezes e multa de 100$ ;1 200$000, (ArL 116).
'

� 1J/l� . Boa Viagem i t-'Ior de Amor
D

. ,

dI'
.

Iad 1 lerá d 30 I ��"'."/,1'�,' Armada o CombateOiS annos apos a tecretacão desta er, cu ;IU ão a glirn poc era, antes '�)S I i� /....
' -;;-?

....annos de idade, ser nomeado para o' funccionalisrna publico federal ou ad rnit-] �� Diplomata * Bohemio

tido, em qualquer caracter, em repal:tições e e",tabeleci[nentos, d a UniãlJ, ?em! �.J: c/inieiaes t tarjado,
que apresente a caderneta de reservista, ou, pelo menos, certificado de alista- I �ir-i,','" I' d dra Iouzas ameri I' d'

(A 128) {�t,�K. apis e pe ra, ouzas americanas, ap,ls 'e cores,mento, rt. . I �,�\�O Governo, Federal entender-se-á com os governos dos E-.;tados para que' as I ' ��:
.. canetas, tinta para' escre,!er, etc.

disP0E;'ições deste artigo se estendam ao funccionallsmo estadual e municipal, I 1tbem (..orno ao operaria. (§ unico do art. 148)., I :I...,;: Despacl)os de expórtaçáo, notas promissorias,
Aos, dOlúingos s�rá affixagii, na porta princ.ipal do :-dificio em que funcciona '.j;j� letras' de 'cambio, guias para impo.stó de

e�ta Junte, a relaçao dos ab-:;tados n�s s.�te dtas antenores. ���t� consumo, notas de credito, blocks,
. � Junta funcr;ionará todos o� dias uteis no edificio da Superintendencia Mu- �� de notas ('/4 de -FI.) etc.nlcipal, <:las 10 a� 15 horas (3 da tarde).

., -�l�� \'
j1

E para conhectmento de todos mandou lavrar o presente edlL..tl que sera pu· .IR), -.- .........

blicado no jornal «A Razão», desta cidade... por mim feito e assignado e

rubri·I-i'=��ti.��1 t�o���J'�:�!!�,I.��I�':�l4
'P

.

I "\'.- --''o' ,.-
..tox..;j�·\�flft� ''cr.....�IiI�'·cado pelo' residente.' , '/�_ljl��:!l�:.,(,..�.À!Jl��t;,�ít.�\�:,��.�� �1�r::!::::t.!�,:'{,�.�.I) .

_.. '''' '�.,"'.'" _'- 'lh .. "�·ÔiI ',w_, UI �b"l. 'Ib.',\ ...
� Sao FrancIsco, 14 de MaIO de 1920. !�__ e.......

"

!IO Secretario !
-------

Marcial Faria da Veiga !'
10 Tenente, em disponibilicjade IA 11 tO!l i O M i C h C lo n

\

Edital de convocação para o alistamento militai

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

Oafé Bilhar
,-��

.e.*,o .(e 01'rv;_'��a " :�..ico I

•

\

N'esta casa de diversões montada a capricho, encontr� I
se sempre finas bebidas, taes como licores da reputada mar

Antarctíea [inissimos vinhos de diferentes qualidades, creme' Q
ovos, cerveja, verrnoutb, cbops, da Brahma e gazoza.

. í

Tclcphone n

. Esta papelaria acaba de receber um
I
variado

sortimento de objectos para
.. escriptorío, como sejam:

----_._

Visto
(Assig.) Eugenio MUller

)
-----------------�--------------------------------------------------

II
.

Encarrega�se. de construccões,
"'0•• IA cêà' ,A respectiva cobrança executiva.. será inici·
� ... �.JIi1IIi!j\J I ada em 1'. de Novembro, com a multa de reformas e reparações de'- prg-I

"

•
__ o

_.... 15'/., de accordo com ,a lei. dios. I
,

. Mes� de Rendas Estaduaes de S. Francisco,
De ordem do Snr. Dr. Supermtendente Mu- 2 de Agosto de .1920. Fornece terreno para edifica-

nicipal faço publico pelo preseJlte, para COA
I

' Pelo escr., O escript. ções, em diversos. e aprasiveisnhecimento dos interessados, que vae·se pro-, Mario Lopes
ceder nesta Procuradoria durante o mez de I pontos desta cJdade.
Agosto proximo entrante, a "'cobrança dos se-

"I,.,__III"'..._IIIIIINI ...... ... _
guintes impostos: industria e profissão relativo ---,--- -- --, -, -_'-

• Us trabalb0s são feitos por
ao 2;, semestre, do; corrente' exercício; cano

.um terren\o preços. razoaveis e condiçÕes ,Ide agua fluvial que desaguem nos passeios " d ! '

publicos 8 sobre terreno não edificados den· I' 'e>n . 'e-se co,m. 21 m'/or-' vantaJosas. .

