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PROCLAMAÇÃO
I

�
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� magnos interesses, quer na Poli-
�C1. d

..

R---:_

� tica, on e o prestigioso epu-
blicano foi sempre um elemento

!J inteligentemente conservador e

transigentemente leal.

A Commissão Executiva do �
Partido Republicano Catharinen- rr=51=J)
se, reunida hoje, 28 de Junho
de 1922, ás 14 horas, resolve,
de acordo com a indicação feita

por todos os Conselho Munici

paes do Estado ratificada pelo
Conselho Superior do Partido

Republicano Catharinense, em

sua sessão de 10 de Janeiro de

1921, apresentar e recommen

dar aos suffragios do Eleitorado

Catharinense, para o cargo de
Governador o Exmo Sr. Dr.
Herclllo Pedro da Luz e para II II
o de Vice-Governador o Exmo.lJ (j

Sr. CeI, Antonio Pereira da tados na administração e na Po-
4 'SlIva e Oliveira. litica na educação moral e phy-

E' excuzado fazer qualquer sica das nossas populações e na

commentario a respeito das altas I deleza dos direitos do Povo Ca
virtudes civicas desses dois emi-] tharine nse.
nentes cidadãos. I O segundo é o velho repu-I

O primeiro é o Chefe su-, blicano a quem o Estado tam

�re�o do. noss� Partido,. com t bem ta�to deve por seus gran-I
inolvidaves serviços á Patna e á I de serviços prestados lealmente I
Republica, na paz e na guerra e e com dedicação, quer no Gover-'
a quem o nosso Estado tanto no, onde Santa Catharina sem

deve, por actos inestimáveis pres- pre teve um defensor dos seus I

A Commissão espera, pois,
que no dia 6 de Agosto pro
ximo, todos os corregionarios
compareçam ás urnas, suffragan
do os nomes dos dois beneme
ritos concidadãos.

Florianopolis, 28 de Junho de
1922.

Felippe Schmidt

Joaquim David Ferreira Lima

Elyseu Guilherme da Silva

Adolpho Konder

Carlos Victor Wendhausen

João da Silva Ramos

João Pedro de Oliveira Carvalho

Fulvio C. Aducci

Pompi/io V. Duarte Luz

Leonardo Jorge de Campos Junior

José A rthut Boiteux
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escrevendo sObre de cicJil até a mai ínfima fibra, aí da

aoa deu OI se- commo e lundamftlle a 60 i 'a de com-
,

mentar a (amig,nd revolução. anto

da serena bra- Deu • Cu ta rer que bra ii iro, filho

gia grande dt> e paiz privilegIado, t"n.ham se - U I

o de que. $1 o cido a tal ponto do enttm nto da na-

de\ ido princi- cionalidaJe! E porque e rev� �ção ?

perioridade Contra que ou qu � Qual a idéa g I

�.c:lellIIle:- Epi- nerosa que a anima a, e portanto, a

e a a eurado p dia excusar) ! fada, nada, ada.
- epeadente Somente a desvairada ambição dos máos

homens,
E quanta pu illanimidade, quanta COI

'ardia e obretudo, quanto horror á

r poosabihdades, quanta nojenta mi e
ria a dos canalhas que a fizeram irrom

per, e agora, depois da derrota, a re

negam, e fogem e se e condem, e men

em e se humilham,.. Quanta indigni
(Jade.
Felizmente, pairando sobe tudo is o,

esPbera superior, maior caca vez

ai r, destacando-se cada vez mais
nítida. enorme e ava saladora, culmi

e.'quasi a uguSla ante a pequenez dos
adversarios a formidavel 6gura de momentos

io .... Louvada seja sempre a Adeus.
cia que nunca abandonou este

.

paz,

rdem ci"Vi
am-se os demagogo em al
do regimen. Mas, merce de

-

logrou elfectivaçào a Ierven
lica a p.ração de imilhante

sua campªnha di 1-
Ta a conqui ta do poder, por

o meio ao alcance. condemna-

-

1

firmeza. sem

----------------------------�-----_......
" ......
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COMMERCIO E INDUSTRIA

o pleito governamental no dia 6 de Agosto
O proximo pleito, a ferir-se em 61 cando o organismo do Estado na con-! A sua actuação serena e segura, ao

de agosto, tem, no excepcional mornen- quista do seu real alevantamento. lado da boa causa, agindo ao impulso
to qua vamos atravessandos uma alta

II
A tenacidade com que combateu da sua lealdade, valeu-lhe os applausos

significação politica. obstáculos, transformada a sua vontade unanimes e a veneração sincera de to-

Apoiado pelos municipios, em sua numa força poderosa e vencedora, dá-! dos os grandes politicas patricios, em

totalidade, e por todas as forças elei- nos bem idéa da sua formidavel energia cuja numero occupa lugar de relêvo.
toraes de reconhecido valor, o sr. Her- creadora, que obedece, em tudo acima i Defrontando uma demagogia avassa

cilio Luz tem occasião, mais uma vez, de tudo, ao entranhado amor á sua terra, !lante, que arvorou em argumentos de
de julgar do seu alto prestigio, creado satisfazendo assim as justas aspirações combate as mais grosseiras mystificações,
a golpes de trabalho e de operosidade. do povo. I perversidades e calurnnias, o sr. Herci-

Era necessario, para a grandeza de Dirigindo os negocios publicos, soube Ilio Luz não vacilou um só momento,
Santa C�tharina, que a administração distribuir bene�ci�s :ntre as circums�ri- preferindo cair com honra, prestigiado
finda, brilhante, emprehendedora e fe- pções sob sua jurisdicção, com admira- I pelo seu povo, do que emprestar o seu

.

cunda, não soffresse solução de conti-
I
vel equidade. I beneplacito ou conservar-se indifferente

nuidade, por bem dos planos vizados No curto espaço vencido, o sr. Her- aos achincalhes ás autoridades legitima-
e postos em execução, e ainda não ter- cilio Luz transformou o nosso Estado, mente constituidas.
minados deante da exiguidade de tempo impondo-se á admiração e a estima. Mercê de Deus, porém, mais se ci
transcorrido. Não bastasse, todavia, esse inexgo- 1 mentou, aos botes da anarchia, á esta-

O vultuoso trabalho do sr. Hercilio. tavel dispender esforço para consagrai- ! bilidade da Republica.
Luz tem demonstrado em parte, a sua I' o benemerito, e teriamos ahi a sua in-] E a chefes da envergadura de Her
larga previdencia e a sua firme conh- confundivel attitude nos ultimes aconte- I cílio Luz se deve a reintegração do paiz
ança nos grandes destinos que nos es- cimentos. nos seus dias de paz e de labuta.
tão reservados. Dentro de sua politica de harmonia e

I
A sua eleição, a que tem adherido

Rompendo com a velha praxe de concordia, o preclaro chefe do P. R. lOS proprios adversarios de hontem, vale
restricçãa ao ambito de realizações, o Catharinense manteve sempre um só I por uma frizante prova de immoredoiro
sr. Hercilio Luz estendeu, a mancheias, proposito, que em face dos mais difficeis: agradecimento, de solidariedade incon
os melhoramentos equilibradores da nos- momentos, quer deante das mais acirra- I dicional ao administrador honrado e

sa vida economica, resolvendo dest- das lutas- o apoio á ordem, á lega- progressista e ao politico recto e pa-
arte. os problemas mais difficeis, tonifi- Jidade, na defesa do regimem. triota.

Sociedade Nacional de Agricultura 'muito nos obsequiareis communicando-nos

, I se podemos contar, como desejamos viva-

3° Congresso de AgrIcultura I mente, com o 'Vosso comparecimento e col-

O II d Th' d F I laboração.nosso co ega r. lagó a on- E' da maior conoeniencia recebermos ate
seca recebeu o seguinte convite: I melados de Agosto proximo quaesquer ira-

1?_io de Janeiro, 13 de Julho de 1922. balhos ou theses que tenham de ser submel
filmo. Sr. 1),. Joaquim Thiago da tidas á apreciação do Congresso.

Fonseca. Confiamos em vossc cooperação para o

F [orianopolis melhor exito do Congresso.
Santa Catharina. Com a maior consideração. subscreve

A modestia doura os talentos,
a vaidade os delustra.

