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I-IE'RCIL.IO L.UZ:
I

\

. (;OVERNO
Entre as pessoas tambe� presentes

-ao acto de posse do Exmo, Sr. Coro-
-nel Raulino Horn no gOVE'OO do Es-
tado; 'e que apresentaram à seus cum

primentos a S. Exa. com fio Exmo. '

-Sr. Dr, Hercilio Luz, achii)llm. se:;. Ed, Schutel offieial 'de Qaptnete do
. �·Exmo. Sr. Dr'., Secr tario ?o Interior
e Justiçá, e pessoal de Oatinete,. .

José Rodrigues Fernanda, suo ..di
-rector da Directoria do I�rior e Jus.
tíça e todo pessoal da Dlectoria.Ca
pitão Abel Monteiro. da jmta Repu'
-blicana:

,

Ildefonso Juvenal, escriturariQ do
::Instituto Polythecnícoi '

.

r Jayme Couto, secretario _ Directo'
ria de Hygiene e todo pe oal da sua

"repartição;
André Pinheiro, archivi e todo o

pessoal do Archiv�;, . .

Major Innocencio Cantinas, díre
-ctor da Bibliotheca;

_

Dr. C. Krumell, director da - R. de
'Terras e funccionarios qa mesma re:

parliçaa.

NUM. 954

dr.
y

general NettoFerreiraUm· Ielegranuna do

/

DO esTADO De!em�ara��or Antero �e a�lir Sen hora GORALIA
LUZ

Seguiu, hontem, para S. Bento, onde
foi veranear, a exma. sra d. Coralia

, ferreira da Luz, virtuoslssíma esposa
do nosso eminente chefe e amigo
exmo. sr. dr. Hercilic Luz.

'

Acom�anharam.n'a na sua viagem
os seus filhos Aldinha e Aldo e as se
nhoritas' Zizi e Climene.
Tambem seguiram 'com a senhora

Coralia o nosso prezado amigo sr. de
putado dr. [oe Collaço e 5U' dl-tincta
esposa sra. Carmen da Luz Collaço. .

Na companhia' do seu esposo exmo.
sr. dr. Hercilio Luz e dos I drs. Joe

Por acto' do Exmo. Sr. D .ronel Oollaço e Olavo freire Junior e suas

Raulino Horn,
-

Presidente do Congres- senhoras) d, Coralia e filhos chegaram
so e Governador do Estado, em exer: ao Trapiche Municipal.
ciclo; O nosso disfincto amigo sr. des- Ali aguardavam o seu- embarque as

d A t de Assí f' f seguintes pessõas:embarga or n ero e SSIS 01 e'
Coronel Raulino Horn, Presidentefectivado no cargo de Chefe de Poli'

cia, que vinha exercendo interinamente. do Congresso Representativo e Oover:
A sua nomeação foi, recebida com nadar do Estado; càpitão João Canelo,

geraes applausos, aliás justificados, ajudante de ordens; terierite: Cantidio
-

porque. o sr. desembargador Antero Regis e Anysio Dutra, auxiliares de ga'
de Assis tem sido uma auctoridade digo binete; dr., A1>elardo Luz, secretario
na e zelosa, no cumprimento dos seus do Interior e major Gustavo Silveira:
árduos deveres, recommendando se secretario da Fazenda; desembargador
sempre pelos seus actos de verdadeira Medeiros Filho, desembargador Oil

justiça.
' Costa, respectiv�mente. Presidente �

Apresentamos ao sr. desembargador .m:mb�o do Superior Tribunal de Ju�h:
Antero de Assis as nossas felicitações ça, desembar�a?or Antero de ASSIS, Exonerou -se, a pedido, do cargo de Secretario do _ Inferio1' ,: e Justiça da
pela sua -acertada nomeação. > Chefe de POItCI,8; deputad� Oscar R?' Estado, o nosso presado amigo.e iIIustrado conterraneo Sr. Dr. José Boiteux.

sas, director desta folha; major [anuário Quando elevado ao poder pela vontade popular, n'urn brilhante movimen
Côrte, commandante da força Publl: to democratlco. o Sr. Dr. Hercilio Luz, liem avaliando os merecimentos do
ca; ceI. Silvino Carneiro da Cunha, operoso catharinense, dlstingiu-o com a nomeação para tão elevadas íunc-
delegado fiscal: dr. Olavo frelre Iu: -ções. '

,

nior, director de Obras Publicasj- dr. Durante um largo período da administração progressista e fecunda do emí
Amadeu Luz, Juiz de Direito de Bíu- nente Estadista, S, S. foi um auxilíer dedicado, assíduo, prestando com muita
menau; dr. Henrique Fontes, director intelligencia e intenso devotamento, ás cousas da nossa terra, relevantes

O Exmo. Sr. Dr. Hereilio Luz
da Instrucção Pnblica; major Oscar Li· serviços ao nossso Estado. '

ma.Juiz de Paz; Francisco Camargo, A sua passagem pela pasta do Interior e Justiça' foi profícua, digna da ad-recebeu do. sr. general Ferreira Net- inspector fiscal do imposto de consu- míraçao de todos que accmpanhamcom sympathia a brilhante carreira pu'
to, illustre eommandante. da Região, mo; dr. Kansk, dr. Haroldo Pederner blica do Sr. Dr. Josá Bolteux. -

