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do Estado; dr. Alyara Baptis�a, depu- _ O, brasileiros víram passar t921r

..f.x. o Sr. Dr.1'JercllloLuz. 00. tados estadoaes CId Ca.mpos e. Ivo �� quando- hantem, á meia noite, se de:' nadar, do ��tado, pass�u hontem, Aquino; dr. Olavo ff�Jre [unior, di I ram as mãos como um anno que fOI
forme noucramos ante.clpadamente: rector de 0�ras P.ub�lcas; d�. Carlos! ainda terrível de vida .cara, .de dí.fficul.,overno ao Exmo. Sr. coronel Rau Corrêa, medico legista, Abilio Mafra" dades embora o nosso café subisse a
, Horn, illustre �r.eslael1te do cc:mstructo�; capitão. [osê Pedra. da' altas f�,_;fações e de sorpr,es�$ é lncer:
gresso Representativo.

" ..
' I SIlva MedeIros dr. Donato Mello, Direc tezas, quanta á, nossa p�I,itica,' que,s Exmos .. Srs. Dr. Hercilio Luz

el
tor

da,�lene �o Estado; ph�rmaceuti' se por um lado. na actual .. questão
, onel Raulino Horn entraram na co He aue Brugge�a��, director da presidencial, :evidencia interesse pe- i

'

de Despachos, á� 13 horas, �a I�sp� na. �e Lactlcl�IOS;. AdolP.Mo Ia escolha do fuluro 'chefe supre-: , , ,

panhia dos srs. major Gustavo SJl, 5.11 velra,. official de gabinete do maJ_?r mo", tambem demonstra muita vilania, Rio( 31 1 oiplina dos soídados não lhes fecha a
a; .seceetaríe :da Fazenda; dr. J('s� Secret�rto da fazenda; bacharel joão processos escusos, e intromissão de 50' Communícam da Bahia que o ge- individualidade do direito de ter h<V1ra.
teux, �ecretarJo do In�e�lor' e [ustí- Tolentldo de Souza, .�Irector do qr,u' ciedades que, não tendo caracter po- neral' Abílio Noronha passou o seguiu- Accresce que tendo collocado a
dr. [õe Sollaço, ?fflc!al de g,l' po Es�ofar «Laura Mulle�»., dr. Heitor lltieo, nem jurídico, não se deviam te telegramma ao Marechal Hermes questão, no terreno dos melindres mg'

e·t�; CaPlla? JOão ç:�nclo e tenent.e Car�elro., delegado .auxlllar; pharma Irnmíscuír em assumpto que legalmen- da fonseca: .'

.

raes da nossa classe, o teregramma
tidio Regls e Antsto Outra, res- ceutíco heltqr Luz,.director da Escola te não. é da sua cornpetenci-, seja qual cExmo, Sr. Muechal Hermes da que respondo, me informa que 493'"JI0'
tivamente ajudante de .ordens e au Nor,!,al; frei Evaristo; Joaquim COSo íôr o louvável pretexto, fonseea, Presidente do, Club Militar. cios votaram pelo laudo e 90 o jurga"
res de gabinete do Exmo. Sr, Dr. ta, Iflspector_e�colar, .dr� fausto d: Como herança, vae oanno de,1922 Rio. ,ram injusto.'

,

vernador.
.

Souza, chefe da Commissão dos Mt: receber o- peso modo dá questão pre- Recebi; hontem, do sr, capitão Eu- Ora, pleitos de honra não são osque
áeto tevelegar ás 13,20 hosas, .lhorametltas do. Porto; agrlme�sor. sidencial que o Club Militar aggravou elides Pequeno, director secretario ItI- se devem' sujeitar a principios de mato

sala dos Despachos, que se achava Eduardo Luz,. director dos serv.lços susceptibillsando a ordem civil pelo teríno do Club Militar, o seguinte te- ria.
lecta de representantes de todas as de Meteorologia; ,dr.. Arthur OUlma' apoio indirecto' e directamente dado legramma;

.

finalmente, sendo esta qüestão de
ses sociaes., rães, chefe da Commissão. di Prophy: a um candidato condemnado á derro- «Em nome do, Marechal Presidente natureza' das que poderiam produzir
Exma. Sr. Dr Hercilío l..u� pro' .lavia R�ra.� Henrique J�cques-Boiteux, tá desde o primeiro dia se o Club-Mi- communlco.que, em sessão de 28 do explosão no �xercito contra a- organp.,...

cleu eloquentes palavras, dlzend,? d�s-enhlsl� [da.Drrecctoria �e <?bras.�u, litar não lhe tivesse Àostó os santos corrente, approvou por 493 votos sação constitucional e sem querer di'
em obediencia ao 1?recetto CO.ptl' blrcas; �o:r J.O'D,)nnell, dlrettor do oleos, '.

' contra 90,a seguinte moção. (Segue·se minuir respeitaveis camaradas que não
ional para a de,>idf'Qnfp�nKrade Banco Sul .do Braz.iI; dr. Oscar Ramos, 'Boatos, prophecias de prophetas ba' a moção) e em seguida termina ragan· pertencem ás fUeiras, é .impossivel es"

, correspondendo á . vontade catha' redact�r, dest, folba; AI1�elo- La Porta� 'ratos por todos os cantos, eis c.Jmo do désse' conhecimento da m'lção curecer a decisão a q-ue recorreu O co'
nse deixava:o�overno, passando,o ConsesslOnar'la da Loteria da Estadc; findau no Brasil 1921 e 'este rebento ás �uarnições pioso numero de oUiciaes reformados.
seu ;ubtituto legal.. o fx�o. Sr, co- .Antonio Coelho Pinta, pr�siclente .

do, de ,1922 vae u'uma sequencia prova- De;,cei. de attender á solicitação fei" sem elos de disdplina, .como n6s, e
el Raulino Hom, PreSidente do Club O"AI�o Laz&; �r, LUIZ !--ourelr·:::, vel deser o scenal'io de uma forte caba. ta na ultima ,parte deste telegramm!l,. sem grande parcelb de auctoridade
gresso."

.

. Dele:ado ..da EXpOSIÇãO NaCional; dr la; de um pleit.o apâixol1aqo, de um por não ter SIdo a deliberação do Clul;> pata falar em nome do exercito
, . Ex. enalteceu aS qualtdades �o Arm ..ndo KD.augh1, lente da Escola reconhecimento de arroxo pelo €:on- MiUt.ar"a ,que o .mesmo s� refere, com· São estes os 'princi�es mjti,vos por'
stre republicano. historico, ',cuJo Norm!)l; tenent: ,Tancredo Helm; �d' g·resso. até o futUl:o 15 de Novem. mumcada por vta legal, isto á, por que na') poderia apOlelr a mação; ou'
sado glorioso era. �ma garantt� se', voga�o Napole�o Lopes; d�. Rlb�!ro bro, em que entrará, livre, no Catt�!e, interm�djo, dI? Ministro da Guerra, que tros pvrém, eguallDente, respeitaveis,
a para uma admmlstração efflcaz·, CarneIro, dr. J080 Macedo, dIrector do o Df Arthur Rernarde.; se a naçao pelo art. 6 do Regulamento da Guer· me forçam a alongar est.a resposta-.
,
Ex. teve pa!ll'vras carinhosas para Posto Zootec�nico «Assis Br.azihi, d!. não iôr profanada,�' 'ra é o Chefa �a �q�inistração �i1i . .' Não seria digna dos bór1Jados de

eu comp�nhelro .de. chapa-:o Sr. Alfred.o A�auJo, Delegado da_ Industria Entramos', portanto, n6s brasileiros t�r e delegado Im�edlato do sr, 'Pre- general brasileiro em se tratando de
anel Pereira e Ohvelra, candIdato á Pastord e lunumeras out�as pessoas. em 1922 com 'uma interrogação nojsldente da RepublJ�a: ,

d9cumento insultuoso-a Um nome da...

_ e�gavernança. , -:-., espiJito"aspirando pélaJiberdape amea' Aeontec7ndo p�rem que fUI um ,dos g,loriosa classe á 'que pertenço, dei·
, ma salva de palmas festejou as ,A banda de m�slca da f�rça,PublJ çad,à, bllscando ver surgir, ainda que gener�es slgn.ata�lOs do prote.s�o CJn· xar'se' de acompanhar toda a questão,

in:ipir�das palavras. t:;a tocou á entrada .de Palaclo, durante 'da incognita da ppsiçãó, m,ais mõdes' tra a !nterven�ão di> Club MIlitar em desde os seus primOJidios até o resul'
m segmda, o Exmo.. Sr. coronel o acto da posre do governo. tá o Deodoro, do novo 15 de Novem' que�toes politIcas c.o�o a qu� se. ,tra- tado final. Tudo quanto li, tudo quanto>
'tino 110m proAunolOu ,eloquente bro, o chefe do exercito salvador não ta, J�lg�·�e no dn91to de J�stlflcar soube me' leva infelizmente a salientar
rso em que põz em relev.o a a-d' Após a' sua poss�. o 'Exmo. Sr. co' contra mas a favor da Nação e da nesta resposta o voto qUe dma con- a parcella de officia�s ao exercito ,quettaçã� do e'!linente catharinense rOf.el Raulino Horn, aco�panhado da Republica.' -' - tra a .maç�o apQrovad', si tivesse com· tem agid-o nesta questão,-ali-ás contra
vinha de deIxar o governo. sua easa civil e militar, dos srs, Se' Se na federação os aspectos sociaes pareCido a sessãp de 28 do �orrenfe. nossos sentiment.'ls fraternaes .