-o--

Os soberbos são ordinariamente
ingratos. considerao os beneficios
como tributos que se lhes devem.

-0-

Prezado consocio mo-nos

Cabe-nos ietlor ao \)OSSO conheci-
I

Miguel Calmon
menta que já, estão fixa/o os dias em q,ue I Presidente da Sociedade Nacional de
lerá de funccionar o 3 CongoessoNacio- Agriculturanal de Agricultura e Pecuaria, promovi- I����

do �e.la nassa Sociedade, s?b a álto pa-I�I•••' ,"':�.�I� :"·'I'•• ;:;���
trocinio dos Exmos. Srs. Presidente da Re- ,

�,.� t:JllW � l. �JJ�

publica e Ministra da Agricultura: de 14 r '

b I
a 28 de Setembro do corrente anno. \..)(udS pessoas so em por e- -0-

Nos dias /2 e /3 de Setembro haverá ves, como os vapores e gazes, As mulheres geralmente pre-
sessões preparalorias, nas quaes é para de-

outras como os projectis peja for- ferem ser enganadassejar a presença de todos que tiverem de com prazer
tomar parte nas reuniões ordinarias, afim ça do engenho e do talento. 'a ser deseganadas com dôr e
de tratar-se do reconhecimento de poderes -o - I desgosto.dos congressistas, cotação .do Regimento N"d -0-

Interno, eleicao da Mesa ou Commissão mguem consr era a sua ven-I
1)ireclõra d� Congresso e eleição das Com- tura superior ao seu merito, mas I

O saber é nqueza mas de
missões Gspeciaes para a emissão de pare- todos se queixam das injustiças qualidade tal, que a podemos
ceres sobre as ..Conclusões" contidas nos

dos homens e da fortuna. dissipar e desbaratar sem nuncatrabalhos apresentados.
Membro que sois do referido Congresso. -- 0- empobrecermos.

Nobre e illustrada é a

ção que tem por objecto
bedoria e a virtude.

arnbi-
a sa-

-0-

A nossa consciencia desmen
te muitas vezes os louvores que
nos dão.

H. F.
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ECO
-

O COMMERCIA� l �� ·'#l·'�.", -

d
'

d Di t
'

t Federal veriíi-. centro do Brasil se l';Jlcontram os cam�cebe ona o s fie o ,

f d d ::{
dacão dos impostos, I pos uturos o Ou(O� o mundo». "ca-se que a arreca"S

. .

f �O «Diario OfIicial·, em virtude de sobre lucros commerciaes e mdustnas a-
. .�raoluçio da Junta Administrativa a

I b' montou respectivamente, a. . . . . A producçãO do mIlho '

��,;f.'Caiu de Amortisaçio, publicou edital 3rOls51'028$990 e 175:328$981. A
O B 'I '

d'
I'�"-.

• d b
.

I" .
.

- d rasl e o segun o palz d" "prorogando ate 31 de ezem ro VIR- renda total da refenda reparnçao, u- I

d 'Ih d d "pro u·
do Ih' I ctor e mIO, o mun o, vindo Ioro o prazo para reco imento, sem

rante o mez findo montou a I
•

EdU" ogo .

desconto. das seguintes cedulas do The- 8 618.610;448, apresentando em con- I d�p01s .:'r� d
sta os OId�s. As nossàs

souro, que estavam sendo chamadas a f' to' com a de igual mez do anno disponi � I a es. cornrnerciaes são, po-' '.

d
roo

622$668 m muito pequenasrecolhimento até 30 o corrente:
I findo um augmento ds 927: .

re "

d
I d' 1920 'De 5$, da estampa 1 5·; de 10$, AlO a no anuo e Importa

das estampas 11· e 12a; de 20$, da
. I mos 2.87 6 toneladas de milho, no va-:

estampa I Ia; de 50$, das estampas Em busoa dH ouro e dIamante lor de 464 contosr sendo, porem, a ex-J ,a e 12·; de 100$, das estampas
", portação de, 4.426 toneladas e 936

118 128 e 138; de 200$, da esrampa O jornallondnno «Dally Ma.II», pu- : contos. Em .1919, entretanto,' a im.'
.

J 38; e de 500$, das estampas 10· e blicou, em abril ultimo, o s�gulOte: . 1 portação tinha sido maior que a expor- ,118• «Por conta de um syndicato parti-I tação. Ant�s d�, guerra, a nossa expor-
,

cular, embarcou. para. o cen�ro do
I tação

de mll�o era de, cerca de 9,000
As quádas do Iguassu I Brasil uma exped�ção ingleza, a pro: toneladas, .vmdo

.

quasl, tudo do Prat� e'
. . . . . cura de ouro e diamantes. O grupo e

I a exportaçao era: quasl nulla, tendo Sido.O mm�stro brasileiro da Argentm.a I composto do capitão S. C. Bullock e! de 1.200 kilos, no valor .de 200$ emconíerenciou com o sr. Pueyrredon, mi- itã E O Bryeo engenheiros de I 1913 :.

E' b - d capl ao .., .

Dlst�o do xteno�, 50 re a questa� o
I minas, e o sr. A. C. Guiafe, ex-te-I A exportação este armo decresceu�oJitado. aproveltadent� dds qued�s I nente da Armada. muito em /elação ao anno passado,

I
�uassu, para pro ucçao e energia

Antes de deixar Liverpool o ca-I Nos dois primeiros mezes foi de 120le ectnca.
, .

I I d iod
.,

O P d d Pitão O Bryen declarou que as areras tone a as contra, no mesmo peno o,sr. ueyrre on entregou ao r.

401 1 d 1921P d d T I d
.

araguayanas produzem ouro de valor e IS, tone a as em , zero eme ro e o e o o novo projecto, com
2 41 O 1 9 I 9 .

.

d'fi id I B '1 que espera encontrar também cobre 1920 e, em e zero em·as mo I caçoes suggen as pe o rasi .

91 3,_
I em quantidades sufhcientes para com- I .

, ' ,

,

Imposto sobre lnoros commerciaes e in- commerciar. Accrescentou que tinha en- I ASSim, esse, cornmercio ainda e os-'

centrado diamrntes nos tributarios do cillante, sujeito à depressão de saltasdustrias fabris rio Araguaya e descobriu também ouro veriaveis e consumo incerto, e ás necess

Pelo quadro apresentado ao Minis- nas areias do rio.
I

sidades irregulares da pecuaria dos pai-
tro da Fazenda pelo Director da Re- I Acredita o capitão O'Bryen que no zes vioinhss.

Ralhimento de notas

Fiscalíseçáo dos Bancos de Sta. (la�tI1ariná
Expediente da Delegacia 1iegional durante o rnez de Junho de 1922

Officios recebidos.
1

Do Exmo. Soro Dr. Nuno Pinheiro, dega desta GapítaI resolvido, em priDo Banco Nacional do Commercio D. D, Inspector Geral de Bancos, no meira instancia, c processo referente â
nos dias 2, 12, 19, 22 e 26 envi- dia 8, solucionando uma consulta que revalidação de ell do livro de ope�a'ando a esta Delegacia as relações das I pelo Delegado Regional lhe fôra feita, ções cambiaes da filial do Banco Nacw
operações cambiaes realizadas nesta concernente à serviço desta Fiscaliza- nal do Cornmercio, e la Delegacia ó
praça e 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17,1 ção: poderá tomar conhecimento da petição21. 22, 23 e 24 do mez de Junho Do Banco do Brasil, no dia 9, re- do mesmo Bancõ, m gráo de r .

da corrente anno, bem como copia mettendo nota detalhada de um saque curso. 'JJId� �alancete do mez de Maio e .dis- emittido s Paris;. Ofhcios expedidos: _.
-c;

cnrmnação das sub-contas do titulo Do Snr. Coronel Delegado Fis- Ao Exmo' Snr. Dr. Nuno Pinheiro" �"Diversas Contas" pertencentes á Succur- cal do The�ouro Nacional neste Es- D. D, Inspector Geral de Bancá, D2<�....sal de Blumenau:
. I tado, nos dias 10, I 2, 1 3" 14, 1 5, I dia 3 rernettendo os

. demo�strativo� das
.0<1 Su<�cursal do Banco �aclonal �o 16, 19,. 24, remettendo diversos de- ,operações de Cambio realizada nesta,jComrnercio, em Porto Umao, do dia I monstrativos de operações de Cambio, praça durante o mez de maio do c�r- •3, annexando o balancete referente ao balancetes, titulos "Diversas Contas" t Sen'hor no dia.

