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orgam 0.0 P. R.OrleanenSe

I Votar, neste momento,! em Arthur BCI nardcs, ti
Ipre'stigiar der forma a-mais
brtlluinte o benemento che
I/e' do P. Pcnubticano Ca
! I riitcnse, 'é obedecer d

'I disciplina c à cohesão par
I tidartas que tem dado ao
I Estado o exemplo vivo du
'ma união indestrutivel.
I �... -= � IR-=:

1f1 I Q .roco

III' II .\0' contrario-do que se

I dizia e se julgava, o dr. E-

�I.1'
I pitacro Pessoa, Presidente
I da 1<C'puhlica, paz cru .XC,

,flil cuçao a Lei que extingue a
I

II " ozatina ampla ria Bra�il. -

! I 'Conforme noticiam alguns

III orgarns de imprensa do Rio
II I de Janeiro, os clubs, que a

__ .ll,U} I ti!ulo pOre ario l),l\'iêID obtido

� llicença para explorarem o jo-De viagem pará S. Joa- . " I zo, jú foram intimados c.Í ie-
quim, onde váe passar as �. + I cl.ar e os íiscaes do gover-próximas eleições, com pro- I I no já foram também dispcn-
curação do sr. Arthur Ser- R_calisa-sc a l.de i'1arço o I consllluícIOlUl�s,como c.rP!'-1 sados,
nardes, demorou-se' dois dias pleito presidencial _'. I

ente que tem sldr!,J"u: seu.E.s -

I Fcl.zrnentc o Congressonesta villa, dando-nos (J prà- Todo o mundo nao Igno- lado. da garantia u o D"CI-l e o sr . Presidente da Repu-,
ser de sua visita o conheci- ra o valor de quc se rc-I to. da affirmaçâo da Li- I blica neste ponto não foram
<)0 e apreciado chroni ta Tito veste tal luta. ... I bcrdadc: .

! surdos ao clamor do povo.Carvalho, Redactor da «Re- De um lado, co,,!o candt-
. Prestigia-o na terra (:a-: ,\hti sabia c mais parrioticapublica» c Promotor Pu�lico dato de um. partido apre-ll!tartlle!l.�e. o vulto tf_/lCflllq IlllediJa mio podiam, nUfTIlTiUde Florianopolis. s-e'!la-sc o itlustrc sr. dr. de .Herc;/ro Luz, GUIO cle- I menta como -este, tomar o

Agradecendo a visita que Nilo Peçan_ha. De outro.
I
clu: encana c.slas tinhas, I LCf�i.;;ldti\ o C o Executivo

nos fez, almejamos-lhe uma c�mo candidato da Cotivcn- 5: .c.ra. d('/en�f('rzdo) �C?11l n.aclOnacs. Dcban o da mais
felicis sima viagem. çaq que �eprc$enla. a OP_l-j o briiho C o PlgOI �'/rlco �1goro<;a fiscalisação jú sã..
�...-:r-- _ niao publica do Pniz esta o' com que o tem [Cito, a mnumeras as famílias des-
Gel. Gamelin I eminente sr. dr. Arthut Bcr-l ca_l/sa �o candida�o da Na- graçadas pelo jcgo _ a lepra.

jnardes. ('ao, nao tem mais do que do VIVO c o vermo do 1110r-
.

-

-.---�, . O encontro de forras c- tradurido o sentir (' a a/ma to _- como disse o erninen-Chegara hoje, cm. lrri itu- Ieitoraes l',!e demonstrar á do seu povo Pela sua boc- te R!.1y Barbosa, quanto ruaisba o. G�neral Gamelin chefe sociedade o valor politico ca [alou a vontade de 'San-1st: continuasse cm vigor ada rmssao iranccza no .Braz1!. dos partidos que se 1 ão la Cathartna. E, nessas Lei que o tornou amplo c��ompanhnm-no .

diversos de{f/adiar. allltudes, ti com ella, a- com direitos a ser exn!urado !of 'C1aes do ExercLto. e um O estadista mineiro reu- [rave? dos tempos, que o I
_- - '---tenente da Força Pubhca do !le, neste momento, o maior grande catlzarlflCTlSe se tem \Estad?, . .