. Ex, abraçou então o Exmo. Sr. cretarios do Interior e da fazenda,-dos e politicos são e foram tão tristes, 1921 Das tr.es.' .e�tJdades ultraJa�as na O conselho cahiu em flagrante a,.
Hercilio Luz,ouvindo'se então uma chefes de répartições e numerosas ou' terminou. para os cat�arinens7�.com a c{lrt8 .attnbul�� a!> sr. dr

..Arthur ae�- madilha.
rosa salva de pa_lma�. '. tras pessoa� acompanharam o Exmo,

passagem do gaverno de Herclho Luz, n��d,��, d.uas .s�qt d�tença,lulgararn -n ,a
_ Politicos proffssionaes, 'produ�in(JO

I)l seguida os presentes
..
abraça' Sr. Dr. Hercilio Luz até a sua residen;

que largoo o poder pa.r-a se desincom' ap?cryp�a,a terceIra se conserv� a'á em seu favor, ob�a larffenfavel de se'"
os Exmos. Srs. Dr. Herclllq Luz e eia, na Estação Agronomica., patilisar, afim de cumprir o mandato �oJe Indlfferente, podend� d.iz.er SI, as' ctari3mo, ql,le elles reincid"ntes no cri-

ul�no Horn. da Convenção. O chefe cathari�e' m proced�ndp, n�o, deu' �enhu(l1 me, para explor�r as' forç_s. arm,dls,O sr. capitãe J. Barcellar, de Porto' ob�<teceu ap preceito con;�,üh.iCio��",. redlto .

ao celebre documento; çleslas fizeram eS!!,a trest;oucada tentativa,..evo"sala dos D.espachos, onde teye lo' União, foi. cumprimentar o Exmo. Sr, mas não abandonou o posto de com� ,tfe entidades, uma nos merece gran° carado a soberania da Nação. a _lIber'
a posse estava replecta de altos Dr, _Herclllo Luz e etn nome d9S seus bate; Em Setembro vindouro deverA de r�speito, é o 'sr. 'Presidente da' Re' dade eleitoral e qu�ijandas expressões-resentante� de todas aS cla'sses soo -ilmj�os agradecer oerelevantes servi'

recomeçar 8 sua grande obra" r'eallsada publica, Chefe � Nação, nosso com � co� _ qu� costumlm mascar.ardntuitos-es.'
-

eros que S. Ex,:. prestou áquella locali'
em muitos pO'ntos, 'mas .incompleta mandanle supJ;�mo. ,

'. _ pohtlquelC,os.
otamos as, seguintes�soas: , dade, ainda, porque l:ierciUo 'Ll,lz ou faz a Além do '�als, home� de brto.e Co�prehendo pe�feitamerUe que-
r. ;Henrique Les&ai,lui?! federa.l; pente do Estreito ou então;,ella nun,ca ?e �rande dehcad.eza moral, não sem uma parte da officlaltdade do' exetc1tO'
embargador 'deil'os .'Pilho, P-re Os srs. dr, I5e Collaço, capitao João se ostentará alli. mdltfere!1te. a um msulto se o sou�essa que se renova e �e se _prepara para
nte do S)'c' rior TribupaJ de Jus- Cancio-e tenente Cantidio Regis soH f' ponto fixo do em�nente catharj- verdadeiro; a aegulld� fostes. vos, o augmentar a eUicieacia -da defe-za e da
; dese�'rgadores Ayres Gama, citaram hontem ao. Exmo. sr. -coranel

oense. mais graduado e quendo doa n?5S0S integridade da grande,l)tria, tenha- ta •

. presi te e Gil Costa, membro Raulino Horn exoneração dos seus
1922 entrará em Santa Catharina camuadas, que. tamb,em repudJa;tes hido nesse indigno.-engo�o de partida'

Sur.1!. ar. T 'bunal� desembtrgador cargos.'· suavemente como é suave e nobre a
a car.ta; a ter:etra ftnalment�, e o risl1)O sem escrapulos.

, de...,Assls, Chefe de -PaHda; S. f)$. não a concedeu, declarando'
grave figura. do eminente Republiço exercl!o, que nao falou até aquI.

.

• O que mal c�neebo e desgraçad�'it João. Oarvalho �

Superinten· lhes que continuavam a merecer toda a
Raulino Horn, a quem coube a honra ASSIl1.1 pensand?� tellho nega�o e men�e outra cousa não pos�o c,?nclulfMunicipãl; deputados Oscar sua.confiança. de substituir Hercilio Luz no governo. !1e�o;�o Ctub Mlht�r a a.uctorldad� do ngoroso exa�e de éonsctencl,a c�ms director desta folha e da cIm;

. O ceI. Rauiino Horn, . patriarcha do ]u�ldlCa e m�ral para pretender den qu� acomp::tt1hel toda esta exploraçao-.
sa ffieia!»; almirante portilho Bas Accéitando o convite de S. Ex., o

regimen neste estado, muito fará cer'
mlr tal questao.

,

_
s�hento, como �onto de _suprema' gra�pitã.o� de f�agat� rano�l_ Cou· sr. coronel Raulino Horn, o nosso

tamente pela sua terra. Tem nove me' Antes �e tudo, quesloes de Ironra, �Idade,o factod uma fracç�o,�o.Club MI'o c813ltao do Porto, caplta de distincto ami�o sr. dr, Abelard_o L�z zes para governar um povo que não como seria a de offensas da natureza Ittar ee. haver arrogado duelto de sucov' a Lucas Boiteux, capitao·tenl!ote ta�u �osse °lnte� dasJfUt�Cçoes e
sabe recuar e que é. sempre generaso das que se cont�m na ,carta,

•

não po' cessão para proferir u� julgame�toJ"i Coimbra:e tenenle Pedro Arau· Secretano do.:.. nterlor e. us Iça va�o, para secundar os homen5 de ,bôa von. diam passar d.o J�lgamentb dIrecto dQ. que se!,do executa�o vlrt�al,mente. I.m-capitania do PU]t.o; deput.ado pela exoner.açao, a ledJdo" � no:.so
tade quando elles ainda querem. traba- proprlO exerCIto, enxavalhado para a portarta na suspensao do dIreito POlitICC?Bulcaa Vianna, eh,de do ser,viço presado a_�lg_�,:._!: .

ase �lteux. Hlar'e dar exemplos ftllgu'rantes á mo: socied�de ,privada, «we não conta no de um cidadão, .que é presidente em.',rio a guarnição; major Lins, do
A d� nCl·�as do Sr F.1.·0 cidade. seu seIO toda .a classe. gran�e I;stado da fe�e�a.ção de ser;at.al.1ão; major Alvaro -Lima, ue. u

.' _ .. _�".__".;.-�_ � .. . _ Além disso.os 110ssos cammandados, candlqata á suprema MagIstratura da.da EstaçãO Telegraphica, Ipor si, ve.-rnador· l'rma'o'dade do!, PU'IOI vindos pelo sorteio do.s hres-:bra.silei' Nação:
_ ,

dr, Euripedes ferro, Chefe do '""'
. h lt dto Teleg"aphico; major Januarfo () Sr. Go.-,ierna. 01':(1••�lif,'ldo

.

ros, não pode.,.do maIs na act�al con·, ,Isto !ez elle apos f:�ver comm� I �
, comrnandante da força Pu· dArÁ audienc.a8 ""'_U_;ca8� ás ce�o e orgamsaçlo tio exerCito, ser a l.nd.ehcatleza de rejeItar a vossa dl

acampanhado da sua Q.fficialida. t.erçaM e' 8extàs'Ce a, ..às 9 Klrmalldade do Senhor dos Pas- conslii�rados au.to�atos, senlo no gOlsslma.proposta para qu� a S. Ex. �
putados Thi:.lgo de Castro e€ar' ás II horas, lia Seeret ria do S" COlUlDemora hoje 0'157' anni.. cumprimento das .leIs e dos regula' Dr. PreSidente da Rep�b�.cafosse de

endhausen; caronel Péreircl e Interior. ."ór;. (le8Se,8 11\8 e versatio da su� fundação. mentas militares, não fazem parte do leg"do o poder de ,di�lmlr a qu�stio.
. dr Thiago <ta 1ians.�:1n • IIora8 o Sr. G01T6I'Uallor 86 re' C d ia ã:.

. Club .e qem. lhe passaram procuração A Mies erros gravlss1Jt1()s, segulr.�ra, i�nal dos Bane S· cor� t eeh 'a. pe..8oafi que ,tiverem .omll1.eruoran o � a SplCl�SO para r�solver uma questão de injurias s.e outros.
.

N
regi

.

t �upe'ri"t��den lal .mar da 8 hOl(aS nf}a missa que Dão attingiriam a mais á omeiaU' ,A �ommlsslo foiJtOmeada p�lo�o Poe a, v �!'I{ ". " D' . ..Iad d
'

II s u'"'- • ndr. H.enriq onte� eOIDO eus."UtI e: o ue a e ....,
iln atina a 'que im.
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REPUBLIOA-F orianopolis, Domingo- :r

�fo� de officiaes arguidos de sutpei' �OtilS seelses :Estrada do Campo dalJ'untl [9mmnr[I·�I·Para julga�ento foi.escolhido seu I'
.

R9S sacada .

_ .- U ri u-
presidente o íllustre almirante que deu

I" . .
1-.

arras do seu partidarismo, tom�ndo I� ANNIVERSARI�S. .
Conforme nOtlClámos,. �eahzou-se I . PJresta Secretaria, deconíormldade

gar ao lado de um d�s candld�tps a Complet.i! hoje, mais um a.nmver· hontem a inauguração offioial da .

es- com o Regulamento desta repartição,.. Presidencia da Republíca no dia da 'sar.lo �atahclo, o joven Francisco de trada de rodagem, que liga esta ei- se faz publico que por desp-acho da
sua chegada a essa capital,

, Ohv,elra F�rtado:. •

. dade ao Cam ode Avia ão .da Bes- Junta Cornmerclal foram archlvados,O methodo adoptado para trabalhos A s muitas íelícitações que recebe P ç
durante o mez findo os contractos e

fiericiaes excluiu clamorosamente a ex' rá hoje, juntamos as nossas. sacada. •
,

.. p distractos das socied�des comrnerciaesbibiçlo das provas materiaes e moraes A's sete, horas partiram do a-
seguintes: .

que podiam decisivamente influir no . Fazem annos h'lje: lado do Governo, com destino.áquel- De Aristides Andriani e João Adol:resultado do !xame. .
•

o sr. Francisco Campos da Fonse- le ponto, em automoveis, s. exa. o pho Chaves, �rasileiros, solidarios,Como se nao bastasse tudo ISSO, no ca Lobo; 'd Hercilio Luz Governador do com o commercio de compra e venda
meou ella seu arbitro o unrco homem, o nosso conterraneo sr. José Viegas sr. r. ,

iti de mercadorias nacionaes e estrangeiem quem lhe deveria ser. vedado pensar, de Amori":,; , ..
Estado, e a sua nume�osa cominva,

ras, por tempo indeterminado, na pra, Vistos e examinados estes autos .de f
o sr. Serpa Pinto, publicamente apon· .

o dr. Odilon Gallot�l� composta dos ars. dr. Joe Oollaço, ,�f- ça de Tijucas, com o capital de .•.. acção executiva entre parles, comotado, como já tendo opinado pel� au-
..

a e.xma. sra, d. Cecilia . da Cunha ficial de gabinete; cap. João Caneio, 20:000$000, sob' a firma de- Andreani A-a fazenda federal e R. _ a Com'!thenticidade da carta e contra cuja re- �Sllvelra;.. . . aiudante de ordens,' tenente-Cantidio Bt Chaves. panhia E f S P I RI' Grandeputação justamente, como graphologo, a gentillssíma senhorita Jacyra Caro Rl. ili d gabl·nete'. dr José Dito de Pedro Marcellino de Caro
.. '. . au 0- o "

Y

b d M'
.

terl bli d à egis auxi lar e ,. ..
Diz à prlmeira, que a R. é devedo-um dos mem ros o lOIS ena pu ICO ozo,

, .