1 e

I
ren e anno e ao mesmomez de MaiO do corrente anno;

I
autorisações enviadas pelas Succursaes 28 enviando copia das razões e �utoDa Succursal do mesmo Banco, em do Banco Nacional do Commercl' d I f - ti 7 I do DeG,retoJ. '11 di 6

.

d di '.' .

o em e n racçao ao ar Igo 'OIOVI e, no la ,enVlan o a iscn- Porto União, JOlOvllle Lages Lagu I· 14 728 d � 16 d M arç·0' de 1921..

d I' I "O' C II

I Bl "na, n .
,- e armnação o ItU o rversas ontas re- e umenau e no dia 28 do m I f

'

S H"eitor Passe·d M
.

S'
,

, esmo em que OI parte o nr.erente ao mez e aio; nr. declarando que tendo a Alf' .

f'I ..an- I nno, negocIante nesta t'rOça. '

�_fI!;.'(,.
______________� � >i_�
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BOD.A.S

1

o nosso estimado patricio e talen-I hontem o 25' anniversario do seu con- Durante o dia o casal em festas re-

toso collega de imprensa sr. dr. Thiago! s?rcio t�ndo sido rezada; por esse mo-j cebeu cumprimentos numerosos e pre
da Fonseca e sua exma esposa d. Fran- I trvo, missa em acção de graças, na sentes custosos.

ciscá Schnaider da Fonseca, festejarão Igreja de S. Francisco. Até alta manhã a residencia do dr.
na proxima segunda-feira o 25 anni- A' s 8 horas da manhã, repleta a Thiago conservou-se repleta de exmas.

versario do seu consorcio. Cathedral de elementos de todas as familias e cavalheiros, fazendo-se ouvir
Em commernoroção a essas bodas classes sociaes ao som da banda de uma afinada orchestra da Força Pu

de prata será celebrada missa em acção musica da Força Publica, deu entrada blíca, cedida pelo seu digno comman

de gr�ças, ás 8 horas, na egreja de S'l o casal anni:ersariante q,ue foi receb�do dante.
Francisco. com verdadeira effusão d alma, acolhido I

. �ntecipamos as nossas felicitações ao I de pé por toda a assistencia, I O sr. dr. Joaquim Thiago da �?n-distincto casal.
, ,Na Capella-m"or estavam ,o dr. Her-, seca recebeu ,telegrammas de felicita-

(Do Estado de 22 de julho.) j
cilio Luz, que fora � padrinho de ca- ções das seguintes pesseas:
sarnento do dr. �hlago da. Fonseca, I Do Rio: Senador Felippe Schmidt,

Festejam amanhã as bodas de prata p"rofessora, Catharma Schnaider que I Leonor Vieira, Guilhermina Schnaider.
o nosso presado amigo sr. dr. Thiago fora madrmh� do casa�ento da, exma. De Porto Alegre: Conego M. Canel.
da Fonseca, digno delegado da hscali- sra. d. FranCIsca Schnalder, Capitão Jo-1 Abelardo Fonseca.
sação dos Bancos, e sua exma. sra. d. ão Cancio e tenente C:�ntidio R�gis, aju-, De Joinville: Major José Navarro,
Francisca Schnaider da Fonseca. dante de ordens e auxiliar de gabinete �m I dr. Arthur Costa Edgard e Celina
Ao distincto casal apresentamos as nome do exmo. sr. coronel Rauh�o Schneidar e Vigario Dr. Gercino de

nossas felicitações com os votos de mui- Horn, desembargador Anthero de ASSIS, Oliveira.
tas felicidades no transcorrer de sua fe- C�efe de Pol,icia, major Gusta,,:,o Sil- De ltajahy: Ede e Candinha Heusi,
liz união. I v�l�a, Secretano da Faz,enda, maJo� El- Fritz e Mariquinhas Kieis, Dermerval

Em regosijo a esse acontecimento I pldl? Fragoso, Secretano d_o Inter�o� e Costa, director espiritual e confrades
será celebrada ás 8 horas na Igreja de j Justl,ça, desembargador Joao �eaelT�s Vicentinos.
S. Francisco, uma missa em acção de presidente e m�mbros do Supeno.r Tn-\ De Camboriú: Lili e Heitor San

graças. : buna�, da magistratura, ,da SOCiedade tos, Herminio Vieira, Evelina e viuva
Todas as Congregações religiosas as- �. Vicente de Paulo e Circulo Catho-' Vieira. Flavio Vieira.

sistirão ao acto. hco., '.

De Palhoça: João José Medeiros.
Durante o cerimonial lar-se-ha ouvir Restabelecido o silencio, deu entra?a De Biguassú: Dr. Ayres Gama e ía-

mais uma vez por fineza, a educadissi- I na <:=apella o eXffi? sr. d. JoaqUim milia.
ma voz da exrna. sra, d. Ondina Si- Dommgues, BISpo DlOcesano� aco,mp�- I De Florianop')lis: Felix Brandão,
mone Gheur acompanhada pelos intel- nhado do, sr. padr� Aurelio, �Igallo I Alfredo Xavier Vieira, e Cidolina Vi
ligentes musicistas patrícios srs. Luiz e da paroch,a,. padre ar. Zuber, d�rector eira, major José O' Donnel e senhora,
Ernesto Emmel, cantando uma Ave- do GymnaslO: padr� Jorge, d�rector 1 rnãjor Elpidio Fragoso e senhora, Achil
Maria, bellissima composição do nosso das Congregaçoes Mananas, e F r�1 Nro- l les Santos e família, Horacio Carva

amigo sr. Capitão Herculano de Freitas, I berto representante dos Franciscanos.! lho e familia, Familia Seara, Ramalho
que a dedicou ao Dr. Thiago e sua' Teve logar então pelo exmo. sr. Bispo J e familia, deputado Eduardo Horn e

exma. Senhora.
I
a tocante ce.imonia da bençam dos I familia Alfredo Xavier Vieira, pela

- auneis, sendo no côro entoada pela I Conferencia de Santa Catharina, Car-

qs filhos do dr. Thiago da Fonseca exma. sra. d. Ondina Simone Gehur los Malburg, Carl Hoepcke, José Gil,
e d. Francisca Schnaider da Fonseca, I uma mimosa Ave Maria, sendo acorn- Orlando Fernandes, dr. Olavo Freire,
vieram ao nosso escriptorio convidar-nos t

panhada ao harmonium e violino pelos Argentina e Filhas, André Wendhau
para a missa que será celebrada no dia irmãos Emmel, composição do sr. te- sen Junior, Roberto Wendhausen e Ia-
24 do corrente (segunda-feira) ás 81 nente Herculano de Freitas que a olle- milia, Joaquim Torres e familia, BelIar
horas da mauhã pelas bodas de prata receu ao dr. Thiago e Senhora, mino, dr. Ferreira Bastos e senhora,
dos seus paes, sendo o acto honrado Teve então inicio a missa celebrada I Ida Maynoldi Ortiga e Filhas, major Go
com a presença do sr. Bispo Dioceeano por monsenhor Francisco Topp. du- mes Jardim. Celso Almeida e senhora,
que fará a allocução do ritual. rante a qual fez-se ouvir o magestoso Familia,dr. Luiz Gualberto,José de Diniz

Sabemos que as Damas de Caridade, coro das Filhas de Maria. e senhora, desembargador Pedro Silva,
os Vicentinos e outros membros de in- Ao Exangelho pronunciou brilhante I dr . Fulvio Aducci e senhora, J Bruno,
stituições religiosa� acompanharão o ca- allucução o exmo. sr. Bispo Dio.cesano, I �esembargador Honorio Cunha e fami
sal Fonseca na Sagrada Comrnunhão, enaltecendo a acção do dr. ThIago da lia, Leopoldo Malburg, dr. Joe Col-

(Da Republica de 23 de Julho.) Fonsesa e sua exrna. Sra. laço. Demosthenes Segui, Manoel Li-
Terminada a missa o casal em festa vramento e íarnilia, dr. Oscar Ramos,

Conforme noticiamos o nosso distin- recebeu os cumprimentos de toda a Raul de Azevedo, Palllo Magalhães,
eto patrício sr. dr. Thiago da Fonseca lassistencia, o que durou mais de uma Osny Gomes, Fernando Avila, Loleit
e sua exma. esposa commemoraram hora. Sterker, Cunha, C. Malburg, dr. Fer-
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..Ld di S· Gbeur que possúe uma Obras Publicas; Arthur. Luz Dr�'H
Caldeira, Provedor d IrmanUfll e lna Imone. . F d'

.. 1 ell-
--

be I' d o'z cantou a Ave-Maria, I nque ontes irector .- da nstr
..

u··
do Espirito Santo e A :Y1o de Orphãos. m 10 av.. P bli P d d L'

. C�ao

Recebeu tambem cartões de [elici- inspirada composiçãO do aprFecI�do I u ica,

d
a

C
r.