_
, Itro do perimetro urbano., 'O t t t dOs que não satisfizerem dentro desse pra- gos e uma casa de madeira'; co- s con I �c o� S8.0 execu a os j

zo o referido pagamento, ficam onerados com berta com telha alle.mã, e mais' com a maxlm<;> rapIdez.
a multa de 5'/. ao mez.. \

1)

Procuradoria do Governo Municipal de S. bemfeitorias "distante 15: minu.. --_.�--�---,

Francisco, em 24 de gU���c�I�l;;O'. tos da estação; e um outro ter-

O' V.,·'
· r

Affonso A. Doin reno situado á rua Jardim ,tom
"

19-Og'l.enl'O-.- 27 m-. de' frente e 200 metros
Mesa de Bendas Estaduaes de fundo., Para tratar com o pro-I E', o maravilboso fortificante
Imposto de industrias e pro- prietarjQ rua Bucarém ri. 1.7, Join-! da actualidade.

fiss6es \ ville. . lJ:x4 i, São em g-rande numero os
De, ordem ·do Sr. Administrador, faço pu.-. ,seos StlCCessos.blico para conhecimento dos interessados, que ••

>. i

durante o corrente mez se proeede nesta Me·
r.

'\

1t' j Dá força aos 111usculos e ao cerabro.
sa defendas á cobrança do imposto, acima .. , V P A\ g ra p � !

)relativo ao 2', semestre do corrente exerci� fIII "\,4,,V,:' . ;1:\# ,I. )
_

cio. \

Os collectado que deixarem _de 5atisfa. Precisa-se de um typogr.apl)o e II' Pharmacia M!nervazer o pagamento de suas prestaçoes naquel.
la prazo, poderão fazeI-o nQ 1'. mez que S?, dois aprendizes I Abre-se a qualquer hora da noite
guir, com a multa, de 5"" e no 2', com mau!! •

t 'T' h'
0'/. ou sejam 10-/. •

.

. n es a
. �!:)po9raplJla Rua Genesl Ozol'Ío n. 11 Telcphone ,Tl, 15

•

•

1_ pJ
?

..J

Postaes d.e vistas
Papel Q-e cores
fape1 d,e folhagenl
Liyros em branco nesta typographia

•
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Mas nunca, desde Rio Branco, o lta-j f;;.�·:......,�:i;i.í:1.·:ill:.�'],;,�:;,;i.���i"'2li'I'';;;'�Lf'':'.c.Z;':",'::::

:�. '.":', a CAusa da morte dos malogrados avi-
",�,.)-_._ .. ,,-,.,_:.�,,/..,��.�;;:'Wl.:�l».>.:j�.:::"I;:..;�::.I�';,"'�w"�:!r.Jt.'�r

araty esteve reduzido á situação ac- � � �� .

_
c�� � adores e mais tarde seguiram para ali 1"r'" ;l

.

J' '.'1
I .'

aI." .
.
.'

@.' ��. os srs. William San, vice-corisul inglez, . _: ;-: �:: e n.O (�e C;arta

ApóS fazer uma sert� de co�sldera- �:. ron�1":� �,J� e tenente Mesquita, delegado do com-
.,.,.,.;.... ·_'__.m...,._..·_

--

óes sobre a decadencia da nossí;l chan- , i·
_, I�I' mandante da guarnição . federal, sendo

ell:ria, a �D:tel1igente orie�tação econo-! ',.
_

_ ambos unanirnes em confirmar qu.�. a-

[ca e politica da Argentina com rela- h quelles aviadores foram victimas de um

ão ao Paraguay e á« Repúblicas do
accidente e não de bandidos, como I:.

acifico' e ao aproveitamento das que-
antes se tinha supposto,

,aS do Iguassú, continúa o "Jornal do O exmo, sr. dr. governador do Es-

rasil": ,

tado transmittiu ao sr. mmistro da guer;

AlIega-se sempre que as eternas a-
ra e ao I Aereo Club, o seguinte tele-

e;turas financeiras do paiz não perrnit- gramma, pelo qual se deprehende o
I

em realizações de tão grande vulto.
máximo interesse tomado pelo nosso

iodR ha poucos dias, um dos nossos governo no sentido de elucidar o caso,

loais brilhantes parlamentares, tratando de maneira ,que em torno delle não

da defesa e da, intensificação da pro-
pairassem duvidas:

ducção nacional, affirrnava que sórnen- "Em additamento meu ultimo

te com essa defesa, que realizará a ar-
telegramma de hoje, eommnnt- �

ticulaçãn económica do paiz, consigu i- ee-vos baver- recebido neste Ins- �),'
remos o desejado equilibrio das finan- tante o seguinte telegramma de f�

S ças publicô�. _ j
Jaguaruua enviado" pelo chefe fJ

� A s e"trnda� d e ferro faz�m p -rte de-- de policia: ,

se scystema de defesa e nao re.dzamo-,

I
"Uumprindo com energia, es- I R

essa obra ele tão grande alcance polit- ,

erupulo, não medindo sacrifiéi- g

co e eco�omico, pl:rque as nO;;Sí1S fi I os, ordens recebidas V. Ex., pos-] li
..