B" S
.

d I t '. valho e Luiz Marcelllno de Carvalho, ra á mesma da quantia de 148:983$983�federal já se havia pronunciado, de tal a �en,tiI s�r..horita R,?sa. �adalont; •

oíteux, ecretarlO. o n erlo�, ma- brasileiros, solidarios, para o comrner- réis, relativa aos exercícios de 1905;'modo. que esse perito e a commlss�? o Jove." Nicclau Oliveira, lar Gustavo Sílve�ra, secretario �a cio de seccos e molhados, por praso 1906 e 1907,sendo: 1905-57:793$586;:se deram as mãos e revelaram a decí: o memno José Paiva. Fazenda; eel. Rauhno Horn, presi-' indeterminado, na praça de Laura Mui' 51 :914$424, :proveniente de direitos ,s�� ínabalave! de concluir pela authen.
dente d� Congresso; dr; Medeiros ler, munictpio de Tubarão, co,? o ca- que a menos pagou na extincta M�slrtícídade da carta, a ponto �o sr, ge· Fa.zem anno� amanhã:

k T Filh presidente do Superior Tribu- pital de 4:000$000, sob a fuma de de Rendas de S. Francisco, expedlen-:neral Gomes de Castro ruidosamente o joven .Marlo Trompows y au- l�, J
.

d H ' lit Rb' Carvalho & filho. te, addiciónal, estatlstica, capatazias e-,se afastar dos trabalhos, loís; - � nal e ustiça; r. erac 10 I erro,
Dito de Polydoro Bez Batte, Vlc- armazenagens; 5:768$262 de multa.Qualquer que tenha sido o julga' o sr. Luiz Martinelli. procurador geral do Estado; dr: Ola- torio Bez Batte e Sylvio Trento, bra- 30$00.0 da petição, 7$200 de sellos,menta da conducta do nosso camarada, ,

. lvo Freire Junior, director da Directo- sileiros solídarlos, para o commercío 20$000 de emolumentos do Jujz e iella está hoje apoiada pela identica re: ,HOSPEDES E VIAJANTES Iria de Viação; dr. Donato Mello, de faz�ndas, ferragens, "armarinhos, 53$700 de custas ao Escrivão; 190r:r \solução que a,doptarath os. srs. gene' Nazareno Lessa
. director dá Directoria de Hygiene; seccos e melhados e fabrica de gazo- - 88:061$749;-79:144$249 __ . . ...ral Barbosa Lima e dr. Simões Cor-

.

J

P d C h di to d za pelo prazo de 5 annos, na praça de 8:793$800 -30$000-7$500 _ 20$000 e-
�

rêa, formulando �m cart� um pro!est� major e ro un a, ireo r
.

o
Urussanga, com o capital de 15:0�0$OOO, 66$200; 1907-3 128$648; -3:088$84S;contra a accintosa denegação de JUStl' Thesouro;. dr. AnterQ de ASSIS, sob a firma Polydoro Batte & Cia, -308$884-1-2$000-2$700-5$500 e r.ça da parte da referida commlssao. chefe de Policia; dr. Haroldo Peder- Dito do Dr. Joaquim Ferreira db 19$600, quantias e direitos estes cons- )Por tudo isto, n'é�o. peremp_tona' neiras, inspector de Agua e Esgotto; Amaral e Silv.a ,e Brazili� C�lestin� d� tantes das certidões 'untae aos autos,.:>"�ente, qualquer so)Jdarl.eda�e a de·

el ,Pereira e Oliveira dr. Henrique Oliveira, brastlelro, o prlm�If(:� sohda esperando que se promova executiv·a· �i'Cisão que a reputo, s�m mtUlto de of' c '. I'" rio e o segundo commandltano. para mente a respectiva cobrança». . "�fensa, monstruosa, pela sua. escanda· Fontes, dIrector da ?strucção, cap. exploração das mercadorias existentes Expedidos, os respectivo's mandados-;.;r!osa. parcialid9:d,� sectaris1a ao�. vis�veis J?�O Carvalho, S?penntendent? Mu-
na fazenda de Alemq:let, pelo prazo de fls. 24, 47 e 56 a Collecforil das, �"tnt�lltos tendenCIOSos desta deliberação Dlclpal; dr. AmerlCO Nunes, JUlZ de de 5 annos, na praça de Mafra" com Rendas federaes certificou que decor-leVIana. Opponho, eu estou cert�, �om· Direito da la Varai-dr. Mileto Tava- o capital de 50:000$OOOõ sen�o :

... reu ° prazo de intimação, sem' que a'mig,? se oppo�á a grande '!Ialorla d,? J i de Direito da 2a Vara' dr. 25:000$000 do sacio commandltar.Jo r�- R tivesse se apresentado para saldargloriOSO exercito e da, gloriosa mano res, II �
•

d D"
'

d presentado 'em 20:000$000 em madel' o seu debito ou dar bens á penhora.nha, que, ajuizadamente, não deixou Abelartlo Luz, J�lZ e ,l[elt� e
ras e 5:000$000 em dinheiro, só!).a firo Realisada esta, e assignado o pra�o Club �,aval. envolv�rlse nas teias de ,S,. B?ntuj dr., Amadeu L�z, JUlz de
ma Joaquim do �maral & Ci�.

. Z9 para a lpresentaQão dos embargos,.tão machlavel-ica machanação. . DIreIto de Blulllellau; major Janua- Dito de frederlco M. Hunke, bras!' veio a R. com a sua defeza e fls. 6 r
I

qs zelos da minha disc!plin�, d? meu
rio Uôrtes, commandante da Força leiro e Oswaldo Dieffenba�k, allemlo, allegando que ignorava a pretençã(}'> Jamor á ordem, do meu aP?lo mcon'
P blic . dr Carlob Wendhausen de- solidarios, para o commerclo de com' que a A. ora faz valer, reclamando Ü'

Idicional áauctoridade constltuida de.n· :"Chégará hoje pelo Ha' tuba, vindo
u a,..

. Adh b i d pra, venda e preparação de pelles/.de pagamento 'de avulta�a quantia re�e·tro da lei e segundo os seus sacratJs' de Barbacena, o intêlligen&e joven putado esta.doal,. cap. er a e
animaes fabricação de escovas e PIO- rente a direitos tfe armazenagem, ta... -

simos mandamentos, aos, militares Que Nazareno Lessa, filho do nosso pre. Castro e SIlva, lDstructor da ]força ceis e dutras transacções commerciaes. xas de expediente e outros impostos
Itêm a Constituição pelas inspirações do sado amigo sr. dr. Henrique Less3, Publica; major Luiz SI)(JIbra. major pelo prazo de 10 annos, a contar de 10 que se diz, nao terem sido por ella sa'Direito e não pelas'suggestões da po' integro Juiz Federal. '

dr. Bulcão Vianna.cap. Eugenio Tau- de Outubro find�, na praça de Blu' tisfeitos no correr dos annos de 19o!)o IJiticagem, resia, ao lado do dever, �e..
-

Nazareno que é alumIlo do Colle- lois tenentes dra. Achylles GalJotti, me�au, com o capltal.de 4:�OO$OOO, f�r· e 1906;-que as leis alfandegarias es' Ifender a ordem e apagar da nossa lllS' gio Mili\ar' daquella cidade, acaba de '
.

d S S b necldos por ambos os SOCIOS, sob a flr· tabelecem como preceito inilludivel�;toria essa manifestação irreflectida, a ser approvadp com excellentes notas �OãO Baptista os .. antos e ? as·
ma Homke & Dieffenbaak. "Para que possa ter lugar a entregaque ums fracção do Club Militar se e vem gosar as ferias no seio de sua tIão Carpes, command'ante e offl�la(;S Dito de Caetano Bez Balte. e I?a· ou sahida de quaesquer rn�rcadorias- \de�xou arrastar, dando como l verda' exina. família. da guarnição federal; dr., HenrIque mião Damiani, �rasileiros, solldanos: dos depositas da Alfandega, Me�a d�' J""-r"Ôetra a obra -repeJlenle de um con'

Lessa Juiz Federaj· capItão de fra- para o commerclO de fazendas, sec R�ndas ou de suas depe"1denclas, e-somado falaario. Tudo isso... d1igo eu,
J Acompanhado �e sua exma. familia, gata Manoel Gouv&. Coutinho, : Oa cos e molhados, pelo prazo de 5 aR-I ne.cessario pre�io pagamento dos dir 1com rude franqueza, porq.ue e o meu acha·se nesta capital, o nosso' conter· .. _ d Pt; 't- -t ente

U

Ar- nos, na praça de UrussaQga, com ° reltos,. da armazenagem ou de qual"voto, não lenho preferencla por qual' raneo sr; Godofredo Marques, nego' pltao o ar o, capl ao en .

capital de 18:000$000, sob a firma de quer imposto a que estiverem sujeitas,.,
quer dos candidatos e a l'e�peito de ciante na zona sul do ESiado. thur L. Rego, commandant.e �a For- Caetano Bez Batte Bt Cia. mediante o competente d�spacho que-um e de outro, nãQ me lDcumbe, taleza de S. Cruz; ceI. SIlvmo C, Dito de Sini Baldo Store e Alfredo será processado, conforme o dispost(}como cidadão e general �o exercito, Major "'erna�do .Maehá.do_ . da 'Cunha, Delegado Fiscal; ceI. Pà� Marty, brasileiros. solidarios, para (j nos artigos seguintes (Decr. n. 83fii1
senão esperar o 'pronunClamento das Por ter de s�gUJr hOJe, para Sao, checo Junior, Inspector da Affandes com-mercio de artigos de selleiro, of' de 11 de Outubro de 1890, Disp.
urnas.