..

UIZ Zuber: d,i-

tações da seguintes pessoas: rJisluose Capitão Herculano de reitas rector o ymn _510 Catharinêns .

Germano Boesken, Joaquim de os. que a dedicou ao dr. Thiago e sua adv�gado, Na�oleã Lopes; Dr. Wâe"
'ra Costa e senhora. Irmi Balthasar, Senhora . I demito , Sal.les, In�pector do P6V�&.�n ....

Sebastião José de C. Costa. dr. Fritz A Ave Maria, que é uma delica-
..
to; Jose. Simas, ms�ector do Telt r�

G(\fferjé, dr. Adhemar Grijó e senhora, da pagina musical foi excuta�a ao pho: Major Jose GUllhon, telegrapRíshr··..
Cesaria Jorgelina Nunes de Freitas e harmonium e violino pelos Irmãos I Dr. Oscar Ra�os. redactor �dest�
�, major Oscar Lima, Heitor Du- Emmel. folha;. �arlos. Leisner Capitão LeQPQI.,- ..

tra e senhora. professor Henrique Fon- Em seguida S. Excia. Re.vma. d. do Diniz: T.ltD Car.valho, �edator de -

tes e senhora. Santa e Romanos, Arthur Joaquim de Oliveira, pronunciou um ta folha; "_la)or )9.cmtho Slmas, eSC[t;
Mambrini e familia, as Irmãs do Colle- eloquentissima oração de saudação ao vão do Ju�z f deral, tenente Carfos
gio Coração de Jesus, Elysio Simões e illustre casal Fonseca, que completa- Mello; �oao �uedes da Fouseca, da
senhora, Adolpho Clasen e senhora, cel.j va as suas bodas de prata, enaltec:n- Inspector�a Agnc�la; Orlando �orrÍlig�,
Augusto Rangel Alvim, André Wend- I do as suas grandes vut.udes como sin- telegraphlsta; major Lauro Lnha,e�� �.

hausen e filhas desembargador Anto- ceros e dedicados chr�stãos qu.e. pela �ntonlo Perron�. M�noel Pedw ·da
nio Vanderley Navarro P. Lins e fa- fé ardente e pela pratica nobilitante �llva e Clem mo Bntto, escriptura
milia Arlindo B. Penedo, Silveira Pe- caridade, é um casal abençoado por I no� .

da AHa dega, Affonso Assis.
nha, Pedro A. Pavão do Nascimento, Deus. ofhclal da Chefatura de Policia' Ca '

Genesio Bueno de Gouvêa e [amilia, O sr. dr. Thiago e sua exrna. es- Herculano de Freitas; Ernesto Viepas"
Maria j. Salles Silva e João da S. Ra- I posa compareceram a missa acompanha- maestro, Her01inio Jacques, Le�nei
mos, viuva Alexandre Magno Aducci, I

dos de todos o seus filhos, tendo to- Luz .agente da Costeira; C pitão
José Thiago Baptista e Etelvina X'I dos recebido a Sagrada Communhão to- FrancIsco Pr�ysleben; M noel Rilla

Baptista, Estanislau Siqueira pela Con- I mando parte n'esse acto as Damas de I Luiz Emmel, Ildefonso juvenal, Fer�
ferencia Vicentina de N. S. do Parto,

I
Caridade, Vicentinas, Filhas de Ma-I nando Wendhausen, maestro tllJgo

Francisc� A. Se�etjba e família, major r�a, Zeladoras �o Apostolado, Soccor- Freysl�ben, Ro�en�o Figueiró, ]oãd
Ínnocencio Campinas e senhora, Manoela ndas das ASSOCiações, etc. I Melchlades, Raul SlIIlone, Pedro Zam- v

Montenegro de Oliveira e familia, Agos- I A banda de musica da Força Pu- rner, Emilio chneider; Ogê ManDe-
tio .C. da Costa. Clotilde e Maria, AS-j blica tocou antes e depois da missa I back, Major José Pedro da 5ilv;..

.

sociação das Damas de Caridade, e o côro das Filhas de Maria cantou Medeiros, fisca) de séllo adhesivo ,Saj
Henrique da Silva Fontes, vice-presi- durante a celebração do acto religi-I turnino Medeiros; Jdão Barbato,

,

ILu
dente,. José P. Souza, I' secretario e oso. percio Lopes, Jpse Renato de Souza,
Antonl.o Perrone. thesoureiro do Circulo Após este, o dr. Thiago e exma. commerciante; Joaquim Torres" José
Catholtco São José, Lucy Wendhausen I esposa receberam as felicitações das Carvalho, negociarlte; Victor Card67.b
e dr. Carlos Wendhausen, João Mel- pessôas presentes. da Costa, A Imdô Penedo Oswaldo
chiades e Redacção d'"O Estado". Entre elles notamos as seguintes: Ramo Tuffi Sadelh juvenal Pórt� "

(D' O Estado de 25 de Julho). I Capitão João Cancio e tenente Can-] gerente' desta folh e' outros.
'

I tidio Regis, ajudante de ordens e au- As Damas de Caridade e a Saci·
Em commemoração ás bodas de xiliar de gabinete do exmo. Cei Rau- edade S. Vicente de Paulo fnéOfpoJ

pra�a do nosso presado. amigo sr. dr. lino Horn, Governador do Estado; dr. radas assistiram a missa.
'

..

Thia�o d.a �onseca, digno delegado Her�ilio Luz, Chefe do Partido Re- -O photographo sr. Arthur C"ât, �

da Flscahsaçao dos Bancos e de sua publicano;
.

G t S'I' S
..

d.' . .' major us avo I veira, e- mo tirou vanos a pectos o acto ......... r
exma. sra

..
d. Francisca Schneider cretano da Fazenda; Major Elpidio Fra- I

Durante o dia o Dr. Thiago, e
�

Fonseca, realizou-se hontem na Ígre- goso S tari
. .

di' '\J
.

d S- F'
'. ' ecre ano mtenno o ntenor, sua exma. esposa receberam -g(anae

Ja e ao ranCISCO, uma missa em desembargad r M d
.

F'lh P 1
e. .

_ d .

o es e erros I 0, re- numero de cartões e te egrarnm s te e _<4

acçao. e graças.
. . . sld�nte do Superior Tribunal, José felicitações.

.

..

FOI u�a
d ceremdrua. rehglO� que Bo't.eux, Tavares Sobrinho. Antero de - O dr. Thiago e Senhofã fofâffi 1

se õu;stlU I
e

gtran
e

1.lmponlencla. I AsDsls, Chefe de Policia, Navarro Lins, acompanhados á Igreja pelos. sem, li-
.

emp o es ava IUera mente re- e r. Heraclit C
.

P di'·
..

.

O . J'
plecto de exmas. familias e cavaih

.

I

G I d E d Cneno• �o�ura OI hos: Reynaldo, Armando, sman,. 0l.�
de destaque do nosso meio.

euos

daer�unha �a 10; d
uro?el SIIVIOO C. sé Cassio, Licinio, Euphebio, Sa1�,g()

O monsenhor F Topp auxiliad IC I H' keega.o Fiscal; Coronel Maria Mathilde, Maria Francrsca, ...
. o ar os oepc JUDlor D or' A

.