�:��:fr�n��n�e P��:�tlte�o�ql���ta���� t::.!. t
::n�!fi;:::t!:�t:::'�oe��rP:::i 1 h2:�l�� H

mos coragem P. iniciativa para ab"il1C),-'
ra osse

cripto, meehamee diz que enea-] i .

I

nar o regimen dos palliativos. E nã.: ClJ' � namentos que ·conduzem gazo-l � e ficará- curada de �,,'�
sahimos desse circulo vicioso, remedi- ....f1!l<i<i1.:'>!4·" ",II.

., Fil - Itaa para os earbunadores se' t
.

'to

aodo as crises do Thesouro COtT} a ;'1g� !� acham inutilizado.'j, apparelho
-

J seus mcommodos,"

gravação dos impostos. . .

':
....,.." '.. _,_;. ri. .. _ •• ..� fazendo agua, avaeías aza di- J--.-,-------...;....R----..--

Agora ,porém o <;:r. Pires do Rtp, L �
,

D &
�' I-eita, leme e helice, faltam os l - O ..wOT 8t .oLIVEIRA R.I o

. I1IH>rat\.YlO �- audt Olivéii"n ).
!

'Com a sua energia moça, revive a idea .,,;_,iEf;;';;._'W.s1'(;l'!����"f;l?,"';,\",i tampões que
cobrem a fUllila-

-:::�:::-.�':i?'�.41J'-:oT��""'mfl'�!!I!oID'1.Il!IIIl'im'lfZlll<Ul�l'Im.lR2r:;t;f;J

r. da estrada de ferro de São Francisco gem. Minha eenseíeneta .
aeeu-

I· ao Paraguay, mostrando ao Congres-« ] m d rt( 1 tt\ d
.

d (J sa-rne ter cumprido escrupulo- I- A nova IIlnha a'm'eI'IICa:n'a
Nacional a conveniencia da sua construo- ';!Iepllla O }I\élrtoe :veo OTO e. \.lar... samente ordens de V. Exa., sen-: _ ,: _

�

1

ção. Trata-se do prolongamento da S. Ih
do para mim uma consolaçãoj" ,

Paulo-Rio Grande, de Porto União, 1& G' ter ficado provado n40 se . tra-I O L�oyd Brasileiro, t�ndo .

em vista

em Santa Catharina, á Eoz do Igua�- .

..
ta.. crime, salvando assim reS-IO considerável desenvolvimento que tem

sú, na extensão de 400 kilometrosape-] Regressou de. Flor
..lano�oh�, a bord� ponsabilidade povo Cath_arinen-I tomad� o intercambio com�ercial entre

nas, a encontrar corri n

rarn'a�tp, ra_gu,.
do paquet�:Ita1!uba , o sr. Manoel De. se. Est0!l ".certo que OUVIndo V.lo. BrasIl � .os Es�ados UnIdos, a�aba

yo de Iguas�ú a Borja, numa,"
..

: �llci::\ odor? de arvalho, que com tanto t:r� Exa. ofilclaes exercito e vice-, de suppnmIf as hnhas que mantmha

de 200 kilometros. ,::,,,.,, .1l�an�lsrno representa�, o nosso murucl-! consul britannico se convencei' I para a Europa, org3nizando em sub::; ..

Co.nstruida essa estradél e declarado PiloAJunto ada ?ODgre:"l�() d(� Ebstado. .� I rã cumpri rigo."osamente meu
I
tituição os seguintes serviços de nave ..

S. Francisco porto fnlllCO ao .Paraguay, pezar e Jo�en�.�.
s. S,)U e conqu,��.! dever como sempre em todas ,_gação:

"

teremos garantido o futuro dessa cid).)· tar .um lugar de ct�sta9u� em � no:'). a .

missões tenho sido distinguido I Uma lznha rapzda, org'lnizada com sa ..

de' catharínense, possuid?ra de um dos so.ctedade, que,mUlto Ju�tam;�te o �,�R apezar luetar esta ultima com lidas do Rio a 15 e de Nova York I a

melhores portos do Brasll, e ao rhesmo
mua pelos. seu� ele�ados do�e" mOfa - , difficüldades, devido falta ani-! 20 de cada mez, nella sendo emprega ..