. Paulo, a passeiO, trouxe'nos hOl1tem, .. d' F r
-

P d
.

.

Inspecto- ficina de calçadus. e negocios conge- Prelirri. oa Tarifa, art. 42, Nova Con'
Aquelle que.,as urnas escolherem, o seu abraço de despedidas o nosso ga, r. e,lppe· e, relfa,. . neres, pelo prazo de 2 annos, na praça soUdaçílo das Leis das Alfandegas t'

seja o sr; Niio ou o ar. Bernardes ou presado amigo e conterraneo sr. ma' da Saude do Porto; dr. Alf�edo de de Porto União, com o capital de Mesas de Rendas dI Republica, artr
.

outro qualquer, sahirá dellas para o jor fernando Machado, lente de Ma- Araujo, delagado da Industna Pas· 4:000$000, sob a firma de Slore & 475);-que, como pois agindo �s func'"voto do Congresso e deste para0 Cato thematicas da Escola Normal. toril' dr. Euritledes Ferro, chefe do Marty. . cionariQs e empregados da UOlílo. na
iete,

'.. '
Desejamos a s. s. uma feliz viagem, Dístricto Tel�graphicoj dr. Fausto de Dit,) de Laurinda Laus e Jardelino observanc'a fiel. das disposições le-,Do Exercito é da Marmh�,. �assuas' 'S d' t d . Melhoramento Laus, brasileiros. 'solidarios, para o gap.s, a R, embargante, possa ser in�,

forças vivas, nãa pode ser liCito espe' DIVERSÕES ouza. lrec or
_

os
. , commercio de compra e venda de mero crlminada, depois de tres a quatro an-

rar outJ'a�coU8a qUEl não seja afastados A Empreza Moura quiz proporcio· do Porto; dr. Joao�. C3margo. �ns- cadorias nacion�es e beneficiamento' de nos decorridos, de não haver satisfei'
por amor das instituições e da pro' nar ao_s seus habitués magnificas ses' pector Agrícola; major Alvaro LIma arroz e café, por prazo indetermina: to durante

-

dous annos consecutivoS.-
pria patrill.

. I •

sões cinematographicas a preços mo' chefe da Estação Telegraphicaj Ely- do, na praça de Tijucas, com o capi- os direitos exigid0s por" lei ?_ - queTenho o� prazer alias �e .te.8temu, dicos.
sio., Simões representando a Asso- tal de 15:000$000, sob a firma de Viu,. nem si quer existe, como scusa, no>

nbar que são alllLes os prInClplOS que No Thealro será exhibido o «film» . _ C
'

.

I d FI' I' .
va Laus & filho.

.

. archivo .da extincta Mesa de Rendas

dei
indefesamente professo. 'Roubo de Amor, em 5 actos. Cla�ao ommerCla, e orlanopo 1.S, Dito de João- Simões Cavalheirn, S.' francisco termo algum. de respon-
Respeilosas saudações. ,. O preço é de 600 rs. a cadeira e major Eduardo Horn e .dr. FulVIO Olympio Simões Cavalheiro, brasirei· sabilidade, no qual assumisse odes;-
(Assignado) General AbUlo de geraes 300.' Aducci,. deputados .estad�aesj ceI. ros, e Joaqyim Simões Cav�lhe!ro, pac�ante ou outro. representante del�

.Noronha.:.
- A' tarde, haverá matinêe com a Carlos Hoepcke Jumor, vICe-consul ta�be� ,brasllel�o, os �ous. prlmelr�s I�, �" o compr.omlsso de em tempy"'exhibição dos dilms. Uma noite no· d All h' 1 João Collaço solld.arlos e o ultimo SOCIO de mdustrla, liqUidar o� debltos da- ,mesma para ,

111'Ur Ju�u A·. RnUI·f teamve5l, aecmtos2• actos.' e Vida preciosa, a
.

eman a, Ce.
'. I' .,' para. o commercio· .de . fazendas, ,cha· com a A. (certidão junta); - que, ,seU li � Supermtendente ..le . Tub�rão, �e., peos, armarinhos� seccos e mol�ados, não querendo chegar á condysílo. ta

I I
.

b d � No Ponto Gh�c, será exhibid j o SimõesLQpes,capltah.sta e mdustrlal; fabrica de herva malte, etc., pelo pr�' cathegoricR, que alias se imfJõe (!a�tEfPe o paquete « taltu a»,
F �ve diln], Namorado matreiro, em 5 dr. Luiz Loureiro, delegado da Ex- zo< de 6'annos, ,na pr�ça de Xanxe.re, dos flictas, pel�, meno� �e admlttlrachegar hoje, da Capital e e- actos. posição do Centenario; Manoel Si- �omarca d.e Chape�o, com o capl.tal que. 0. car�t�r Impresemdlvel �e serral, o nosso distincto conterra-

_ d f
.

G II tti dr J de 20:000$000, forneCIdos pelos sacIas a diVida liqUida e ç_erta, não eXiste n?,neo sr. major JÇlão A. Regis, íl- ENFERMO
. .

moes, r. ranClscop a o

C'
.•

'solidarlos, sob a firma João CarvalhO' presen.t� caso, e, portanto, falha a eX.I·,I d· Acha se ha dIas enfermo o IOteres Macedo, Angelo La orta, onces-, &: filhos. . genda Ieg.a I para o emprego era VIlustre. t:nte dO lm�ortante .esta- ·sante Lydio'Martinho, filhi�ho do nos� sionarlO Dir�ctor da Loteria do

ES'!
-

,

_
I executiva;�e'bem- sabemos que setbeleclmen.t? e ensino superior, a

so distincto conterraneo sr. Haroldo tado; Augusto Lopes, dírector do Es. .' , Di8traetoli
_.

nos replicará q'Ut!_a divid� fiscal s�,Escola Mlhtar Ide Barbacena. Callado. tado; A But, dt'. John Williarnson" De José Duarte Magal�a�s e Leo- funda em c7rtldõe�e.Jf.��a!lldas dos h'Após uma longa ausencia de Ao pequenino en�ermo desejamos o
d' d ., d L

� nidas Fiuza Lima, br�sIJelros, sob a vros da exhncta Repar�ao (Decr. II
sua terréil ,natal,

.

o brioso militar mais prompto restabeleçimento.
.

arren atan.o o serYI�o e
.

uz e
firma Fiuza & Cia. que se dissolve pela 9885 de 29 de Fevereiro 'de 1888 art,

, Forl'a,' Juho Moura, mdustrlaI;. dr.· retl'rada do s·OCI'O Leonl'das fiuza de 2 ),'-que fe' podem, porem. merecervem em viSIta - aos seus .parentes' .----- ... �

S II I d P
-

.o�f' F t d B f' Waldemiro a es! nspector o 0- Lima, pago de seu capital e _lucros taes assentos feitos por quell? 'mplici� amigos, e uo goso de erlas. es a o om Im em voamento; AnyslO Dutra, Arthur na importanéia de 1 :500$000, ficando tam�nte rewnhece ter �xorblia 9;, da'Acompanha o sua exrpa. fami-
-

S J
-.,. Carmo; photographo e Tito Cana- a cargo do sacio J.osé Duart� de Ma- e�phera le�al? - que,sl os func lona:!lia, a quem apresentamos, bem • ose

Ih d t r deata folha. golhães, todo o activo e passIvo da re' riOS da extlnct� Mesa de. Rendas,' ge� Icomo á S. s., os nossos cumpri- Realisa-sp, hoje, na cidaáe de S o, re ac o
ferida firma,

".
tes responsavelS da Umão, por ,?()Jl,-I

mentos de boas vindas J f d S h d B f' Durante a agradavel excursão, fo - Secretaria da Junta Commerclal de vos que desconhe�emos, talvez Just· �.osé, a esta o en 01' o om 1m.

florl'anopoll's, em IOde Dezembro de fica veis, deixara.m de cobrar os, 'diré.t"A f
'

á d
.

1 raro trocadas as melhores impressões ,esta constar e llil8sa so em- '192'. tos vidas á Fazenda federal e 8_S':
ne, ás 10 horas da manhã. sü'bre a estrada que se inaugurava, 'oão Tokntino sim procederam contra lei expressJi;-"'"A' tarde, haverá l,rocissão, sahin- e que attesta, p�Ias difficüldad�s de como adm[ttir·se que . a União, wel�!do a veneranda Imagem para a sua construcção vencldas,- a operosdade SECRETARIO descuido dos seus prepostos, Vr\n� �i/)r
Capella,

' ,

do governo que nos felicita.
_

agora, depois do decurso de q�a�f.
De 'todos OA pontos da estrada, annos, responsabilizar a embar�Dado o sentimento religioso do accrescendo.!he urna multa que u

POV) josephense, a procissão reves- subiram ao ar, á pas�agem g.e s. ,exa:
� em alguns contos de réis?! _ qu mu �tir-se-ji de grande realce.' cent�ares de foguetes. Logo após, S. exa.e seguiu,

.

aco�- ta quer dizer penalidade; ora, po qu,- �_ .. ----.-:-..._., RS> • d R da os ex panhado de sua comitiva para 'O RI' facto attinge a mesma R. uma ena,.'Do Campo a essaca '�
tão de,sc�bida quanto injusta, sin

pe�.LOTERIA cursionistas 8e dirigiram ao PQsto', beirão, send� recebido com demons·
lo que deixaram, segundo se diz o

onde, ao ar lívre, foi servido l1.m suc- trações.de viva :alegria, tocando! nes- empregados da Mesa de Rendas �_
Foi este o numero da sorte grande culento lunch, reinando a maIOr cor- sa occasiio, varias peças, a afmada brar os direitos aduaneiros, como ��s

de h"ntem . 3.0074: dialidade. banda <!_e musica local. cumpria, ..antes da entrega das m�l'�a,;..

, justiça Iederal
•

EI8.CUUVO Fiscal

148:983$983
Autora a Companhia ·E. F. ?S

s:

i
Paulo-Rio Grande e I\ét..!::.. .

a Uniálo Fêdel'al !