,
numero de cOf?difÕes e rtgi- tornado o l'erdadc!ro (dolo LU1Z E. N1.1I18SO 11Iustre nlll!tar \'tle to- das para a alta investida-I do poro, que o quer, que o!

mar parte n�� grandes m�- ra ém que o querem eollo- I prcstigiarà cm Iodas as e-
I

Tendo adquirido melhorasnobrns a rcnltsar-se no RIO car os _·cus patricios. mcrgencias, quacsquf?r que em �ua saude, a umiu llova·Grande do Sul. S. c.ra., moço que é, rae sejam c/Ia" em qualquCT ln nte â direcção de�tL1 fol:w
�e--- à testa do gOl'ema, dentro terreno como Directur-praprietariu ()

De passagem por e ta villa dos seus moldes de admi- Com Hércifío Luz â fren-, � r. Luiz Evarbto lune�
deu-nos o pra'H d: ,t:r \'1- nislrador exemplar, de bra· le, 11lio Iza vIctoria quc se

\
Por es�c moti\'o, nós (!

sita o apreciddo moço AI- s;[clro patrIota, fazer uma mIo alcance, mio ha lllta s assignantes d',4 Luz
berto Vaccari, do comm�rcio polrtica Je trabalho. obdc-, em que mio se cante o 1z}'T11-1 muito sahsfe:t() ne' · ur fc -

de Laguna. Grato,. ! cendo in totum ás normasl no do triumpho. I sarnas

ANNO! J

-:AM��r�z I
Afim de ser edificada nesta Ivilla uma cg�eja mais espa

çosa e em lagar melhor, um� Icornmissão, composta de di-
I

versos cavalheiros, está an

gariando dinheiro para a rca

lisação dessa obra.
Esquivamo-nos citar os no

rnes dos cavalheiros que com

põem a referida commissão
visto ja ser do domínio pu-
blico. I

.. . nova egreja será (l j\\a- I
triz desta villa. Que sejam Ibem succedidos os que aS-'1piram este importante melho-

I
ramento são os nossos me- i

Ihores votos.
I

�
, I

·1

"

•
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Os crirncs emocionantes Successão
PresidenClal

I Depois, telephonou, a saber
se Julio havia morrido.
Assim Agostina Langobar

di Pelegrini confessou o cri-
- \ me, praticado, disse, pelo seu Nilo Peçanha será Pt e-

.

Na manhã de 23 do mez, tenteado o flagrante de adul- muito amor de mãe. sidente da Republica.
findo, appareceu morto, es-I terio: Agostina ali se encon- Quando não seja com

tendido junto á escada, no trava, em companhia do 'á- a força da fustiça. se-

pequeno estabelecimento do mante, Alexandre Teixeira L.. .dítaes rá com a [ustiça da

qual era proprietario, á rua Machado. Estava assegurado .l.!,; força.
S. José n. 122, 1°. andar, o o divorcio e com este a pos-. I

Nereu Ramos.
cabelleiru Julio Pelegrini. A se de Julieta. COBRANÇA DO IMPOS-1 [uca Serrano - Oiga-losausencia de qualquer vestigio Vinte e quatro horas de- O h
de luta e a physionomia ab-, pois, o cabelleiro apparecia I TO SOBRE INDUSTRIA p"�lavrorios dbundl!os. n ô

solutamente calma do morto
I
morto, assassinado. Momen-j E PROFISSÃO.' II J'lereutquanb o,. lscursadfaz

fizeram acreditar ás autorida- tos depois da descoberta do
a .gen/t ,a or a agua" os

des que estiveram no local cadaver e quando pelo tele- 'I' Torno publico para conhe-' °fLOS. ,nde parl\te�le qpue l,a ehs-
t t d I h li it d

.

t d t d
. ou ven o o 1 o es an a

dra ar-se e umd. \I LI garR caso pane dera Sal' I�I a ad a pr.e'l clmden o' e da os os Interes-I quebrando o queixo da
e syncope car laca, erno- sença a po icra e a assls-, sa os, que urante o corren- B "

id
'

d
'

t
.

d Ih 'I
raZl.