I J' Th' )1 m

pelos Rvmos. Padres Aurelio Silveira S'I f I d B
• r.

.

Iveua e ntomo, reneo e o-aqUlm rag-o .

e

e Frei Norberto celebrou a missa
'

i Calva, Ih1sca S
os

. ancdos; Capitão João de irmãos. cunhados, afilhados e om·

.

. rva o; uperlOten e t M
"

I d -

. �

S. Excla. e Revmo. sr. d. Joaquim I Dr F d C Id'
n e �D1Clpa. pra res. sogra e mae que asSltlra�.. a

d 01"
. .. .' ernan o a eua. substituto do

.

e IVelTa. vutuoslsslmo sr. BISpo Juiz Federal' ai' t F d
.

S
missa.

Diocesano, assistiu-a do Solio Pontifi- Coronel G' mlTanWe rdeh enco ecco, Da RepubLica de 25 de Julho de J 922.
.

I I d d
ermano en au G

. •

ela au ea o pelo rev. padre dr. Luiz do Bott d' t d B
sen, UI-

Z b
.

• Irec or o an N' 1
u er. dlfector do Gymnasio Calha- I do C omme '. C 1 cNo �clona

rinense e Jorge Sedelmeyer. L' C rClod, orone aSClmento
lOS. omman ante da F P bl'Ao Evangelho, a exma. sra. d. On- t Dr. Olavo F' J

. °dr�a U Ica;
relre UDlor, Irector das

•

COMMERCIO E INDUSTRIA

O sr. dr. Thiago da Fonseca rece

beu o seguinte telegram1na do sr. sena'

dor Felippe Schmidt: '._ ,

Rio 25.-lmposslbaitãdo de coro'

;.�.� .

______________________________::� ;tAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMMERCIO E INDUSTRIA

1

parecer pessoalmente, meu pensamento
I

I tori G I d Bentretanto, estará com a.migoh?ra missa, I nspec Orla era os ancos
commemoração 25' anrnversano seu ca-

samento. Receba com senhora e filhos I Portarias e Ciroulares assignadas em 1921 e 1922
nossa saudação pela passagem dessa

Idata que lhe desejamos feliz e ventu- .

. .

Ab Circular n. 6 de 27 de julo de t 921'1 gados ReglOnaes e flscaes de bancos,
rosa. raços.» , D I d d d S M" E d

. .

ec aro-vos e or em o r. 100S- nos sta os, que enviem com a maxi-

tro da Fazenda, que não se conside- I ma urgencia á mesma inspectoria uma

O nosso amigo dr. Thiago da Fon- I ram Bancos ou Casas Bancarias, para 11elação contendo o nome do delegado
seca, recebeu de Porto Alegre, este

I
o effeito da applicação do Decreto n. regional e os dos fiscaes e data que to

telegramma do seu filho bacharelando t 4.728, de 16 de Março de 1921, maram posse e assumiram o exerCICIO

Abelardo Antonio da Fonseca: I as casas commerciaes que sem operar dos seus cargos, e bem assim a séde
Porto Alegre, 25.- Hontem pas-

em cambio. nem pr�ti:ar outtas opera- da. respectiva delegacia regional curn

samos o dia junto c?m o conego Co-I �ões .bancanas, se lIml�am a exercer no
I p�mdo aos mes�os Sr�. Del�gados e

nel que celebrou rmssa em acção de

j
mtenor o e�cargo d� s!mples correspo�- I Flscaes, cornmunicarern ImmedI�tamente

graças pelas bodas de prata de papae
dentes ou mter.medIanos de �stabelecl- qualquer alteração que postenormente

e mamãe, commungando. Almoçamos mentos �ancaTles que hmccionam em I venha a se dar.
e jantamos juntos, passeamos muito. j nosso paiz. Saudações

I Saudações R 11_ O I' IApezar da distancia ahi estive presente j N
ama no r igão, nspectoruno Pinheiro, Inspector Geral dos C I d Bem vossos corações. Abraços saudosos. B era os ancos.

Abelardo. I ancos.

(Da Republica de 27 de Julho) j Circular n. 10, de 13 de Outubro'
de �i�c�:�r n. 18, de 30 de Novembro

- de I 721.
Af d

.

d I. D I d A d im e ser orgamsa o nesta nspe-Por motivo de suas bodas o nosso I
ec aro-vos, e accor o com os ar- .

d I d B C'

t" 9 12 24 d D t I
ctona o ca astro gera os ancos e a-

presado. amigo. sr. dr. Thiag? da. Fon- j
igos a e o ecre o n.

5as Bancarias do paiz, nos termos do
seca digno Deleoado da FIscaltz.ação 14.728, de 16 de Março de 1921, .

25 d D 14728 d't)
b bancari artigo o ecreto n. . ,edos Bancos recebeu tambem tele- I que os ancos e casas ancanas. na-

t 6 d M d 1921'
.. . I' .

f' I e arço e , recornmen-

grammas de felicitações das seguintes
cionaes ou estrangeiras, que unccionarn

d "d
.

j .

'd b
. o-vos seja remetti a com urgencie a

pessôas: 1 no palZ, 50 po em a Tlr quaesquer I I
. " d

.
.

.

fi I" esta nspectona uma copia os regls-
Deputado federal Adolpho Konder, :genclas, iaes

d�u t succutrsa.es �m o�- I

tos feitos nesse Estado, com os esclare-
ceI. André Wendhausen, deputaeo r.as dPraSças, M�e.

ian

ed auFoTlsadçao pre- cimentos necessarios.
via o r. mrstro a azen a.

R d
..Carlos Wendhausen, do Rio; Francisco S d _ ecommen o, outrosirn, sejam com-

Olegario e familia, de ltajahy: Amphi- N p' h . aI açoes
C

municados a esta Inspectoria os registos
loquio Gonçalves, desta capital e Ed- uno ln erro, nspector e-

I que de futuro venham a ser feitos, nes-
mundo Heusi e Senhora. ral dos Bancos. se Estado, de fórma a manter-se em

o cadastro geral organisado.
Circular n. I I , de 20 de Outubro Saudaçõest(1� �,f& rrl� de 1921.

� :::dJ'---__;,;;==-----""'-�---'-J--1 De ordem do Sr. Ministro da Fa,' Nuno Pinheiro, Inspector Ce-
zenda e nos termos dos a�tigos 36 e 37, Tal dos Bancos.
do Decreto n. 14.728, de 16 de
Março de 1921, declaro-vos que a Ciscular n. 7, de 16-3-922.
contar desta data, as operações de com- Aos Srs. Sub-In pector e Fiscaes de

� O mais importante do Brasil � pra ou venda de marcos, realizadas pa-
Bancos nos Estados.

�
Agua, corrente e telephone em

� lo� ,banc?s o� .

pelos �arti-ulares, ficam Declaro-vos, para os devidos fins,
todos os quartos SUjeitas a preVIa automação dos fiscaes, que os prazos e dizeres do chéque con-

I qualquer que seja a importancia da forme a legislação brasileira vigente,
Endereço Telegraphico: AVENIll� - Rio

I transacção, send? permittid�s som�nte ão.os .dos artigos 2 e 4, do Decreto
rr � rF� as operações legitimas, mediante a Jus-I Legislativo n, 2.591, de 7 de Agosto
�J � �I_) tilicação devida. de 19 � 2, uma v.ez que não fôram re-

�
Saudaçõee produzidos em Íeis de orçamento pos-

���-=====�;:;;:;;::;..::::;;;;.;.=.�.::;.;;;.;;��,.;;..;;,.;�� I, Nuno Pinheiro Inspector Ce- tenores os dispositivos dos artigos 74 e

Clíníca Electro Dentartn I d B' 75, da lei n. 2841, de 31 de Dezem-
DE I

Ta os ancos.
bro de 1913, e § 9, da Lei n. 2.219.