Sentença

loteria do .Estado
-'

Realisou':se ho�tem:' a extracção da
Loteria do Estàdo cujo premio maior

.

é de 250 contos.
Os primeiros premias foram ,os

seguintes:, . c: ::J

7161 250:000$.OOQ-Curityba
4621 25:000$OOO'-P. Alegre
1266 15:000�000-Blmnenau
10833 10:000$000-Rio

. 4998 5:000$000-:Santos
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'dó1rias;-Que s� funda, po�s, 'fl embsr- Conalderaâdo que, pelo exposto se ..a'_"'PEDw..:'NTE
, �.anll.tde� em nullidade �o felt� por ül�. vê de- modo' claro e evidente, que ii

.a:,,� I.� fqjta me�iaflte. proJ)t!$ta firma'da por AlIIusto' Rolim
'

Loureiro �

.:
.

ade da acçã�, ylsto nao ser h' R. se nega a satisfazer tal pagamento! D'irector-OSCAR ROSAS
qualquer socío quites e assignada tam- MaNa C.ndiela Duarte -Silva

.-1l.uda e certa a divida e não poder allegando que nada deve á A co �" RU'8cção,adminisuação e o(ljcID8s:-Rua)oão PInto bem pelo candidato.
'

'Loureiro participam oseu con:

,nes�e �aso �ermittir-lhe o empreg�, .

do proya disso, cita o facto de hae�er �.l TtlClÃSSlGNA TúilÂsrel.-l:s § �nico. A admi são do', candidato sorcio e despedem-se dos pa:

.'. ut!VO !Iscal, defeza e�sa admitt..�a cebído as mercadorias que possuia n'a.' CAPITAL
s�r� Julgada pela Direçtoria por escru- re-ues e pessôas de suas rela'

,::Ç" ��hvos, �a autorisada oprrnao I quella Repartição, as quaes, de modo
Anno 24$000

I
tinto secreto, bastando, para qne não ções

'

, rza Bandeira em o seu notavel algum poderiam lhe ser entregu
Semestre ,12$000 se torne effectiva, que a impugnem dois I Fpolis. 1 -1-922.,

,

it íilh d
.' '.

es, LNTERIOR E ESTADOS vot s

� �ccel a e per I a � pela JU'

I
sem ° prévio pagamento dos /direit'?s, Anno , , .. "., 24$000

o'. -----

Ia do Supremo.Tribunal Fe' da armazenagem ou de qualquer itllt Semestr-e , . , .. , . , 13$000
Ar! 12 O socio proponente' será l3eJEleJE36E1EJE1Bt:3ESiee

..

de 18 de Out. de 1905, posto, conforme prescrevem as leis AI Ann
ESTRANGE1RO responsavel pelo pagamento da joia e m D J é 8 it I'

, Dlrelt, ,100 pag. 493);-'- que es Iandegarlas; As
o

: •

t' ,'" .: • _. ::t&$00 mensalidade do seu �anjidato!,!o' pri iii
r. OS . 0,1 eu�

,

t' ib d I di
.

'" de lei O''
aasigua uras e, annuncios sao pagos melro mez salvo t

I" r a a ?, c �ra J�pOSIÇo.O ,!e, er, It? onsiderando que, em absoluto, não adiantadamente. '

'

" circums anotas ex' T
'

ADVOGADO'

u pugna-se, .a exlstencia da. divida I,,· procede esse argumento, visto se tra-
cepcionaes devidamente communíca- UI I

( cal;-que a liquidez da divida, portan: ta� �Ie Impostos pagos a menos, por
das á Directoria, qUE! ajuizar.! da sua Dl DI

to,. desapparece;-:- que tal�ez se nos ma Interpretação das leis aduaneiras, .

_. procedencia.. Dl (DAS ,10 A'S 13 HORAS., iii

objecte qu� ao JUIZ não e .íacultado; pelos íunccionartos da extincta Mesa T ib
'

L.
-

Art. 13. _O candidato .que for acel: Dl PRAÇA GENERAL, OSORIO, 24. UI-

".os executtvos íiscaes, en�r�r na ap�e' de Rendas de S. franclsêo, differença ri una 'Ivre
to SOCI? e nao pagar a _Jol.a e pr!metra E5IElE3E1E3E1EJE1E3E3E3lSe1i=1

cl�ÇãO da natureza da divida, restrin- esta encontrada, posteriormente. quarr
mensalidade dentro de trinta dias da

glndo'se � matena d� defesa na pro, do ,procediam á 'revisão dos despa-
data da respectiva aceitação, será ell- Declaracão

va da quitação, nullidade do feito e chos;
--- minado, incorrendo o seu proponen- Y

prescripção da divida (art. 201 do Oon�id�ra,nda qúe,' se não devem (�JAIUJor DR [lUH '1 D� 'jUlHO te no disposto no artigo anterior. Declaro ao commercio e aos meus

Decr. n. 848 d� 11.de QuI. de 1890); ser salls!,lIas essas dillerenças.então a
� H � U L Arl. 14 Q socio que se atrazar !reguezes, .que nesta doia sa retirou

-q�e a íntelllgencia, po!em,. que. a dita reylsã,o, medida legal,' imposta
em suas mensalidades por um trlmes- da, cCasa Confiança» ° meu socto

Justiça Federal ha dado a Lei,. consis- pelas leis, e uma inutilidade; não ha C�PITULO I tre ou contrahir divida com o Club, Isaak Spív�k, pago 'de seu capital e

t� �m que. tem ella _c?mp�tencla para como a supprimir, mas, isso só pode no ()Iub e seU8 flui!!'
sem apresentar á Directoria motivo lucros, contmuando a mesma 8 meu

ajuizar SI a Rep.artlçao Fiscal proc�. ser feito pelo poder competente; Ar!. 1. O �Iub «7 de julho», íun- jus�ifícado e aceito por ella, serã, de' cargo no mesmo lo�al á rua Tiradan-

de� legalmente msc_re_vendo como II' Considerando que, não consta dos dado nesta cidade em 7 de julho de pOIS de devidamente a visado e expira. tes n. 7, nesta Capital, onde espero

quida e certa um� dívida cobrada e�e' ..
autos ter havi�o má fé ou dolo por 1�9�, Gnde te� a sua séde, é u,!,a s�.

do o pràzo de tolerancia de quinze merecer a preferencía com que Bem

cutlvamente (Aggravo n_, 571, Dlr. parte dos alludldos funccionarios, ao' cleaade recrellhva, tendo. por obJecti,vo dias, eliminado sem mais formalidades. pr� ,foi honrada a e�tincta firma Isaak

, ,V�1. �� pag, 52?)�-:-que nao bast�ndo mterpretare,m os respectivos diSPositi'I,promov�r e�,tre seus SOCIOS toda a s6�.
Art. 15 Todo socio que infringir Splval� & Leon Eplvaack .

. a liiSCClpção da dlyld�, para, p:r SI SÓ, vos legaes;' te de dlversoes e composto de iIlimi. quaesquer artigos dos prese!1tes esta- FlorlanopoliB, 31 de Dezembro�e

" ser:con,si'derada I-Iqulda e certa � uma

I.
Considerar..:.o que a R., ainda para I

tado numero de socios de awbos os
tutos será punid'o pela Directoria com 1921.

,,>ve.z 9u, se prova <om !�C�Ol Irred�, furlar se ao mesmo pagamento. juntou sexos.
.

penas de admoestaçao e suspensão LoonBpi",,' .

ctl.vels que, dada a eXlst.encla da dlVI- a certidão de ils. 66 afim de demons ,§ UIllCO. O Club 7 de Julho tem até sessenta dias, sendo, a penalidade De accordo com a dlclaràção supra

da, os agentes fiscaes da: União agi' trar que, tanto não deve á A" que personalidade dislincta da dos socios affixada no salão do Club, e em caso Isaa/c Spi'Va/c

ra_m de. encontro ás leis:; uma vez que na respectiva Repartição nenhum ter� e, como pessoa juridica de direito pri. de reincidencia ou de infracção grave,

nao eXIste _termo de responsabilid.ade ":10 de responsabilidade existe no sen- vado, preencherá as disposições legaes com a pena de eliminação do quadro

demon!Üratlvo de algum compromIsso tido de haver qualquer debito da sua a ella referentes.
social.'

firmado pela, mesma R.;-que, final' parte; CAPITULO II § l' O socio suspenso não 'fica, Roaeiras, 200 variedades;

mente cabe a A. e não á R., embar' Considerando que como constar Dos soclos, suas clàs8es seus
isento -do pagamento de suas mensa· Enxertia baixo: 1$500 por pé e �5$'

ante, respon�er pelas faltas por ven' alli, esse termo, se a 'divida de qu s� direitos e devere': lidades, mas sómente inhibido do!exer' a duzia
'

a ,�ommettldas pe,los _ empregados trata foi encontrada por oecasião de Art. 2. Os socios dividem.se em:
cicio dos direitos éoncedidos ,por es'

•

E!1xertia alta:..2$500 por pé e 25� a

anelros� _ sobram ,á embargante.Ja- ter logar a revisão? ! ,a) effectivos
.

,tes estatutos. duzla. ' ,

s 'pa:a Impugnar com elementos de Considerando que uma vez desco' b) remidos § 2' Ao socio eliminado cabe o Polyanta na na; 14 variedades;·

,:onvlc5ao, (\ 'legitimidade da divida berta a differença, 3 'mesma divida só c) honorarios direito de appellação para a Assem' 1-2$000 por pé, duzia 8 -15$000

fiscal; -que, assim s('ndo, confiada no depois de cuidadosamente exllminãda d) b'enemeritos bléa ,Geral; dentro de quinze dias a Trepadeiras 1$-34$ por pé,
'

Julgador, espera a A.,. embargante, �pura.ja .e reconhecida, ê que foi Art. 3: Serão socios effectivos os
contar da data da eliminação, desde Crllvos americanos:..30 variedades

q�e sendo os autos conhnuados c,om mscripta na Repartição competente que, maiores de 18 annos, pagarem a que aR. esente um requerimento á Di' em todas as cores 1$000. 5$ por pê,.

vista ao Dr. Procurador fiscal, sejam acto este, aliás, digno de toda a fé'
'

mensalidade de 2$ e a joia de 20$000. rectoria. assignado por quinze socios. Dhaliaa cactus e peoniaflora; 12

afln�1 os presentes executivos' julga' Considerando que, as certidões 'de Art. ,4. Serão socios remidos os
Art. 16. Além dos citados no art, variedades em va s o s- 800- 18500

dos Improcedentes.. fls. 5 a 53, são authenticas extrahidas q�e pagarem, adiantadamente, dez an-
15 são tambem motivos para elimina' cada um, Todas 12 variedades 8$o1tO.