tempo concorreremos para o povoa;. ?ela sua ln!e�bge�cla ro�usta ,e \�lo I maes e recursos loeae§., Res-! dos os vapores "C�xias", "Avan�:! e

menta de \:lma vasta. região do Parana ,)eu reconheCIdo. amor. a, te�rd ne ta:,! peltosas saudações (assignado) "Curvello". Uma lznha 1'1uzla com sai.

e de Santal Catharina coberta de flores- que nelle. depos!ta mUltas e:;peranças.! Vhefe policia -- Faustlno Szlva" das dó Rio, para o' ,sul até Bl1en�s Ai·

tas e com um solo'maravilhosamente ,Na capital do Estado, ? sr. D�o.do.r� I Saudaç6es eordiaes.,'
.

res em 30, e para o norte até Nova -y-

,rico, sem falIar na importancia politica d� �arvalho conta ·�o�. mnume.l,�� al� ,lterczlzo Luz ork em 25 de cada mez; saídas de No-

desse emprehendimento, que constituía felço:s e a "Republtca' a� ,n()t1�ld�. o.
.

Governador." va York a 5 de 'cada mezi sendo em.

uma das idéas capitaes do grande Rio seu ,�mbarque, o _fez no,; segumtes e, pregacÍos nessa linha os vapores ;,Be ..

Branco.,
eloglOsos t�rmo�: .'.

.. , . , -- -�.- nevente" Cuyabá" Poconé" e, San.

O governo do Sr. Epitacio Pessoa, F-
".N� "Italtuba regressa dhoJe, p,ara s. ELIXIR DE NOGUEIRA. tos". ,I" ,

,,, . .. "

rea.lizando essa obra, ter� assegurado á ranClSCO, o nosso preZ3 <). artl1go e· Uma ·terceira linha para .Nova Or1é�

nossa Pátria a situação a que temos di· colleg� sr. Manoel Deodoro de �JfVéi"
Cura I

ao", com saídas ,do Rio no dia. 5 de

réito na vida da America do Sul, onde lho, dIgno ?eputado aQ C�n�resso d� L��:li:;��t�e!��:r- ,ca1a mezl nélla· sendo destacados Oj

deveremos praticar a unica politicaque Estado.e dtrector da "Razao, que olt 'Inflammaçõesdoute-, yapores'"Uberaba", "Campos" e "Ma ..

nos é imposta pela nossa propria situa- se pub.h�a. .

. "I ro,. ranguape".

ção geographica."
. O dlstmcto parlamenta: patnclO vern Corrimento dos ouvf. Passarão a servir, portanto, ao iater ..

.
de tornar parte nos trabalhos do Con� I /

Rh::�atlsmoem ii- cambio do ,nosso pajz com O� Estados

...
gresso, onde vem collaborandr) com él:5 i ralo Unidos dez e·.x;celentes u'ni'dades da fro-

luzes de sua intelligencia, pugnando, pc� \
Manchas da pel- ta do' ..Ll_oyd BrasÜeiro.

.

,

E' '�
f)

1 fazer-se tudo; los altos interesses da' collectividade I,'
.

1�.

I AaC! mas, fazeI-o bem nt
Affecções do Os portos de escala. para os navios'

que represe
_

a. '. I flgado. da linha rapida são Santos, R' É h'

feito, é que é. ANTIGAMENTE, Ao prestimoso amigo,.que nos t:ouxe I Dores no pel- Barbados e Nova York.
lO, a 1r,

só fallava-se no «DOOHMIOIDA» o seu 2braço de desped Ida::, desPJ1mo, I
to. e

-
uma feliz viagem." I

Tumores DOI

Motta Junior, para a cura da opz· S. s. fOl recebido pela'i pes:-ôJs 13", J Ca��:�:' .e.
laFão; hoje, ha uma bôa dose de l sua exma, farnilia e por grande nU'nef(l! nereos.

remedias, todos elles baratinhos, <. de amigos que, com a banda rnu�ico1t I.
Oonorrhéas.

I
Carbunculol.

"José Boiteux!, o acompi.mh:,rarn até � p!stulas.

sua residencia,
Espinhas.

A "RazãoA envia-lhe sincero, curn-

Ráchltlsmo.
Flores br�n-

primentos cle bô 1S vindas.. cas., .

Ulceras.
Tumores •.

Sarnas.

Crysta•.
Escrophulas.
Darthros�
Boubas.
Boubon!.

e, flnalmente.
todas as mo

lestias pro
venlentes· 'do

Os da lin'has mixta sã(=,: Rio, Si!..ntos,

I Paranaguá, S. Franciscd, Florjanopoli'
I (Ratones), Rio Grande do Sul, ,Monte

I vidéo, Buenos Aires, Montevidéo, Ri')

I Grande do �uI, Floríanopolis (Ratones),
I �ão Francisco', Paranaguá, Sdntos, Rio"

I Bahia, Pernambuco, 'Ceará Pará, Bar;.