ACHVLLES WEDEKIN DOS SANTOS Circular n. 16, de 19 de Novembro die 31 de Dezembrod dei 19d 14, cuja�
d 1921 '

a terações expsesso e ec ara amente 50
Cirurgiào dentista e

O I
.

t G I d B I vigoraram para os exercicios de 1914 e

G I d d I nspec or era os ancos, ten- 191 5arante perfeição e durabi i a e
do em vi ta a necessidado de ficar de-I

.

Consaultas d-8 as 12 e dasl4 as 17 horas I vidamente órganisado O serviço de as- I Nuno Pinhe!ro, Inspector Ge-
Rua Fernaodo Macbado, 12 Floriaoopolis sentamento dos funccionarios desta ln- Tal dos Bancos.

Hot�l Avenida
Rio de Juneh-o
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-�-�III= 1IIIm�������������[J
LOTERIA DE SANTA CATHARINA I

Modelllda pela Loteria do Rio Grande do Sul I
Untca que dtstrt�75 % em prelnios I

Il PREMIOS MAIORES: I
- 30 50 E 100 CONTOS �
SM� , �!
�
�: POR H$, t 1*:100 .; �:J$ �;�

EI1@j� EXTRACÇÕES As SEXTAS-FEIRAS ��
��; EM URNAS DE CRYSTAL E BOLAS NUMERADAS POR INTEIRO EM MOVIMENTO CONTINUO POR MOTOR SLEGTRO ii:�i �� �
�: Fi.�� do anno e �ã? Pedro I:If uoter-ias extrraorrdtnarrtas ri
<�: BILHETES Á VENDA EM TODA A PARTE �
(�: . ri

t�f O CONCE SIONARIOS: LA PORTA & VISCONTI II: FLORIANOPOLIS
_, �

lt�· D.--A 'loteria com o premio menor de 30 contos joga com 15.000 bilhetes e tonos os outros planos sómente com 15 milhares: }�
_�1�1�3��1ü3�����111�_11�1��������@J��������.:�

COMMERCIO E IN�D_U_ST_R_IA _

---------------------------------

CAPITAL 4.000:000$000
o BA�CO SUL DO BRASIL, recebe dinheiro em deposito a prazo fixo de

3, 6 e 12 mezes e em contas-correntes de aviso prévio e de livres retiradas,

: pagando 8S melhores taxas bancaria da Praça
=
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COMMERCIO E INDUSTRIA

filial em Mafra ......... Santa Catherine

Endereço Telegraphico "Industrial" - Caixa Postal 75

Codigos em uso:

A 8 [ [ode � th edition - A 8 [ [ode � th edition. improved - Ribeiro - [arlowltz - Borges

�����flJ'l-

HENRIQUE JORDAN & c-, II
..JOINVILLE I

{ii

IMPORTAÇÃO - EXPORTAÇÃO
-�. ALEXANDRE SCHLEMM

' .
...

�.

�

_ ....�.

...

.�
,

.'

I
�

oe I
�_ ri
(I

."

fi
Ex:portação de todos os Iii produc'tos do paiz �

I����������m��m����������������������m

Casa ltlatriz: JOINVILLE
�

Casa Filial: Porto União e União (la Victoria

ENDEREÇO TELEGRAPHICO: SCHLEMM

EXPOllrrilçilO DE HERVA MAlTE

Importação de Fazendas, Armarinho, Porcellana, Louça, Ferragens,
Vinhos, Licores, Conservas, etc.

I

I
�

;.
.'
�

:'.

�

Exportador em grande escala de

HE�"�---IVI�TTE
para o Interior e Exterior

Com 4 engenhos de lua propriedade
-..,.-

Importação de artigos estrangeiros
Exportação de productos do palz . f

,

.",.",

Agentes da Companhia de Seguros \

I 66 HHãiIDlI1l((iiID da JB)iIDiI1lãiID�� I
� I
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COMMERCIO E INDUSTRIA

TMII8I8 ZZ5 Bnd. Tal.: Metallnrgica
bri e a

LLURSlel BMA SILE 18A
Hotel Macedo

�l,-r�1" -

."

1::101'98 l1eppel' & Co.

II-Estada de saBta [atbarioB-Brasil
Rua de S. Joaquim 3

EstabeI' t que dispõe de
eClmen O machinas aperfei-

çoadas e ferramentas modernas, dirigido �or
um profissionel de longos annos de pratica E

.

h id
.

tabelecimento um do . .•
ste annzo e con eCI o es ,s pnmeIrOS"no rarno. o

_.

F brtcante ele Jlnrhiun.., hotéis desta Capital, acaba de passar por uma grande reforma. P�s-Ferramenta C Armnrõe
.' .

Es � ialidad Moendas para canna suindo magnificos quartos com janellas, prolu a illuminaçao electrica,p ...Cl 1 e
em diversos modelos-

."

Machinas para olarias. machinas par� a in. amolo salão de jantar e explendida cosinha, proporcrona aos seusdustria de madeira. Prensas de copiar etc. 1

")Systemas aper.feiçoados e modernos. respeitaveis freguezes e ao publico, em geral, conforto e bom PqS-Grande Fundição de Ferro e ou-
.

tros Metaes Construcções em sadio.
ferro e obras em chapas de ferro

Co tos: Executi\m-se quaesquerncer os. concertos em machinas
de toda espécie, podendo-se fabricar de

.,

dnovo peças Inteiras que estejam inutilisadas. No almoço, ás quartas-feiras, entre os vana os pratos, faráESPECIALIDADE : Tornear cylindros
I ' b '1'para machinas, motores. e bombas com ap- O Hotel Macedo feijoada comp ela a rast eira, e ás sextas-leiparelhos de proprío systema.

Escriptorio de Engenharia -- Íns- ras, bacalhoada completa e iscas á porlugueza.
ta ilação de turbinas, machi-

Rua Conselheiro Mafra, 26 ......Telephone n.

Conserva os antigos preços ao alcance :de todas as bolsas.

nas a vapor, etc. Quem quizer passar bem, vá ao Hotel Macedo.
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,

Casa f�ndada em 1875
_ �I

� IMPORTACAO-EXPORTACAO I

'I Fazendas, srmarinhos, lerragans, louç;, kerozene, larinha de trigo, carvão e outr;s generos de estiva I
ESCRIPTORIOS EM liAGES E llAGUNA f

MArrRlZ - I?LOIIIJl.�OI·OL'S - (SANTA CATHAR18A) I

�
r

COMMERCIO E INDUSTRiA

•

an.p;5J.I1.g���Q_� ;''!Jp:!i'::l.t)J..f,ejj/:ro.1JJ'51';:;:$J,. '/$!?)J:}.Y:lx.'I.'2'll '.Jj,'j�!f.l"m"Jxl. "4:l"J '::;);1/.iJl®.'t:/J..'1 t;Jj5J.l'_lflW.9jJflw.n.��I.� lY�W� -?ii::J.rJ.tl.rJ.f:J.�J!i.�J!I.r.J:s rmm· .�:Ci ......����.. � ��<��ria�.�.::é3<'J:cr;:;0l',,�&'fO,_j5':J.d::l,��,����§j�����ti:i:J�C���I:3:1���W��;�

,- OFFJCINA DE JM:OVEIS i
'�,i - DE - �
� M

I AllBERTO RUSSI I
m �

�
Fabrica excellentes moveis, garantindo-se a belleza e solidez ��

r.\._�
Tem sempre modelos artisticos �

Pr-eços eonverríerrtes I
�

� �
fIjj PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. 19 A

III FLORIANOPOLIS .�Im��������������������W���������1

j

Endereço telegraphico "WENDHAUSEN"

f'�I� Correspo�dentes de divers?s Bancos Depositos da Cia. Ca:�o:era de
nacionaes e extrangeiros. Araranguá.

I Correspondentes officiaes do Banco di Napoli. Vendedores de Chá Hornimann.

I Deposito de material electrico: lampadas, etc. I Cimento Portland Piramide.

U Agentes da Mala �eal lngleza, serviço Pregos, arame farpado. d: A. Baptista
.

i
n de navegação RIchard ,Paul e de & C., de JOInVllle. �I�

outras companhias. Cofres e fogões "Berta"

�
.