Via, porel'!1, o ca, aver, pa.ra I encra, uma voz e rnu er,: te mez de Fevereiro effectua-
, NÃNN:1>NN.NNN

o necrotério e feita a indis-] pelo apparelho telephonico
'

se nesta Agencia, sem multa I� ",
pensavel �utopsia, ap,ura?ol' do armaze�l n. 122 da rua I a arrecadação do impo�to so- � JOE CODDAÇO �
f�cou ter Sido .PelegrlnJ, VIC- S,. J,ose, .Jnd�gava se ,Pele- br� Industna, e �roflssao, re- � ADVOGADO �
tuna .de um crI�e, pr�tlcado I gn,nl havia Sido assassinado. lativo ao pnrnerro semestre r1 R. Arttstista Bittencourt �
nas circurnstancias mais mys .. FOI este o ponto de partida do corrente exercieio. /il{. .

�
(f'>

teriosas: urna bala de revàl.1 para as dilig;encias em tor- Os �ollec!ad�s que, no pra- � Caixa Postal nO. 120
�

�er .lhe varara o tl.orax, at- no de Agostll1a, a qual, nes- so acima nao tiveram pago o J - FLORIANOPOLlS -

�
tingindo-lhe o coração. A he- sa mesma manhã, fora vista alludido imposto, incorrerão 1�l%{-WNNM1>M.J3!iIN��morrhagia fôra interna c: dahi na leiteria fronteira á casa na multa de 5% no primeiro Orleans em 6 de Fevereiro
a ausencia de sangue no lo, do marido rnez excedente de 10 o no

I de 1922.
cal e nas roupas do morto.! J\ volumam-se os indicias e I segundo

ou sejam 15 %; sen-I C, Thesoureiro
Ma I ferida, Pelegrini, que es- circumstancias em torno de I

do a cobrança executiva ini-, Rodolpho Westplzal.
tava cm mangas de carmsa, Agostina. mas esta durante I

ciada em 1 ° de Abril do cor-
-

tivera ainda tempo de vestir seis dias soube manter-se na

I
rente anno. I íú:bens Faraco, official in-

o'p�letot, certamente para sa- negativ� e somente no do- E para que todos tenham te:ino do Registr� Civil da

h�r a proc�lra, de um medico, llllngo e que se resolveu a I conhecimento e Se n30 alle-j Cidade de Tub�rao, Estado

vllld,o cahir Jun,to da e�cada.l confessar: fora ella, effectiva-, gue ignorancia, é o presente de Sa�ta Catharina, na forma
Dahl a ausencia de qualquer, mente, quem matara Julio publicado. da ,LeI etc,

vestigio de ferimento, no pri-I, Pelegrini e o fizéra_para ga-
i

A 'F' I d R d Faço sabe: que pretendem
melro exame, rant.r-se a posse da fiiha E ,gencla Isca as en as

I casar-se Jose Evarlsto.Nunes
Apurada a existencia de! idolatrada, O amor de mãe I

F stad.Ll�e� �e 9r�e�ns, 6 de
I e Julia Texeira de Par11s. EI-

um crime, cuidaram as auto- levara-a á pratica do crime, leveI erro e 9 .

Ile COI11 30 annos de idade, sol-
ridades de, descobrir-lhe o depoi� de h3v�r pensado 'no! O Agente, [teiro, emp:egado public?,.n�-
autor e desde logo todas as suicídio. Colhida na vespe-1j 'F; _ d d 0["

. ,tural e residente no mUI11ClplO

suspe,itas, todos os indicias ra e,m flagrante" vendo-se;
ose e, nan :._S e iveir a.

I de Or�eans; �ilho legitimo de

r�c�hlram sobre a esposa da perdida, desrnoralisada, sem �
O d d

..., .