Qados" e Nova York.

, ,Os v4pó-res'-'âa "linha de Nuva ,Orlé·.

allS tocarão em Santos, Rio, Victoria, Ba�

hiÇl, Pernambuco! Ba·rbados, H�vana e

Nova Orléans.
. .. .

,

• :
•

t
, '.' f' '. ',' , �j I

t •

A "Linlia mixta", com escàlas por
,este' pGrto, já foi in:augruada pelo ,bello

'paquete "Benevente", de 4556· tón·ela ..

• das, 'que' entrou aqui a '17 do corrente,

I
saindo �. ,19 para �polis,. Rio Grande',
Montevldeo e. Buenos Aires., O "Bene ..

i verite" estará neste portó� de volta de

Buenos 'Aires, em principias de Setem

bro p. f.,. saindo para Santos e outros'

portos de escala, não toc,ando em Pa

ranaguá, conforme anriunciou a Agencia·
do Lloyd nesta cidade.

/

.

.

'o '"Benevente" esteve atracado' �os
trapiches dos srs. A. Baptista & Cia. e

Hoepcke, Irmãos & Cia., e recebeu nes-
"

te porto 13.600! volumes de herva matte
'

•

J

1\ R1\ZJ\o

annunciados para o m.esmo fim, e

para muita couza, ainda; mas

quan (o se quer a cura radical

e inLdlivel da OPILAÇAo, ainda

h�)ie só procura-se, só _vende-se
p.,t este mundo a fora, o mesmo

an_t'lgo e caro �,�lI'M lOIDA »

Motta junzo'l', que traz o retrato

do auctor, a sua' firma ao l�do de

cada lata e que encontra-se em

todas as tlrogarias.

A morte dos a·viado.res
" .'

'

Aliatar e Pinder

I
'

Causou profunda consternação em,

todo o Estado o lamentavel desastre de

'que fota:n victim.as, em territorio catha-

rinense, os aviadores, 'capit_ão John Pin, �.WnUf DEPURATIVO DO �AfmUf
der, do exercito inglez, e tenente Ali,

__
. _
......

atar Martins, do exercito nacional, que -.oIII'@!!!!!!!!'!!I!!!!'!!,!!!!!,""....
lItI!!tI!2!!!!!I!!I!!!!gL&!!!!!!Í!!'E&!!!!!!!I!!!J!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!III&

realizavam um razd aereo do Rio a O:; lavradores n'ã0 serão de certo os

Buenos Aires. menos interessados no exito do pro:xi�

O exmo. sr. dr. Hercilio Luz, gover- mo rec�nseamento, razão pela qual tu

nador do Estado, mandou immediata· do aconselha sejám el1es os primeiros. a

mente para o local do desastre, na la- vir ao�contro dos desejos do Gover·

gôa do Estevão, em Araranguá, o sr. no, pie enchendo com escrupulb. e ex·

dr. chefe de policia, afim de averiguar I actidão as listas censitarias,
I

sangue.
"

-:-

.

Os estrangeiros que habitam o Bra

SIl deverão preencher as listas censi·

tar.ias, não só por um dever e res-

/ peIto ás leis do paiz, como tambem

pelo prazer de verificarem mais tarde

o coefficiente com que concorrem pa
ra o progresso da nação que os aco

lhe,

,

:. f"à c a como eu: to·
arj�""""_�� ...��J.l!a1l'»'.n1fU.'_

)Ifti'5l(\�

,n-1C o remedio ideal
para todas as doen

ças do utero, tome

/'
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H,arrisse que, aliás, .publíca os mappas I Booth Steamshíp CO., Ltd.,de Caboto de 1544 e o de Diogo Ríbei- ,

ro, cosmogr�pho da casa Real, mora- O vapor "AIDAN" trazendo cardar em Sevilha e qu� calcou
_
o seu

ga de Hamburgo e outros portos da
�appa de 1�29, n�s Informa;çOes tra- Europa chegará aqui aos 19 de Setemzídas 'pela tflpolaça� d�s naVIOS de �a- bro (mim).boto, e que pela primeira v�z meneio- Recebe carga para Antuerpia, Rot-
nam a Ilha de. Santa Catharlna na eos- terdam e Hamburgo.ta sul do Br�BIl. Informações com o consignatarioPode bem Interpretar o Islarzo de 'I

.

Santa Cruz e a -Carta de Luiz de Ra- R. O' N. ADDISON
mirez, escrivão da Armada de caboto,', São Francisco do Sul
carta que foi publicada pela primeira.