A A. refuto.a, a fls. fJ7, a defesa dos livros competentes, náo podendo, nos de contribuições., 'çlO do_socio:' .
'

Açaleas 5--20$000

de f!s. 62, cUJos argumentos foram portanto, ser cont�stadas; Art. 5. Serão socios honorarios .a) na? acatar as delIberações ela Camelias 6-10$000

regelt�dos c,?ela irrelevanc!.a. de' sua Considerando que, a R. não pro. qUaesquer cidad�os alheios ao Club a Dlrectona;
.

'

,

.

Encaliptus: 20$000 por' eem.

materla.! por ISSO que, consistindo em duziu urfta só prova de estar quite quem for conferido o respectivo titulo I b) faltar co� o de.vlda respeIto, a Coniferas, Boxus; arbustos e arvo-

allegaçoes sobre a nature�a da divida com a A., de haver já realisado o pa' pela :A-ssem.bléa Geral, por proposta mem.bros da Dtrect\Jrla em suas func' res para jardins e avenidas.

com� tal, escapava ao J!lIZ o seu co' gamenlo integral; I da D.lrectorl3, como prova de reco- çôes" Palmeiras, roseiras, heliotropos, ge·

nheclme.nt.o, q�e pertence á autorida- Considerando que, a allegaçlo de I nheclmento
a relevantes serviços preso c) comportu'se de fó[ma a prejlJdi' ranium, pultatum, glocinia, etc'1 em

de .a.dmlnlst!atlya, a 9uem compete que não pode provar quitação por ter ta�os �o Club. 'ear o Club.'':. ..

vasos.

v�rlf,car e liqUidar a dl�ida e perante havido o,incendio fatidico no ar.chivo j �n!co .. O socio ho.norario gozará Art. 17. OS �OCIOS eliminados nos

qJ.em devem as .partes mterpor os re- da R , não basta; �
do dIreIto de frequentar a sociedade e termo� dos. artigos antecedentes não

cu�sos estabelecIdos pelas leis fiscaes, ' Çonsiderando que tendo o proce::.- tomar parte em suas diversões. poderão ter Ingresso no Club, iiii_iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

como é expresso. 00 Decreto n: 9885 so corrido regularme�te e nao se achan' Art, 6. Serão socios benemeritos 'Art.� 18. A, 'readmissão ao socio

de 29 deFeverelro de 1888, art. 12, do prescripta,a divida; os que, sendo socios de qualquer das se. fa_ra nas mesmas condições-da ad '

man�a�o obs.ervar para a cobrança Considerando finalmente o mais que dua.s primeiras categorias, douem á mlssao�.. '

da dlv,�da activa federal., pelo art. 14 dos aut::>s consta e principios de direi- sO�ledade a quantia de 500$000 ou ,
§ �n�co O SOCIO readmittido .fica'

t;io Decreto n. 173 B, de 10 de Setp.m- to reguladores da 'especie: � obJect�s que representem esse valor. r� �uJelto ta�Qem ao pagamento das

bro de 1893 e co�forme foi decidido Julgo procedente a acção e condem' .
§ UnlCO. O socio benemerito fica diVidas antenores.

elo Suprem::> Tnbunal Federal por no a R.-Companhia E. F. S. Paulo- Isento do pagamento das mensalidades

ces. ns. 443, d� 24 de janeiro e Rio Grande !l pagar á A. -a Fazenda a partir d� data em que a ' Assembléa

34, de 18 d,e Abrl,1 de 1900 e outros. federal, -a quantia de 148:983$983 lhe confem o respectivo titulo.
'

Des.de que, é da competencia da réis e custas..,
-

Art. 7. Desde a data dà sua ado

epa�h�o arreca�a.do�!i a' ve�ific�ção P�blique-�e, intime·se e registre,se, m�ssãb assiste aos socios quites o di·

a dlYlda e a.sua liqUIdação, f]ca flmi Flonanopolls, 28 12 ,-1921. relto de:
.

ada li matena de defesa, na execução a) frequentar o Club adoptar seu

d� prova de quitação, nullidade do
'Henrique Lessa. distin,ctivo e participar rde todas as

feito ou prescripção e, no presente
suas diversões;

cas.o, essa prova não foi dada. Si, Escola' de Art.·f.·ces b) tomar parte nas assembléas ge-

pOIS, a defes,il só póde consistir n'a- raes, propor, votar e ser votado'

quella prova. como dispõem os arts. c).requerer ao Presidente co�voca'
65, parte 5"., do Decreto ,n, 3084, de Vão IDuito adeantadas as obras ções ext.raordinarias de assembléa ge·

,5 de Novembro de 1898 e 201 do d d I - .1, E
ral, mediante apresentação de um re'

Decret_? n. �48, de -II de Outubro de .e remo e açao na scola de Arti· querimento assignado por 25 socios

189�, e,O?VIO que nenhuma existe, por hces. 'effectivos, no minimo, no qual venha

ser mcablvel a apresentada. Já se acha construido' um dos expressamente indicado o motivo da

A .exequ�nte entrou em juizo com grandes pavilhões projectados para convocaçã0;

s�a .lntencao fundada, de facto e de officina de mecanica '

d) requerer, em caso de ausencia

dIreito,. para por via executiva haver 'J' .

.

.. temporaria, nunca excedente de seis

� q':1an�Ja que Ih� é devida, visto cons.
a fora� lDstalla?as variOS ,m.o�� mezes, uma" licença de dispensa do

t�tu�r titulo �abtl para esse fim 'a cer. res e machmasl enVIados pelo MlDlS- pagamento das mensalidades'
-

h_dao extrahlda da resp�ctiva reparti- terio da Agricultura. e) propor socios de quarq�er çate'

ç�o! ,de ond� cons_te a Inscripção da Está'sendo levantado editicio des- gana, excepto hOC1orar,ios. ,

d.lf�lda de ongem fiscal, o que se ve· tinado á séde da administração'
Art. 8. Desde a data da admissão

fi �C?P; � a Fazenda Nacional tem o '
.

'

.. '. ,
constituem deveres do soe,io:'

prlvllegl_o do executivo fiscal para a, Con�orme a p!antal e�t� edlflClo e a) após ter pago a joia, pagar 'pon. I

cobrança de su�s. dividas, que são de uma app,arenCla magmflCa. tualmet:tte ao thesoureiro do Club as

sempre ce�tas e hquldas, porque resul. Pelas suas proporções, conforme o mensalidades no principio de cada mez'

tam de nao p�gamento de impostos projecto, a Escola de Artífices vae b) cumpri:: e respeitar os pre;:;ente�
e multas por II1fracções de leis

fiscaes'l ser um estabelecimento de
. ; estatutos; ,

segundo declarou o Supremo Tribu. d
.

pnID91ra c) àcat.ar as resoluções da Directo-

nal �ederal no Ace. fi:,. 443 de 1900,
or eUl.

. .,
ria, sendo·lhe facultado, em caso, de

ipreclt�do. I
O mes,IDo dlstlUcto amIgo sr. dr. desaccõrdo o recurso constante do

Assim deciáindo: Julgo por senten- João Muriry, Director daquella Esco- art. 7, lettr� c;
,

'

.
ça a penhora para que surta os effeitos la� muito se tem esforçado para que d) {espeitar as deliberações da Di·

• legae� e pioslga a acçao executiva
as obras tenham conclusão mais bre-

rectorla ou dos seus representantes;

......"11 seus termos�; (Despa_cho de fls, 69). .

I
e) .portar·se com correcção em todas

_

A R. executada, não se conforman. vre passive. as dIversões e durante o tempo 'em

do com tal decisão, appeIlou paJa a
' .. --�- que per:r.anecer no Club.

In�tanda Superior, que, dando provi- BrindACi!l Art. 9. A viu va e filhos solteiros

Plento á appellação, mandou este juizo!!!!!!!!l �� de socio, quando a famil,a não tiver

.�onhe�e.r da defesa �Ilegad� _pela R. membros varões" ,terão ingresso no

"ê deCIdir da eXistencla da diVIda, ' O nosso distincto co'nterraneo e
Club e gosarão das mesmas regalias

,

O que tudo depois' de" visto e aUen. .
das familias dos socios effectivos.

�amente examinlldo"e, '

amIgo sr. Patrocinio de Lima, activo Art. 10 Compete á Directoria a

Co.nsi�erando, que, a A. funelada representante de varias- Casa-s com- limitação e.regulamentação das rega.

nas certldõss extrahidas da Reparti, merciae�, brindou-nos com � bellissi- lias das senhoras pertencentes ás fa'

ção Fiscal d� São Frar.tcisco, de fls. 5 mas amostras de �hocolate, superior rpilias dos socios.

a 53, e relahvas aos exercidos de 1905, café, e,1 u.na linda folhInha de recla-
CAPITULO III

1906 e 1907 e nas demais provas dos
L'f

autos, quer haver da R a quantia de
me da grande fabrica de cho�olate Da admissão. elimiuação re'

148:983$983, de d' eitos pagos a me. Andaluza, do Rio de Janeiro,
' admissão e puuição dos

n

'

socios
..,os;. Somos muito gratos á gentllo;;za. A t 11� I, , A admissão de sacias, será

[Io� naOlilO, Hia[hollo
De ordem dõ sr. presidente são

convidados todos os socios deste: Club
a tomarem parte na Assembléa Ger.al
a rea.lisar"se a 2 de Janeiro proximo, ás

11�
horas no Galpão, para eleição' da

'

____�_ __....;..,.._-----_ Dlrect�ria que tem de dirigir o Club
no perlodo de 1922. •

Galpão do Riachí:Jelo em Floriano
polis,31 ,de Dezembro de 1921.