_ i Ant�lllo Evaristo Nunes e. de
victirna. Agosnn» l.angobar-j mais direito sobre Julieta,!

e �r I�m , ? sr. ouperm Maria Carlota de Medeiros
di Pelegrini, manicuri, da I resolvera morrer. Cedo, na

' telld�nLel NlL1�IClpal e nos, �er. I Nunes; (falleci,dos ). ElIa c,om
qual estava separado havia' manhã de 23, sahiu, foi com-)

mos ,; egl�açao, em t ,:�g?r, 17 annos de Idade solteira,
trez annos, Do casal exi�te prar o revólver de que se:

convI o a to os o::> con ri �Itn- serviço domestico, m:tural e

uma filha, a pequena JJlieta, utiiisou, na rua da Carioca; I tes de Impostos m�IlIClt�eS residente neste Distrito; �ilha
J posse ria qual ambos dis- 11l8S, antes de regressar ao:

a c�mp,aretc,ere� �esta e- legitima de Thom�z AdrIano

putavam. O cabelleiro, tendo seu quarto, para matar-se, 1
sou. anel a e ? ,Im � corr�nte Texelra e de Mana Rcsa Fa

intentado acção de divorcio I quiz tentar implorar urna' ul- t tmefz de Fevel elrod, abf�111 de sa- rra ( fallecida ), Apresentaram
t' 'f i,

'
- 'IIS

azerem seus e ItOS sem d t
.

·'dcon I a a esp?s�, q�erla azer I tl,ma vez, o perdao, a ITIISe- It . d 1 ° os, o�cumen os �XIgl os pO,r
a prova da lIlfldel!dade des-. ncordia do marido. Procu- ,i11U a, carl éspon entes ao

.

,. I Lei, Se alguem tiver co�hElcl-
ta, afim de, obtida a sellten-! rou-o, .m8s foi ral recebida, I �f0n.1estre do corrente exei CI-

�ento de existir algum Impe-
ça, assegurar-se a posse de' grosseiramente tratada, Per-! O

-. '_
dlmento legal accuse·o para

Julieta. Por sua vez, Agos-· deu o tino, não teve nocJo I. s que, no pr,aso aCJr�a nao
os fins de direito. E para

tina tam,bem lutavéI com o das cousas. Insensivelme�te: tlv�;e� �acg/Q, Illcorre,rao na
I cons�ar e chegar este ao co�

mesmo fim, I tirou da bolsa o revólver;
mu ad et dO

no primeiro mez nheCllllento de todos lavreI
N d d' d 'I ' ,

' ,exce en e e 10°/ no se- I '

ff' da vespera o Ia () Crl- lTlom�ntos antes i'ldqulrldo e! d
'. °

I
o presente para ser a Ixa o

, _ I ,Q'un o ou sejam 15 ° .

san- ' bl'
m�, .a 22, pela manha, Pele- p Ir duas vezes detonou-o so-I d 'b 'f ' 0,, �

'_
no lugar d.e costume e pu _1-

grml, certo do máo

pra-I'
bre Julio ve:1do-c Vácillar e 1

o a �o rança elta executl cada pela 1l1lprensa' Tubarao
ceder do esposa, foi bus- sentar-se'. Isso feito ahiu e i va�en e,

,

!

24 de Janeiro de ��22 .. Eu

ca� � p lieia e teste,m,u,nhas, voltou á rua da Carioca, on- i
._, ,pa:a q:Je chegue, ao co- �ubens Far�co, offlcíal mte

dinglndo-se ao domicilIO de! d� compràra o revólver, e I
nheclm�nto ,rle todos e o pre- rmo do Registro CnTJ o es

Agostina, á rua Senador Dan·1 pCCiLI que lhe gU81 dasse R

I
sennte p!.!bllcado, crevi e assig:lo.

ta ll. 11 D, olldc íiulL; �)'!-: J!'I-:-:a, junt::!l1lente CO:11 a , olsd, Thesouraria ,\\unicipal d� R_lbens Faraco.

-------- --

TRANSCRIPÇÃO DO .o MALHO»

°

.....
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André Wendhausen & C., �"'.� lHce.pcke, Irrnãc & C.
-

X 'OmACA�O I O) Q)
,. , ..,..'