. ..... aza::ac. ....._.. ..
; -ª-_*"

vez por Varnhagen, na Rernsta Trz-!
mensal, Tomo 15, reproduzida por! JIII-._••••_-•• I••".

Mello Moraes na sua Corographia, pu-:
;-

blicada em francez nos Anna/es de! Nio é de, hote
7.Joyages, editada por Madero \") ulti- i J
mamento por Medina, considerada por

i
que se conhecem os productos

todos como elemento precioso para! pharrnaceuticos de Motta [tcnior:
elucidação da expedição mallograda de: --muito caros sempre, .

comI) di-
Caboto ás Molucas e que Harrisse la- i

z.-n-. mil''; sempre bou-, inf-Iliveis
menta não ter eí:1paço na Rua obra pa.! Se1'llpre, nos if);lIc-".; a C'.lj'l curativo
ra mserir a traducção ingl(\zH. della. : "e cJt:::-111l<1tn.
E melhor poderá também interpretar O� PÓS FERRUGINOSOS de l/fol-

o texto de Ramirez que assim escreve:'
ta _;U1t70r, Uill di;Jip:::-não térn

«�no mesmo dia que deste porio de;
ç. '<;uh,;ti�ltj() CI)ntr.:1 (J": Altf'mZaS, e rn O J 1 d B0a'l1/a Cat àarrna que assn» se o dr- í "orna o rasil", de 10 do Cor.

f h ,gt�r il, sU�fJ, nsôes. ftemorrhagzas, t dit
.

I b
.

none inor: Sall!1}//(iS, 'oi taman a a en] ren e, em e lona 50 a epigraphs _

íerrnídade, ete.» e mais todos os testa-'
« FLOL<ES BRANCAS», 'wregu·

"

"A politica do Brasil", trata do prolon.
h �.J f

.

te .aridades, finulruente. II g \ e oto d L' h S F
.

mun os uas pessoas que aztam par e i
ame a tn 1 . rancisco, de

da trípolação dos navios de Caboto, nos O; It'gitirnos trazem o retrato Porto Uniã() á Fóz do Iguassú, probls
diversos pleitos movidos por elle e dto seu auctor; a sua colherinha-me- ma de magno interesse para Santa Ca.
contra elle qn8 dizem apenas: foz-lhe. didi, tem, no cabo, o nom-e de tharina e de que já temos tratado va,

·"':""2&222_ _, dado o nome ·de Srl/1fa Caiharin«, MOTTA 'JUNIOR, e e1zcont.l.l1n- nas vezes,

Sebastião Caboto, no pleito que lhe A contribuição do Sr. Crispim Mira se em todas as Drogarias. "Muito recentemente, diz o imp0r.
move Catharina Vasquez, ém Sevilha, no que diz respeito a joik-lore., USOI3, tante diario carioca, tivemos opportuni
aos 27 de' Agosto de 1530, entre os costumes do povo, é util e valiosa; o dade 'de tratar, nesta mesma columns
diversos quesitos apresentados pelo seu livro reeommenda-se pois sob esse do isolamento economico a que esta:
mesmo Oaboto, o que traz o n. X, diz a\5pec�0 e isso já é muita cousa�' mos reduzidos no continente sul-ameri
O seguinte: Deixe, porém, a parte hístorica paraDE' M 11

cano, pela nossa imprevideucia na falia
fl;Se sebe que estando o Capitão mór outros, para 08 que Já teem a lieção r.'

.

ugenlo Ü er de corporificação de uma politica fero
surto entre trez ilhas, mandou Antonio dos archivos. ro-viaria que nos ligasse. aos paizes vi.
da Grajeda, mestre da náo Capitanea E a historia de Santa Catharina nes- D· regresso de sua íructuosa viagem á sinho�,. creando entre nó', e eIJes urna

e ao piloto Miguel de Rodas, que fos- te particular está bem amparada. capital do Estado chegou a 24 do cor .. indestructivel communhão de interesses
sem sondar entre a ilha grande que Têm os Boiteux, nomeadamente o rente o sr. dr. Eugenio Augusto e de destinos.
ti Capztan. general puso nombre Sa'12. sr. capitão Lucas Boíteux, que contan- Müller, digno e esforçado superinten- .