Trapiches par� atrac�ções de vapores, � A�tomoveis "Fiat" � "()verland".
J carvão Cardif] amencano, aguada. �\l) Machinas e motores de Fairbanks, Morse&C. r

���s "SA�TA �:'NA��4
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COMMERCIO E INDUSTRIA
--------------------------

B A N C � N A C I � N A L D � C O M M E'R:C 10
(Antigo Banco do Commercio de Porto Alegre)

F(]�D,l.DO EII 1895

Séde: PORTO ALEGRE.

CAPITAl 25.000:000$000 RESERVA 16.205:261$820
!#.,

_·t;; '.;;"-<

SUCCURSAES:
NO ESTADO 00 RIO GRANDE 00 suu

Alegrete, Alfredo Chave, Antonio Prado, Bagé, Bento <!onçalves, Boa Vista, Cruz Alta, Cachoeira,
Caxias, Caçapava, Camaquam, Carasinho, D. Pednto, Enc!'1lzilhada, Estreita, Erechim,

Garibaldi Gramado Ouarepé Ijuhy, Jaguari, Lagoa Vermelha, Livramento, Montene�o, Novo Ham

tnu!go Pelota; Passo F�ndo Pinheiro Machado, Quarahy, Rio Pardo, Rosario, Santa Cruz,
Santa Maria: São a�briel, Santo Angelo, São Thiago do Boqueirão, Santo Antonio da Patrulha, São

Borja, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, São joão de Camaquam, São
Sebastião de Cahy, São Leopoldo, São Pedro, Tapes, Taquara, Tupaceretan, Taquary, Uruguayana,

e Vacearia.

NO ESTADO 08 SANTA CATtiARINA
Florianopolis, Blumenau, ltajahy, joinvllle, Lages, Laguna, Porto União e Canoinhas.

NO ESTADO OS PARANÁ
Curityba, Paranaguá, Rio Negro, Ponta Grossa e Guarapuava. : ...

NO ESTADO DE ft'IATTO GROSSO
Corumbá e Campo Grande

Sacea directamente sobre fodu as praças do Paiz e Estrangeiro contra os principaes Bancos
ecebe dinheiro em conta corrente, com retiradas livres, aviso previ o e a prazo fixo, ás melhores taxas

Emprresta dinheillo em eonta eOllllente, aob se notQS pnom ieao ní es eom

sarrllotias de firrmas, hypotheeas e bens immoveis, penhorr merreantil, �Qu�ão
de titulos da divida publiea, ae�ões do 13aneo, ere.

Destoata oatas �rnmiSl8rias, letras de cambio oatiooaes e estrangeiras, e quaesquer titulos de credifo
ENCARREGA-SE DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS DE BANCOS, COMPANHIAS, JUROS E APOLI

CES FEDERAES, ESTADOAES E MUNICIPAES E OUTROS QUAESQUER

ECQÃO DE DEPO �ITOS POPULARE� .!.

(Com a autorisa�ão do Governo Federa I)
Nesta secção o Banco recebe qualquer quantia, desde 20$000 até

5:000$OO? pagando juros, que serão capitalizados no fim de cada semestre.
Retuadas até um conto de réis podem ser feitas sem aviso.

CODIGOS: BRASILEIRO UNIVERSAL, RIBEIRO COM TWO IN ONE ABC5· ED. MEL. E LlEBER, PETERSON E BORGES.
' ,
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COMMERCIO E !NDUSTRIA

�an[O AII�mão Iran�atlanti[O (O�ntn��
����r���in�� 8an�)(Banco Germanico da America do Sul)

Balancete da Succursn I do Rio de .Jnnelro

em 30 de Junho fIe 1922

ACTIVO

Letras descontadas..... .

Letras e efleitos a receber:

Em cobrança do exterior. . . . . .....

Letras e efleitos a receber:

Em cobrança do Interior .

Eroprestimos em contas correntes .

Valores caucionados .

Valores depositados .

Caixa matriz
·

.

Agencias e filiaes no exterior .

Correspondentes do exterior .

Correspondentes do interior .

Titulos e fundos pertencentes ao Bancc ..

Hypothecas .

Caixa:
Em moeda corrente no Banco do Brasil'
e em outros bancos .

Diversas contas .

PASSIVO

Capital .

Depo itos em conta corrente com juros .

Depo. ito em conta corrente limitadas ...

Deposito em conta corrente sem juros.
Depositos a prazo fixo .

Deposito em conta de cobrança do exterior

Deposito em conta de cobrança do interior
Titulos em caução e em deposito ....
Caixa Matriz. . . . . . . . . . . . . .. . ..

Agencias e filiaes no exteri r .

Correspondentes do exterior .

Corrt'spondeutcs do interior .

Valores hypothecario .

Letras a pagar ................•.

Diversas contas. . . . . .. .
.

(

i 3.463:032$140

Balancete das Pílíaes: Rio de Janeíro, � ão

Paulo, Santos e CUl'ity ba, em 30

de Junho de 1922

ACTIVO
I
Letras descontadas .

7.417:655$334 L ff' b betras e e eitos a rece er em co rança
do exterior .

I Le�:s i�t:��:��� �. r.e���er .e� .c���a.n:�
2.376: 574$040 Emprestimos em contas correntes .

I Valores caucionados .

Valores depositados .

Caixa Matriz .

Agencias e filiaes TIO exterior .

Agencias e filiaes no interior .

Correspondentes do exterior .

Correspondentes do interior .

Titulos e fundos pertencentes ao banco.

18.812:247$170
22.263:721 $752
1.657:727$500
5.606:544$500
6.778:556$714
387 :344$629

14.369:480$127
3 .40 1 : 5 1 1 $77 5
280:954$330
300:000$000

Caixa:

Em moeda corrente

no banco .

Em moeda de ouro

no banco .

10.852:815$520

227$500

4.461 :374$797

22.763:343$599
30.235:046$087
7.184: I 00$620
9.786:024$940
31.269:832$708

560:220$536
20.510:568$357
26.054:219$832

927 :807$865
1.080:326$700

6.614:803$757
930:367$822 Em outras espécies 680:687$270

Em bancos...... 8.077.352$222 19.611 :082$512

91.197 :449$450
Diversas contas................. 16.130:582$846

204.037 :563$039

PASSIVO
2.205:000$000
11.602:925$365

657:377$360
1.709:062$860

11.415:014$102
2.376:574$040 -z: .; ���t�

.

d� ��br���� d;)' .,
18.812:217$170

tenor .. .. . . .. . ..

7.264:272$000 Titulos em caução e em deposito ....
4.019:658$282· .

6 $9-4
Caixa Matnz .

4.326:9 1 í A
.

fil'
.

22.550:887$613 I genc:as e .I.aes no e.xten.of.. . .

1.818:732$545 Agencias � íiliaes no mt�nor .

300:000$0 O Correspondentes do. e t�nor. . .

432:893$890 Correspondentes do mtenor .

1.705 :842$279 L:tras a pagar. . .

Diversas contas .

Capital. . . . . . . . . . . . . . . . .....

Depositos em conta corrente com juros
Deposito a prazo fixo. .. . .

Deposito em conta de cobrança do ex-

Total do passivo 91.197:449$450

3.675:000$000
17.747 :403$813
8.159:055$045

4.461 :370$797

22.763:343$599
16.970: 135$560
46.887 :583$032

34 :806$991
21.372:161$331
22.473:528$818

106:907$420
1.394:869$687

37.991 :804$346

204-:-037:563$039

S. E. & 0.- Os directores,--Croissanl.- Woehrle.
S. E. & O.-·L. Leuiin, Director Gerente -

I G, Gyiing, contador.
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COMMERCIO E INDUSTR_IA__-----��
..,' =:_>.�

_______------....:.=-------r-
... �.�---...

•

. �t""�
�U -AmerICa,�.��1��

�",

E MARITIMOS'. �COMPANHIA DE SEGUROS TERRESTRES

2.000:000, ,000,
,

--o--

taxas modicas, offerecendo todas as garantias aos seus seguradosOpera sob
'��-:0:--

Os pagamentos de sinistro são sempres effectuados prornptamente,
a dinheiro á vista, sem desconto

apitaI
.

d no Thesouro FederalDepOSIto e garantIa

Fundos e Reservas.