IM1?01\r:DAÇAO--E 1?O.Ll'_1_> , ..q t: �>'.fl+;f,�-
.,--

SANTA CATHARINA � O BIDIAe:$:-SÃO lfRANCISCO DO SUL E
FLORIANOPOLlS OU LAGUNA'

0o(j
Q) I CAQA MAr:DBI:3 E.M BDO'OIAN01?ODIQcl;d j-J J...l j-J

'ri'

Secção de fazendas �rmarinho miudezas �tc .. -I �2 -- Importadores
Secção de ferragens rnachinas de toda a_ especle,. I?s'j tY cD COMMISSÕES DESPACHOS NA ALFANDEGA-
trurnentos para lavoura, motores. -, Secçao de estivas O EXPEDICÕES

. kerosene, gazolinu, óleos. I .g çq .

AGENTE DE THE fl1EXAS C:Y !·O ui A(.fENJ11ES DE VA1?O,&BS
· d� IDeposito de carvão de pedra CARDIFF AME·' H V1. Propridarios da Empreza Navegação HOEPCKE

RICANO. _. Depositários de carvão de pedra da. Com. armazéns e trapiches na Rita Maria.

Carb. do Araraneud. - Proprietario da Fabrica de ,O) 8
can isas Sta. Gat/�rll1a. - Trapiche de. atracação de lléd O TODO, SERVIÇO É FEITO C01\\ MAXIMA PONTUALlDADE;.

vapores e navios', com armazéns para carga. - Cor-
O:cU �::ro:' NNN:W:NNNNN��l%r::Elr:N:ro..N1:iQN!>

respondente de diversos b�ncos nacionces e extran-

I\Jf'
.

M'ge:ros. -- Correspondenies do Banco de NAPOLlS r�'1 H � I r�_ a.latarla lnerVa
•

mesâ • ara a Italia. - Vendedores de autornoveis I 9 fi IOVL"r�). ��I' -DE-··

�f-1!
�r.

O.g NEST r'\ ALfAIATA RIA APROMPT /\·SE COM ES·
� MERO E ELEGANCIA OS MAIS MODER·

cDU) OS TA'uii�)s DE RÓUPA . fORROS
br (l) E AVIAME TOS UE PRIMEIRA
H --j--) ORDEM.
O�
f-:) � Preços ao alcance de rodos
1'r)'e: Ic, l ...

• q:�1'%[:E'i[N1§ll��NN'WNNN:m�N', �..t.õ IlUA 'f{AUDINO HOl)_N N.33
..

'

·)tel Ric Bl�ctI1CO .,J8JB DAGUNA f{ CAJ]_lHA,&INA
cd o"
O . 'M:E&:NM�.ru:.1%r:Eí[�N NW:NNNN:BrrNND§[NIiJ
((\) .,

.

oco·.Panco Sul do Brazil
c=j _ i '

'. § I
CAPITAL: 4.000:000$000

'S
·0
b

CAIXA. POSTAL No. 49

AGENr:DE MABFDIMOS
,

J

Agentes da Rova! Mail Sieam Packet Compv
I

'!lpores directos entre a Europa e o
..
uI do Bra-:

zil. - Tratam de cobranças de orden�dos, comas. nas I
I era: r ões publicas, �e�iradas da Caixa EconoIllICaS,!
juros I '� apólices e dlvldel1do�. - Elllcarregam.':,e, dai
;.rrlli<· ":0 de quacsquer matéria para empresas indus-l
IJ' 'J' ',,� des de eszotos instalações eléctricas etc.,(..L .....,. (:) • t

-DE-

L ,1 Ll:)_ENrrE Á l?ABADA DO_S fl11\ENp
.

.
"

I

.:;' I
RUA COROr EL GUSTAVO RICHARD, 136

"

(ESQUINA .DA PRIMEIRO DE MARÇO) 'l .:.

(AnTIGA CApA pAU·Jj)
,Laguna S. Catriartna

�':."'.�

Completamente _'ref rrnado corri .arnplas accommoda-
ções para hospedes � viajantes. .

---'. _ .........�,.....:-:.....o'�.;__.
•

..
,

.