'

Ewaldo Mund '

Secretariõ interino _

Os pedidos de assignaturas de'
cRepubtica,só aedo attendidos me

�----,- ...

diante pagamento adeantado. I f�llnn[I·!I dnOa 'Pagamentos devem sei' feito.\ U � U �
a gerencia des ta folba por vale pos', '

talou por intermedio de casas "om-

merciaea.
'

(Continúa)

AVIS()

Carlos N, Poeta e SenhQ1'a

almejam Boas Festas e feliz Anno
Novo aos sen.s parentes e amigos.

Campos 'Junior e famili�
desejam boas festas e feliZ
anno nov'o aQ.s seus IparenteS
e amigos Fpolis, 25-12-922

'

, Carl Hoepcke e Senhora
e

"

desejam a todos os seus amigos Bôas ':

Festas "e um feliz Anno Novo. I

I
Joao Moritz

-

,

deseja aos seus freguezes' e amigos
feliz Ànno Novo-1922

Frederico ..Womm e família I
desejam bôas festas e feliz entra'
dá de anno novo aos' seus ami'
gós e parentes.

OTTO EBEL e sellho ra

de�ejam a todos os seus parentes e

pessoas de sua amiSlde,fe:iz entrada
de anno.

30 -12--921

Elyslo �hn6e8
deseja aos amigos e clientes

, BOAS fESTAS E FELIZ A1INO MOVO
1921 1922

Fritz Goffergé e 8enhora
desejam aos seus amigos feliz
novQ. anno.

/
, Carlos Nilson

FLOltlANOPOLlS

FLORICULTURA

.

frootillo ' Domi.
�@tBbal

.

.

Os liquidatarios infra ..assignados
mfundados no art. 123 daLei de Pai
lencias, chamam concurrentes alé o

dias 1.9 de Jeneiro de 1922, para.,
o praso das mercadorias, immoveis
e semoventes pertencentes á Maua
a constanlefil do autos da, Fanencia
de Francisco Domingos Setubal na'
comarca de Bigua8sú.

'

As propostas lhes serão enviadas
em,' cartas fec�ladas. escl'iptas com

c�a.re&a, sem rasuras, contendo espe'
Clflcadamelit� as condiQôes ,. para a

compa alludlda, separadamente, afim
de serem abertas na pres'ença dos
proponentes no 'Citado dia 19 de Ja·
neiro de 1922, ás 13 hOt'as, na sala
das audienciàs, na comarca de, Bi'
guassú,
Para quaesquer inf.ormações' os

liquidatarios abaixo Rssignados �slão
á disposição dos interessados todos
os dia'!) uteis, em seu estabeleéimenlQ
cómmercial, á rua Conselheiro Ma ..

fra n. 23, nesta ca'pital.
Constantino Garofallis & Gia.

fallln[ja II frOOlil[O DOlínl1
, �llob8l', " ,

Os abaixo assignados, liquidatarios
da Fallencia de Fr�ncisco Domingos
Setubal, n� comares _de, Biguassú.

, faze� publico que estao a disposiçãO
dos IDteressados, diariamente, das 1�
A. 15 horas, em seu estabelecimento
commercial, á rua Conselheiro Ma"
rra n, 23, nesta espUal.

Constaniino Garofallis & Oi1,.,
'

,.
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th tlcld de" � alrm d� quem escreve .. ; Suste�· 'de tr,ibunal da opiniã? que ao elei'l 'l!Í{ada Jenõ conhece bem � ,pegre1 . a grap a Slmu a a au en, t a tarao os peritos. acaso. que o eam- torado conferem os pleitos. dos do.Ingrato 'instrllmentd�ue é o-
. .'

h'
'. .moss do autor da 'missiva traduza nel-I Esperemos, pois, que as urnas se

I 'jano' _

'

da carta a orthograp ta compro·' Ia o :e.stylto dum -est 'dist�? S'usten1a., pronunciem: E emquanto a; urnas não p
1:l' 1'" 'b '

,
_ rão que os erros -grosserros. que a se pronunciarem, todo processo, que .l.'e. o, Vl. rar �s veze.a suavemaut

va-lhe '8 falsidade missiva apresenta, selam-o. pa�rão �ul· vise prejulgar o .responso do voto, rem harmonias ,dulçuL·os&�. outras ,ve
. tural dum homem que exerceu o JIi)f- se-á um processo Instaurado por uma ies._ em aceôrdes fortes, em cree-

.

,/" nalismo, que se formou em ,,�ireitoi l1i�orja ou urna seita s ,

contra a pro- eenâoe vigorosos, como exigem as
"

"
_ ' , que ascendeu ao Congresso e ao G�· :prla Nação». _.. composições liazteanas, Kada fechou

� verno. e que po�sue, a par duma ri- -_......
'

d" ,

>

AOIMA Dq__S OONSELHOS PI! GUERRA-DIZ-NOS O _SENA-I gOlosa forma vernacuta, os dons ex., ' '00 • com cnave e ouro o
�
seu concerto..

DOR FRANO/SOO sA -OOL.L.OqAMOS ,O TRIBUNAL. DA' 'trioçecativos d� lntelligencia ? �alla a [OD[lrIO Ka�a JIOO executan�o com todo vigor a Tar.an-
OPINIAo: QUAL.QUER PERIOIA� QUE PREJUL.QUE :

alma
..
do sr.- Arthur Bernardes, nao só -. tella de Liset.que arrebatou o audito-

. Ó RESPONSO DAS URNAS SERA UM PROOES- ! na baixa linguagem da carta, mas até.',
'.. " ..

no.
,

,

. �,
_

� na syntaxe. ,

O notavel pianista sr. Kada Jeno O distincto concertista foiSO INSTAURADO OONTRA OS DIREITOS $OBE
•

Isso quanto ás provas materiaes que resllsou. ante-hontem. no Olub XII,RANOS DO POVO Impugnam o laudo,
o seu annunciado concerto executando justamente ovaecionado .

.

_.. . . . Quanto ás provas. moraes, o laudo. .

.
, -O sr. Jenõ segue hoje parll�COJ H0J.e,. de 22. 12-do

_ RI�o� I
Club a processasse, a p.e�lcla nllo !m· sé impugna por si; despreza a palavra co.m maestria o programma que pu- as cidades do' norte do Estado, onde,uma optniâo que aeaume a op,ntão plica um responso político Implica, dum íllustre homem oubllco e coor- blicãmos. d td B '1 d

.

é t d r mult ã ., vae ar coneer os,o rast emocrattco, es ar. que �,quan ') mUI o, LIma a�cusaç o a a�u dena contra ella factos que sõmente - N- á" c' 'd d
.

, d dldcHoje» registra, do senador francis-I raro E'.la não fez mal.s., com eff�lto, cônd'uzem á abs�rda demonstra ão de'
ao n�s eng namos,., re,om\Den:- A_gra eeen o a� suas. espe I �9,

cO Sá: '
I'

_

do que !mputar a I presidente de �tnas que um contumaz f�tja"d')r de ;d,ocu- dando o illustre concertista ao PUbh." desejamos-lhes muitos triumphos .

_.A pericia do Club Militar, sobre- a autoria duma carta que o presidente' mentos apocryohos seja o m ais-habi- co. '

.

.

, .-------

a carta attribuida ao sr, Arthur B�r- de Minas rep:lIe, . , lita,do para qualífícal-os de authentl- U?lacqnc�rreB�ia de escól foi oU,vir I� Saneamento ,8 Prophy�rondes. póde ser uma senten-ça, desde .A .��u3açao baseia-se n�m exame cos... o artista. que p03SUB um teruperamen-, I
.

°R' Ique em tribunal o Club se arvorou. sclen�lflco ? O que caracteriza, porém, , c.

to ebatado sabendo imprimir á '

'. aXla ura
Mas as sentenças dessa 0'rde111 não in. a falsidade dum documento não é a AdmiUir o exame da certa constituiu a!,r. .

_
"

. :r,' .',
bibern '9 appello a Uf;" tribunal supe- identidade da letra, .pols qúe" esta, um erro grave. Acatar, porém, os re- sua mterpr�taçao um profundo senti- No próximo domlDgo., as 19 ho-
rror. E, no caso, o -povo 'repeesenta ao contrario, eohonesta a fraude, ví- sultados do exame para os effeitos po' mento de fIna arte ras, o 81'. dr. Arthur GUimarães, che-
a; justiça de ultima instaneia, cujo ·VB' sando fazel·o passar por authe�tico líticos, constituiria um erro mais gra- A execução, a techiiioa de Ka,da fe do Saneamento e Prophylaxia Ru-
r6dictum con!irmará ou cassará o ju_t· E' a al",!é!. �e quem. ,�screve. E. quem ve·. um ,verdadeiro atttmtado á sobe Jeno são ex:cel1entes , ral. fará no Theatro Álval:o de Car..1-
gamento ênter.or.

.

apenas IImua a perlcla á graphla ·de- raOla popular. .

-

. E h
.

8 e t" .. r _ Ih
..

f .'" ,I:.
Por iS50 mesl_!1o que a tal jQstiça ceIe monstra qU'e a argucIa ·--da anlllyse--fica A �sta, a esta unicamente, deve ser

,nt uSl�smam o. iU em J) p a va o � sua; pnm:eIra.con elenCla q,
111fima -in�tancia o �andidato já havia fica aqué� do poder de mystificação 1 deferida. a ultima ratio. Estava já zer de ouvll-o. na mterpretação de versar� sobre os, trab�lhos da Pro
flubmettido a 5ua causa antes que o de falsano. .'

deferida. aliás, pdo proprio caracter auctores classtC9so <..J '" phvlRxlfl.

.._'

,

Governo Municipal---:aa. lei. As Sessões da Junta serão. Jte.J��������]���publicas, sendo permittidc aos lfJT
'

�:...: _.: �. �
, Revisão do I,ança.r;enró de imposto, candid�tos �u a seus procuraco..

de abertura e continuação d;! ne- res a flscalísação do processo da
glcios, fabricas, offieinas, etc" apuração. E para constar mandou
afer!çao de pesos e medidas e pas_,ar o pre sente, qUe vae affixa
_vehlculo�.. .