Ao revez dessa politica, praticamos
ta Cataàna, do tão poucos annos, foi capaz de dente municipal desta cidade. a das sentimentalidades inócuas, sem

(Medina -. E! uenectano SebaStlan compendiar no seu livro a quo mo- Tendo sabido impôr-se em o nosso con"istenl'ia e sem efficiencia, produ·
Cahoto - Tomo I pgs. 462). destamente deu. o titulo ·_de !votas -pa- rneia social pel;:t- sua actividade e pela zindo sempre resultados momentaneos
Eis ahi· o propl'Ío testemunho de �"a a. Jusiorza tatharz"1ze-nse, tão farta brilhante administração que vem fazen· e precanos. ,

esboto-que et Capzta1t ,�eneral puso mésse de materiae5 para o esclareci- do no ... nrg lcios do governo municipal, Escrevemos então que a identidade
nombre Santa Catahna . .E nos diver· menta da historia de sua terra.' - s. s. tornou·&e merecedor das sym- de interesses economicos tem mais for.
S08 depoimentos dados pelos tripulan- Tem o sr. Henrique Fontes, pesqui- pathias da população desta cidade, que ça que as affinid-ades ethnicas, porque,
tes·.da armada de Caboto" citado na sador cuidadoso, re1;>uscador paciente tão carinhosamente o recebeu, de vol .. realmente, a ligação do Brasil ás Re·

. mesma obra, vemos a confirmação do dos archivos civis e ecclesiastic€ls, pro- t�l de Florian.cpoli8, onde fôra assistir á publicas occideotaes do Pacifiico e a
facto de ter sido Csboto quEUIl deu o curando rectificar factos a GOi:i'Ígir da- assignatura do contracto entre ,o gover- mediterranea, do Paraguay,- com as van·

nome de Santa Catharina á ilha des- tas. no do E.,tado e os srs. Simonc1s & Willi· tagens de portos francos que lhes deve·
te nome. Tem o sr. Jacintho de· Mattos, que anson para o nosso abastecimento de riamos conceder, estabeleceria entre os·
Assim, a testemunha. Nicolau de Ve- já publicou valiosa contribuição para o agua-. respectivos povos vinculos tão estreitos

nicia depOe que estando o Capitão mór esta da formação e desenvolvimento A'::, 31/* horas da tarde, partia do de ligações commerciaes e indl1striaes
surto entre trez ilhas mandou Antonio de, nossas coIonias e que aiuda agora tr:�piche dô Commercio, ao encontro do: que, economica e politicarnente� estaria
Grajeda, mestre da náo Capitanea e procura, com meticulosa assiduidade "Itaituba ", navio em que viaj 'iva s. S., formada a confederação pan-america·
O piloto Miguel de Rodas que fossem em antigos documentos, tudo o que se ;; lancha "Bôa Vista'" conduzindo gran- na, sem dissidias e sem nuvens ame·

.

ldar entre a ilha que el Cnpltan refere aos estudos de 'sua especialida- de numero de pessôas., entre as quaes açadores, com as maiores vantagens
general puso Santa Catolúta e a ter- de, principalmente O' desenvolvimento podemo'" notar os seguintes: dr. Luiz para o nosso paiz, graça!ji á sua exten'
ra firme. de Hanta Catharina. Gualberto, major Marcos Gorres.en, �I

são territorial,. á sua população, aos se'

(Medina - Sebastz'an
.

Caboto. Tomo E outros lnais, mesmo entre os da Joaquim Silveira Jr., Batalha Ribeiro,· us recursos e á sua posição dominado·
II-Pags. 448, 449). nova geração. pe. L,borio Grewe, Sanch-) B'erenguer;. ra no Atlantico meridional.
Juan Maria, guardião da náo Santa Não é, pois, consu.ltando ás pressas Ogê MannE'b,H'k, dr. lrarnaia Gomes, Essa, politica não escapou ao espiri·

Marta de! Espt1tar, responde ao deci- em bibliothecas publicas, um livro so- Raul O�ori(), Rélulino de Oliveira, p'_'. to- de Rio Branco, o grande chancelo
mo quesito:'-saoe que <) Capitão Mór, bre Sebastião Caboto 'e Recuezls de dro Ivo Gualb;'rto, Leonidas Brancn,! ler de poucas palavras e de muitas ao'

estando surto entre tres ilhas, 'mandou VOi/ages, por compiladores obscuros; Ayres Ferreira, Tancredo Freire, Salu',- ções, cuja morte deixou o Ita�apaty
a Antonio Grajeda e a M:igneI de Ro .. que se pode e�clarecer qualquer ponto tiano Pen:'ira, �brcós Mattana. S�rgio desamparadq do prestigio que conquis'
dat:! sondar entre a ílha gran.de que da vida e feitos do Sebastião Caboto', Nobrega Fllh_n, Gen,,;sio Costa. Carl()s I tara na politica continental.
el dzcho Capztan habza: puesto Sa'tlta aliás estudados em livro E! que c�nsti� Pereüa, R?sa,lvo Silveir�, f�ntoni(\, pe-I �!SE._lWi !""M __ I_2__iTH ....

Catahi1-a ), Ia Tzerra /irllle. tuem importante bibliotheca. dro de Ollvenil. AntonlO Ca.;,;íro, Tar-
.