Qtlartos HygienlcoS ��

MESA BABJ11A E 01?r:DIMA
-------

ACCEITA PENSIONISTAS A PREÇOS MODICOS l

•

• •

•

/

JOVil'10 Merldol'"lça

O «Banco Sul do Brazil», recebe dinheiro em
:

deposito a prazo fixo' ,de 3, 6, 9 e 12 mezes e em

I contas correntes de 'aviso prévio e de livres retira-

I' das, pagando as melhores taxas bacarias da praça.
i Na seccão DEPOSITOS populares recebe desde
20$000 até 10:000$000 com referidas livres de ....

--- 1:000$000 á vista, pagando o juro annual de 6 por
cento,' capitalisado semestralmente .

.... �I
� .....

't:s .:::
t::: \",
� �
;::,.�

�.� � BDOI:&ANOPODIS
O .2 � �NN::w:NN��NN�:m::�NN:Ml�
�.3 � I� NA TYPOGRAPHIA D' nA LUZ IMPRf- �

� �� � MbSE A PRl:-ÇOS MODILOS: LAR- �
�""'''::::1 p::j ,-

\l.;'� rI) I?{ TÕES) NOTAS) FA CTURAS) ETC. �
� 2 kNN::w:.raN���MN��.E1i�NNN��

-CASA MATRIZ - RUA CON�ELHEIRO MAFRA.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

.........�. -_ .._-_.-- --'--'---'_'

A DU�
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jSua excia.·o sr. dr. Ferreiralnião de ?ese "tr• r.'·f:dus,
.•

está a maion. --:. .nara,:
. LIma visita o sul do Estado està a maioria jl �w 10 t!

Hora' está o chefe da l'i ,,2�.
Deante disso, nir.... uern se

poderá enganar. Arthur Ber
nardes será o Presr.lente da

Republica e Hercilio Luz o

Governador c·· S ..nt.: Ca
ltharina. Ao j minur " sua

oração, o ora k'- f ,
\ I cio-

nado pela COíT'�":l I·idão

presente.

Ultima

II1ED:EGItAMMA

E' mentires sem funde-
I menta o boate .'·'Ih;ido nes

i ta villa por jlÚI C; doso, o
chefe politico sem ! '�11L;H)
e nullo, de ter n c<..;

. Joãu
Collaço se affastad. u")' ---'an .

I didato da Convencê ..r . i\r
I
thur Bernardes.
O Cel. Collaci, v .... 'ho �

prestigioso poli ti... KpOel.·�
Acha-se nesta villa o dis- te de uma tradiçãv, contiru.i

firme ao lado dos candidatostincto official da Força Pu-
I da Nação e do eminente che-blica Tte. Daniel Guedes,

OS' M
t
fe dr. Hercilio Luz.assistente do dr. Chefe de Pela primeira vez, depois

..

sr. upennte.ndente u-
João Cardoso pode mentirPolicia do Estado. que ° povu catharinense lhe nicipal, cap. E:ransto Nunes, e roubar como tem feito atéA vinda deste oíficial a confiou () alto posto de Depll- que for� prevla�ente a':lsa- hoje. m3s--.� in-trig�t' os .::t

esta villa é toda de caracter tado Federal, visitou ° sul do da vm�a de sua excra. a
migos do Governo, qorqueespecial, a mandado do Go- do, E�t�do, berço d�s seus esta Jocahd�de, offereceu-Ihe com estes rocessos ninzuem

verno do Estado. pr.lmelros passos na Vida pu- uma enthusiastica recepção, conta victo�ia nem triu�oha-
J

iD
, tlOl::S

...� bhca e berço tarnbern de.11sua I e.dum �anquete em sua re-
rá em tempo' algum.

'

ase 1Velra exma
..esposa, o n(�sso I u�-' SI encra,

.,.
.e- ,,,_."",.. �_

i tre amigo dr. Joaquim DJVHi I No mesmo dia, ísto e, du- -NOTJ1ICIA1\IO-
Está exercendo o cargo de' Ferreira Lima.