,
_' do.-no lugar!!o costume e pnbli. EHta Companhia possúe lia

De ordem do Sr; Superantendente d' I'
�

F" Rio de Janeiro ArlOazeos Oe-
'Municipal e nos t�rmos da Portaria c.a o pe a Imprensa. Ionano.p,o-

raes á di.sposiçiio de s.eus em' •

tl� 763.desta data, faço publico para Ils,.23 de De�embro de 1921. Eu. barcadores e recebedores para � no J�rnal �
conheCinient� dos interessado� qt�e no Leonardo Jorge de . Campos - Ju' o eCCeUo de lVarrants: �""Ia 22 do· corrente terão\ iniCio os nior ' Tabe lião o subscrevo .

e

-trab.alhos de' r�vi�ão do lança�ento assj�tlo em pUbi,icc e razoo ,('As- PAQUETE

�
•

do Imposto da abertura e contlrtua- '. .

." - .'.
I b'.

UJ C
-

�_"lo de, negocias, -vehicul'os e aferição- slgnado)' 4�NCO da 8z��r.a ta era
-

e I a"?II' ,,o pro�tmo ·exercido de 1922, d<; Nunes. Esta cot1forme o ,orígli1al. Cheg'arã d.o sul, dornbgo, 1 de
8cC')l'do com aS tabellas annexas a Era ut ,supra. O Tabelllão, ·set· .faneiro-, seguindo 'plra os portos �Lei ()rça�eotaria em .vlgor..

,

vindo de jSeci'etario, o fiz ·,êxtr_a. de P.ai-Ôn'nágüâ, Anloní':1a.. Santos, Rio -�·

_: �ecretarJa d� Super!ntendencla Mu- hir subscrevo e assigno. Leonardo (Je lanei'ro-; Vicio da; Bahia. Maceió, 'illJ ..

1:1101 )31 de flonanopohs, 21 de Novem,
T: d", J:

-.
.

.Recffe,' Cabejéllo;: Natal, 'Macau e I'

00brC) ,de 1921. .' I tJorge e Lamllos unzor. '

'l mi, I
, Manoel Espel'idião.da Sirva .' ••

,Mossoró.
,

Official lançador. Registro Clv!l ,f

PAQUETE
----

IGREJA EVANGHICA PR[SfllTERIANA o �:.ç�:�?oe: iauM�t��e�tb�ir�as:rD� , .Itapuca. &1, o. an�:c::;;oD:o�R�=��s;:t:II:�ito' de
OE fLORIANOPOLIS Maria das DOTes fragoso, ambos sol' Ch��ara do, norte,. dQ,lluogo, 1 do 1m'

·teiros· elle natural do Estado 'do Pa- Ja!lelro, ..seguindo para os pOl�tO& de

.� .

Uma �pagina inteira (uma vez)
Pastor !levo Julio .C. Nogueira raná,'de 26 annos, 'empregado- ban- ,RIO Gr�nde, Pelotas e Porto Alegre. Meia pagina c.�

No seu h�!l1plo sito á rua Visconde cario, domiciliado e residente na cio
PAQUETE Quarto de pÇlgina «

.

' c

de Ouro, Preto,' n.' 35, celebr.am-se dade de Corityba, filho de Benedictó OitaV-9 de pagina c c

cultos publicas com· prégação ao da �otta Ribeiro e de D. Mdria Ro· I têlipava � t/l6 de pagina ««

Envangelho, ás quintas-feiras, ás 19 drigues Ri�iro, �míoHiades e resi'
Chegará do norte, domingo, 1 " 1/32 de pagina

(
«

.

c

e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 dentes em ority a; eUa, a -nubente, de Janeiro, seguindo para os portos
' 1/16 de pagina um mez)

e 30.."

'

..

de profissão domestica, de 20 annos, de Itnbitubaí Rio Grande e Relotas. �
,Vb de pagina c. «

A Escola Óominical, para ,o estudá natural. deste ,�slàdo, filha ligitima
systematico da Biblia e de cathecismos do Major EIPldlpO fra'goso ',' e de O;

PAQUETE ' N� l� paginCl t4lxto 1$500 a linha, 2� pagina �OO re�
para adultos, e creanças de am!;Jos os Aur�lina Outra rag?so, domiciliados

. sexos reaJisa-se aos domingos d�poia .eresldentes nesta.capltal, bem como a 'Itaperunado... c�lto da manhã (entre meio dia e nú��nte., Apresen�arflm .os doc�tnento,s
meia hora depois de meiQ dia). eXIç'ldos I?ela leI., Se alguem soubér

,
'

",
-

..

de O. .nnuncio. por longo pralo têm 10 % de ahatimento
· Ingresso franco a todos

-

«Vem e d,e Impedtmentos legaes aecuse os pa· C�e�aTa do. suf, s,gund� feIra, 2 _" .

vê,. (JoIO I : 46). ra os d�vidos fins. E para constar e Jan.elro" se�llndo ,para os por·tos '�e r;-_.ç::;-If-;::;x;:::;,r.::x:'-II-;:x;,r.:':7\:;;·lI�r;:::,:r.:;H-;:::;;;:::;,�;-;::-:,,;;-lr.::x;.:1

fahve�aroe�:e�nt����:C!�á[l!ffi�:J�d�� M:����;.Rr::�e�J������' 11��:.n:W3�i� ���[Bjl'!:C:'IN!��.l�[))!'�I.[8!::""""..!J
"]

�'�§lE• O Dr'. Americo da Silvei ra Nunes logar de costume e publi�ado pela imo e AracaJ�' ,

'

. '..,'
.

'

.

Juiz de Direito da la Vara da prensa. . _ 1 --Prev�ne:se �os srs.yass_agelros que " .

---...'" ,,- ,

'

;

t!!!!J, . ,".florianop,lis, 30 de Dezembro de esta �gencla 80 dá btl�ete de passa-
Comar.ca desta Capital e Pre· 1921: ' '"

(gem diante da apr-esentaçao de attestado I ,
. ,

'

sidente da Júnta. ApQrado�a da' O offi.cial' do Registro Civil de vacçina.
,

I 'A magnifica e trem conhecida fazenda das DemorJs inclusive
eleição para Deputados ao '. Nicolau Nagib' Naha�& i pa;u���ga, ate a

ves�ra
da sahld� aos

e anne�as. ás afamadas i:Jveriladas do rjo Jararaca; Papu.l:n e Morro
Congresso Rrpresentativo, etc.

.
_

I
Para mal� mformaçoes na Agenclá da d_9 Mala, Junto ao Fachtnal Preto, na estrada velha. de Lages,' ten-

AV 1: SO Companhia, á .rua .
Conselheirü Mafra do entr�das pelo Qlebra Dent,e,s, Barracã') ,e J�raraca b9clS -ca�a.s,Faz publico,pelo presente e em,

.

ln.
23, com o Alente _

, manguerras,
e pot,relrQS, ma&,nlflc.as aguada�, clima eurnpeu, alutu'õbedlencia ao díspOBto no art. 35·

Em vj'l'tude' d:' ::trt. 14 do Re. __
.---.

.

I.e oDe., I... .,;. '

de de 700 a 1200 ro,etros, d.lsta:ntes da CapItal �10 k.il'tlmetros. .

das Instrycçõe$ que baixaram LI � A f d
.

30 40 Ih
com o Decreto n. 1487, àe 2'4 de guiamento da Bibliotheca PLlblíca U •••O I•• ' .•O!1i: ,azen a c()n�:m mais '��enos , � ,mi ões, campos,
O b d 1921 d' '!l do Estado, conservar.se.á esta. A fachtn�eB e �attos, o�s .teEH..

as 'e planftaçãod· arad?dte.se .gé\..do 'gor�· utu ro e "que no Ia.,
_ h'd

'.,
_'

Jo"e C II do no Inverno e no verao. nLrega se a. aten' a Ine I a'e demarcada.de Janeiro proximo vindouro, pe- tec da ahP:ua a,rr1u_ffid,aço}es � corne- O aço i
Preço convidativo e tambem rec be-se em pagamento gado de criar' _

Ias 11 horas, na sala do edificio çar e oJe ate :) e anelro pra-I d '
" .

,

, 'd' Advogado e e corte�'
"

.:_,.,.',

,�o governo Munidpai desta clda- XImo vm �uro.
'

.

O
.

/

Para tratar com.
'

o prap.rietario Ca,rIos Na,poleao Poeta, nA', \1d" , .

J' A .Lnnocencl.O amnz a RUA AHTISTA BI'rTENCOURT ao \J

'e, 'devera reuOlr-se a' unta pu- ,

(/.
'.t' n 8

Caixa. Postal n, 120 escripto_r_io_d.a Soc,ied-ade Cat.h.a_',r_i_�ense,', na ,Jararaca, 00 em São José. "1',fadara da eleição: .ipara Depútao -
-

4
.dos ao Oongresso Represen_tativo, ,Flor'ianopolis j .

'.
','

I J commen�a, com foda a .presteza. "

'ultimamente realisada, afim de Padaria' "Catharinense" i Officina- phtrtographica� 1 gr�;hf�;:I�d���k�� reportagens P�9tO·' �
reunir-se o sery!ço da ap,uração; (PROPRIEOÃJOE DE ANTONIO d h t

. '

Preços modicas.
'pelo que convida,' na form� da ,AMARO DA COSTA, . _ A'C

' e p o o,gravur,a \1" CI�cké minimo 5$000. Centimetros
lei, cinco conselheIros rnunlcrpaes Esta Padaria a visa ,-aà publico que .,'arm O '-I. - 100 - réis .

mais'votados e ao Jlliz .de Paz em aprompta, com àsseiD, doces de 1'0- PHOTOGRAfHO' Acha se funccionando a nossa offie�

j
.

d J da,s as qualidades para J)ànquet�s, RUA TIRAQENTd. ;(, na' photographica e de photoita�qra- R
.

exercício, m.embrús a unta, para casamentos, bailes e festas.
,

RetratÕa para todos 03 pu (t. estab.elecida pàra a cR'epublica. e·par. «EP�BLrC�., acha-se-á ·vendacomparec.erem n<? dia., hora e lo- Preços, baratos ao alcance de todos: d�sde 5$01)0 a duzi,é
O Rublico. . na Agenma EDU OHAVES. Pra-

.•

I
., d"d b s D C 'Ih' M f

. 12'6' Trabalha tambem aos ':k .. : . �

d N bca Ja eSlgna OS, s.o as pena ··..,.ua ouse �elro 'l. a ra n: . _, Attende-se a qualquer c)13.mado c ên.' ça lD e ovem roo
..

150$000
80$000
40$000
25$000
20$000
.10$000
200$000
150$000

A pedidoi, editalJ etc., 300 réis a linha

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