Séde: RIO DE JANEIRO

Succursal em LONDRES

AGENTES NOS ESTADOS DO BRASIL

REPRESENTANTES NO ESTRANGEIRO

-(:0:)

n�A DO OUVIDOR N.o 64

, ,l

.�.fi

200:00.0$000...:;a. ..•
'

:«,,->-
'

3.773: J2.$468

•

•

�lt, .,
-

.. .�

ía. ... ,

��J'�11 '

"'-('
-

âAgencia geral em Florianopolis. rua Conselheiro Mafra n. 10, r, ap ar

"'!"'"

�'''r
Agerite Geral, Joã� Gonçalves

1WIWIIIBiH��f�������·�����i�����1
Instituto Comrnercial do 'Rio de Janeiro. >

8uccnrsal de Florianopolis-Cnrso Pratico de Commercio [C. P. G.l:
Reconhecido pelo Governo Federal, com o decreto n. 3239 de 10 de Jan�irú .de 1917

Curso de Guarda-livros

[lodiCio de malriEula: Saber ler e escrever. fazer a quatro operações so13� in! ir

TaIIS: de matricula: 10$000 - de frequencia: 1 ''. e :lI. ermos 10$000 - Y? enno 15$000.
'o intuito de favorecer a numerosa ela se dos

Guarda-livros praticas
em face das novas regulamentações da profissão, o "Instituto" instituiu EXAMES VAGOS que sêrãó .effectuados em

qualquer epoca do anno, permittindo a sua inscripção a todo o candidato que, provando exereeí' a profissão de
guarda-livros, queira obter um diploma reconhecido pelo Governo Federal. i:

As materias exigidas para essa prova são: Português (pratico), Arithmetica Commercial, Calligr'� la,- EscriptUr'âÇãO" _

-

Mercantil e Noções de Direito Commerclal.
.:

Informações detalhados, no Curso Pratico de Commercio, á rua Felippe Schmidt n. 18
_

1

:...,.l-
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COMMERCIO E INDUSTRIA

•

'"' UIV�RARI: OD�ON � �7:rt7:��Agencia de Jornaes, Revis� Agentes exclusivos de li �
tas, Livros, figurinos de LA FEM�lE CHIC, � lVIedieo e Oper-adort W

Modas, figurinos de Traba� e das demais publicações da ii _.._- I]
lhos para senhoras e se�' firma A. Louchel de fi Assistente do Prof. Oscar de Souza na Clinica �

� de moleslies do pulmão e do coração m
� da Policlina Geral e do Prof. Pedro 5everiano W1

=='E:============.�==========:=;E!=.===� � de Magalhães na c1inica da 1 a cadeira �
m de cirurgia da Faculdade de Medicina �

Novidades por todos os vapores ri WJ
� � m

I Clinica Geral - Siphylis �
m m
m Especialista das molestias do pulmão e do coração m
� m

§({])�aA � fB)(())�Flf({]) a � r= )F � �

I CONSULTORJO : RESIDENCIA: m
fS Rua 13 de )Vlaio 15 �
M Ru& do Senado N. 54 �.'t.•� dEIS 3 ás 2t hOl'ElS f,."J1l

� �J
-=--�_._ r.:,,�

.

Telephone Central3442 Telephone Central 3557
� &J

TEL. CE�Ta�\L 1�88--C"\IXA POSTAL 460 III '= �L =' ii
End. Telegtt. (l.lIVRODEOr-t) - RIO DE úANEn�O ��rtS��iS���

nhoritas. Paris.

Encnrrega-se de qualquer encommenda

AVENIDA RIO BRANCO N.o 157

(FILIAL A' MESMA AVENIDA 137}

,
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80
DA

INDEPENDENCIA
. '<F..

•

Plano para a� exfra[õe� �o� premio!. em �in�eiro, �o� [jU[o· lorteio�
De 8(·(·01-do �Olll tiS disltOsi�·õ(·s dos .�(.(e�etos "1J�lerOS I &.f.�Q a

1:».••" •. de .,., de S..·tellllu-o de 1!t�I. u t·Olllllllssao ex·� • .. t�".. do 1° (leul .�

Dario da IlIdependelleia Itoliti(ea do D.-asil. fnz Itllblieo qn e os exhOn(�cões J
dos 10000b IU-(·llIios. eUI dinlu.·hoo. dos (·in(·,� stuo",·io.'.da lu-hueiro ('II'is.' .'
são de IIIU Iuilhão de «Donns (II, Indelu·ud ..·n(eu,». 110 \ !lIor totnl de troes :
DliI cOllins de lo�is. obed(·�eloão &lOS Ith,nos s(·�lIillt(·S:

premio de
premio de
premio de

2 premios de 10:000$000
4 premios de 5:000$000
10 prémios de 2:000$000
20 premios de 1 :000$000
40 prémios de 500$000
100 premios de 200$000
200 premios de 100$000

1.000 premios de 50$ aos -bonus- cujos
tres ultimos algarismos forem iguaes
aos do primeiro premio de réis
100:000$000

300 premies de 50$ para as centenas
dos tres primeiros premios ( 1 00:000$
50:000$ e 20:000$)

100:000$000
50:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000
20:000$000

30:000$000
50:000$000

50:000$000

Para (eadal dos tloes sorteios d(· IIUtiO. 1-8'°" o (Iuinto s(n'� ·io a .-enlizn.o• e
junlo e setenllu'o du.-unte li E�ltOsi()ào .

'.

premio de .... 500:000$000
2 prornios de 100:00 $.000 • 200;000$000
3 premios de 50:0· 0$000 19,' 00$000 '�
5 premios de 2Q:000$000 100:000$000 :

8 premios de 10:000$QOO 80;000$000
15 prémios de 5:000$000 7�:000MOO
30 premios de 2:0QO'$000 60:000$000

. 70 premios de 1 :000$000
•

70:000$000
100 premios de 5 (J$ÓOO 5 :( CO$OOO 1
275 prémios de :oD$OOQ 5S:00�000
425 prémios de 100$000 42:500$000

1.000 premios de 50$ a05 (bonus
cujos tres u ltimos algari srnos

'.
fo-

iguaes aos do primeiro pr('mio de
réis 500:000$000

15:000$000 1.000 premios de 50$ ao ibcnus>
cujos tres ultimos algarismos fo-
rem iguaes aos do numero sor
teado em primeiro logar com

•
um dos premios de 100:000$000

300 premies de 50$ para 'as cen
tenas dos tres numeros, premia
dos com 50:000$000 .

50 premies de 50$ para as). de-
! zenas dos cinco numeros pre--... •

I
miados com 20:000$üOO

' 2:500$000
Total 1.679 premios -37-5-:000--$0-00- Total 3.284 premíos 1.500:000$OÕÔ

OS
. "bo?us·' pre,?,iados não concorrerão aos demais sorteios, inclusive a TOMBOLA·'�rido validos,. pO�rém, os respectivos coupons de entradas na exposição.No caso de repetição do numero já premiado, proceder-se-ha' d' tNã -

"b" d'l d
irnme la amente ao ser�o pagos os onus I acera os ou defeituosos cuja legitimidade não seOs premies prescreverão no prazo de I 20 dias contados d It' ,

O
. 'o u Imo sorteio

. .

s premies serão pagos pelo thesoureiro geral da commis�ão executiv I" }' d cada sor-
teio mediante a apresentação d "b .. .

d
a, ogo apos 'a rea rzação e

, os onus premia os.
O segundo sorteio realizar-se-ha no dia 3 J d M' ,

2
.

m"
_.

.

did I J 'L'
e aio corrente as horas da tarde 1tO theatro Lynco, gr

closah-:nentFe. che I o

p�Ja empreza. ose oureiro, onde será franca a entrada para o publi f '

'

d ex·tracI"ão elD. "
mac IDa IC et, genn mente cedida pela C h' d L .

N .
ICO, azen o-se a :J

.
.

ompan Ia e otenas aClonaes. ' ..� ,

.

Pela comrmssão executiva do Centenario da Independencia: DELFIM CARLOS SILVA, e ado dO
serviÇO de propaganda 'e collocação dos "bonus" da Independencia.

encarr g

15:000$000

novo sorteio
possa verificar.

•
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