, I �s horas de�ois, regres��u a

Agente Fiscal das Rendas I A 18 do corrente sua

.excllll fu.barão.o
illustre POlrtl�O,

Estadoaes deste munici io o l desembar�ou em Laguna, o�- pOIS motr.v?s de força mal?r FALLELIMENTO

nosso amigo e COrrdig�Ona-1 �e c�e:cld? numero �� arru-
1 t�ãO permittirarn que sua excia Falleceu ante-hontem em

rio sr. josé Fernandes de m�s e, ��n.nrado�es 0. esperar' se demora-se ent.re nós.. 1ubarão a se�h�rita Elza
Oliveira, escrevente da Cól-I Vd�, seguindo a ta,1 de. parti Ante�. da partida do trem Feurschutte, Irmã do nos

lectoria Estadual de Lazuna. a rtlbar?o, el�. cuja Cidade tO nO,ssllllustre .ho.sped� prO-I' so correligionario e amigob sua excra clinicou durante [IunCIOU um bellissirno discur- dr, OI/o Feurschutte. I
--..---��---- alguns armes e occupou, .10- SO, agrade.cendo de coração I Nos.sas condolencias.
A Cascaes gar de destaque na nolitica - como disse elle - as gen- ..._; r

local. Na estação da visinha tilezas que lhe foram tribu-] _ Acha-se nesta vi/la o
Passou por esta viila, com cidade o povo acotovelava-] tadas, e e�pon�o ao, �esmc' sr. J.ão Müller activo re

destino a São Joaquim, o nos-
se á �perél do trem, que o tempo a situação politica que,'preséntante da importante

so amigo e correJigionario, condusl8: Ao approxrrnar-se atravessam?s. . firma Albino Lastro li:-
Antonio Verani Cascaes, cri- lo comboio ° e�pcllcar de fo- Sua excia em seu discurso Comp.
terioso Sub-delegado de Po- guetes, confundido �om o som recommendou cO,m enthusia�- - Yisuou-nos ligetramen
licia de Cresciuma, (Ara- de uma banda musicai, t?rna- .mo. aos suffragios de pn- te o sr. Ma/colino Indalen-
ranguá ). rarn-se ensurdeced?r. melro de março o nome do, cío, zeloso escnvão de Paz
Feliz viagem e breve re-

Da e,�tação, � digno Depu- d�. Arthur Bernarde.s por�ue
I

do di'$tflctO ,de Palmeiras.
gresso lhe desejamos. tado fOI conduZIdo ao chalel disse elle, com esta candlda-I - Esteve nesta vida e

I do sr
..
Pedro .Collaço, onde tura está a felicidade da pa- deu-nos o prazer tle sua

A commissão que acompa-Ilhe fOI offerecldo um lauto tria, a ,g�an�e�a do Brazil e a, visita o apreciado moço
nhou o DepL:tado dr. Ferrei- banquete no qll�.1 to�nou par- garantia mdlvldual. I Flancisco Neves, de Pes-
ra Lima, até esta villa com-

te o, que ha. de mais seleto O iIlustre orador, para me-: cafla Bralla.
punha-se dos seguintes ca-

na vlsmha CIdade. Ihor explicar a situação aos I - A passeIO esteve nes-

valheiros Srs. major José Segunda-feire, dia 20, Slla que ainda a ignoram disse la localidade o sr. Ber/,�o!
Monteiro; Pedro Collaço, Li- excia. dirigiu-se a esta villa - Com Arthur Bernardes es- � do Soares, nosso corre/r·
no Pessoa, Pedro zappelini" acompanhado por uma com- tá a religião catholica, êstá gionarlo e influente c/lere
Linario Leal e Delfino A· missão de amigos e corregio- a maior p::trte do Exercito, do Partido df}mmanle eM

driano, narios. ,está a Marinha, está a opi> Pedras Grandes.

Fpolis, 22 - A Lue.>«
Orleans. - A situação poli
tica normalisou-se deante do
pronunciamento do conselhei
ro Ruy Barbosa.
A parte do exercito que I

não concordava com a chapa!
Bernardes-c-Urbano desistiu.,O proprio senador Nilo Pe
çanha mostra-se descontente

Ie consta desistir SUl candi

d�tura. O
.

dr. Seabra ainda'
nao renunciou seu cargo por 1
conhecer o insuccesso que Ivae ter a dissidencia.

•
...

Tte_ Guedes

,
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