(Medina-Obr. cit, -Pãgs. 437). ! A bibliographia. Cabotiana é suffici- qu!nlo FerreirA, Theop.hilo M achad�l, Vir- II ..�No interrogatorio apresentado por! entemente rica, sendo innumeras ali g,lto N\.ibrrgil, LeonclO Cosla, Joáo B:t� _-�,

Francisco Leardo por si e em nome
i obras publicadas em inglez, hespanhol, tencourt, Pedro Schleder, Reinaldn Lu-Ide outros armadores na demanda que francez, italiano e mesmo em portu- cio, José Nut;le�, Trajano Lopes, Bento

contendem com Antonio Ponce, a tes- guez. Carvalho e José Pereira.
temunha Gaspar Cazaf'ía 110 quarto �quo·1 Depois do escripto este artigo li a Dentro em pouco, a "Bô 1 Vista" en·.

,sito diz que: -- �em uma terra distante· contribuição do commandante Lucas contrava-se com o ,1ta" e o veio \ com

eerca de duzentas leguas 40 ri0 da 1'ra- Boitellx� que, escIare'cido nesses assump· boiando até o trapiche' Hpepcke, onde
ta que se chamava «la bq/ua de lus tos, vem em apoio do que escrevi, se achava a banda musical "José�Boi.
Patos á la (1,f,ol el dlclto Scbastzan trazendo material valioso e apoiando, teux" e o sr. dr. Eugenio Müller de
Caboti) puso 1tomb're Santa Catahna». O que muito' agradeço, as con,cluf:.lôAs do sembarcou, sendo recebido pelos srs.

(Medina Obro cito II Pgs. 595). meu já antigo estudo sobre a DenolJZz- dr. Selistre de Campos, capitão-tenente I
/ Enfim, Medina, em urna nota do To-1'1Zarão de Santa Catharzna.. Edgard Hersckel, dr. Mucio Leão, Ot-
mo I pgs. 145 da sua notaval obra 50- E como conheço bem de perto ti to Selinke, Arnaldo S. Thiago, Erntna-

, bre �ebastião Caboto, diz:. «A verda.de i seu ca�acter �i�udo, não posso suppor noel �ontes, José A�l�ust�) Nobrega,
é pOIS que Cabot(l a deslgnou a!3S1m I que seJa �ahclOsa a phrase com q?e

I
�nt0D:lO �a Costa PereIra. Ftlho, Anto

em homenagem ao nome de sua mU'1 abre o artIgo endereçado ao sr. CrIs- mo PlOhetro, Affonso Dom, Onofre Lu-
lher Catharina de Medrano, e não, pim �ira.

.

/"

I cen�, Francisco Machado, Mario Pinto,
porque a eUa tivesse chegado em 251 . Luiz GUALBERTO Elpidio Carvalho, Antonio Michelon,
de Novembro». .

�:- Jayme de Oliveira, Waldemar Silva,
Agora o Snr. Crispim Mira tem os Preencher as listas censitarias é um Sergio Nobrega, Frederico Lenz, Mario·

elementos necessarios para ler bem e dever moral de disciplina civica f! uma Lopes, Manoel ZeferinO', JuvenaJ Fil

interpretar, C001 verdade 08 trechos de obrignção que se impÔe -a todos nós. 'gueiras, Antonio de Sou.za Lima, João.

2
\
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PARA

Tosses
Bronchites, Catarrbo e

demais Affecçãea
Pulmonares

. Emulsão de Scott·
de' puro oleo de ligado de
bacalháo da Noruega, é o

medicamento scientifico
que não só allivia a irrita
ção como tambem nutre
e -fortalece o organismo; o·
que é preciso para dominar
a molestia por completo.
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Leite, Dercilio de Oliveira, Hurnberj
Athayde, Frederico Ehrhardt, Clau<lin
Romão Alves, João Milhare� e muito
outros cujos nomes nos escapam.
A ",Razão" apresenta a S. S. sinca.t'o

votos de bôas vindas e envia-lhe felicl, I

ta�ges pelo g.rande melhoramento are.
alisar-se proximamente, com o serviço '

de abastecimento de agua, graças á a�
ção fecunda do eminente catharinense
sr., dr. Hercilio Luz, digno governado'
do Estado.

Sio Franeísco
Assumpçãe

o prolongamento' da Linha S. \

Francisco á Foz do Iguassú ...

A politica do Brasil - Topt.
eos de um artigo do "Jornal
do Brasil".
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Snr. Aristides Fre�erioo de Andrade
HcsidencÍa: Fortaleza - Ceará
Curado com o Elixir de No

llnein� do Phaco. Chco. João da
Silva Sil'-eira, de complicações
syphiliticas, tendo estado entre
vado fieis mezes.
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