'

Nomeado pelo Ex ; Sr. Coronel Militar, o seguinte telegramma:, ras, director dó Saneamento; Angelo Lamentando o seu' afastamento do cargo que tanto soube iIlustrar com,
'�� sRaulino Horn, Presíd 'C cCorityba, 2. :Mui penhorado La P�rta, concessionarío director da brilho do seu talento e da sua cultura, esperamos que o Sr. Dr. José Boiteux

"0 e Governador do
.do ongres-

m o telegrainma de V Ex tenho
Loteria do Estado; José Seceo, por si em qualquer outro departamento da sua actividade continue a colleborar na

.'�Lo.l"O. o nosso illustr
adQ em exer �Q

1 h' dea
e pelo almirante freperico Secco; ca: obra ennobrecedora do' engrandecimento de nossa terra.

... rn,igo sr. dr: 19uamente a onra e apresentar os pitão Adherbal de Castro e .Silva, lns:
. .'

Abelardo Luiz assum .'no sabbado, protestos de elevada e distincta con- .truclor da �or.ça Pu.bllca;. dr. F. AU·O H .,' L� Ideeeu, muito sensibilisado, o gesto da
as funcções de Secr rlo do Interior

sideração agradecendo as attenções e }ran, dr: 91ave,ra e Silva, fiscal dos Ban· r. e rc I 10 bUZ íllustre e patriolica Commlssão Exe·
"e Justiça na' vaga l�eild·a" pelo nosso

os bons serviços que V. Ex. sempre COSi �blho Mafra, constru.ctor� J.osé ; culiva, levando-lhe as felicitaçõas pela.distincto amigo sr. dr José Boiteux,
. . _ Qumtmo Cardozo•. proprietarlo; ma -:- O nosso 'eminente chefe e amigo !,entrad� do.novo anno e os votos de

.que solicitou exone o, dispensou a ,esta guar�lçao A �� meu jo'r Pompilio Luz, Presidente do Con. Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz, recebeu sua Solldane?ade. _,
. .Acertadissima. foi � escolha do sr. commando. com / eHpecml . soltCltude. selho Munidpal; academico Edm·undo no dia. 1- as mais carinhosas e expres. S. Ex. sal.'ent?u o conc�rso �atrlotl.,dr. Abelardo Luz PIa' exercer tao Attenciosas saudações. » Moreira, Àrthur Olympio do Livra. sÍll.as demonstrações de estima.; co, semp�e msplrado �os altos. Interes·thonroso encargo,

'
.

mento, tefegraphista; Adeodato fer- A' sua residencia, na E-;tação Agro. ses catharmenses, que ella dispensouNãO lhe faltam q idades superio' reira, Oscar Luz, tenehte Durval Coe' nomica, affluiram desde manha os re. ao seu governo, que procurou traba'
.res para o bom de penho da sua' lho Pinto, drs. 'Alfredo Araujo, IAS, present!,ntes de todas ás classes que Ilhar sempre pela gra,ndeza do nosso
..missão. auctoridade calorosos applausos não pector da Indu.stria Pastoril; Carlos foram levar�lhe os votos de felicidades Estado.; '; ,

'

Em todos-os post que ha occupa· sómente da imprensa como das popu· Correia, medico legista; Antonio Coe' no decorrer do,novo anno.' Proseguindo nas suas considerações. "

,do, o sr. dr, Abel o Luz tem de' lações de Cascadura e Madureira, que lho Pinto, ,thezoureiro da Munici' De 'momento a momento chegávam disse q·ue Santa Catharina, apezar ide,monsfrado os v lor a sua enverga ainda hoje recordam o 'seu nome bem' pai idade; Marçal Cardozo, mordomo automoveis e ·\!arrOB condUZindo ami- ser um Estado pequeno, pode entre
..dura, moral e inlell ai, a par de um qujsto. de Palacio; dr. Oscar Ramos, redac· IaS e admiradores, 'que iam expressar tanto figurar ao lado dos maiores, pe'·.espirito intcgro e j ceiro.. Mais tarde, o S�. dr, Abelardo ,Luz tor desta folha. á .viva voz ao eminente Estadista, á lia sua cohesao e peloseu progre�so.A sua fé de offi é brilhantissima. foi nomeado Chefe de Policia do· nos' Após os cumprimentos das pessõas quem 'Santa Catharina deve os mais Em seguida, S. Ex. -entreteve, cort:fO inicio da s Ci)rreira publica so Estado, cargo este que desempe� presentes. d. Coralia e seus filhos o assignalados melhoramentos, não só os os seus amigos uma animada palestra.,,-toi as�ignalada co maiores trium' nhou com muito.brilho. dr. Joe COllaço, embarcaram na I�n' seus anhelos dé ininterruptas felicida� -S. Ex. o Sr. Dr .•Hercilio Luz r�.,.'Phos. Mais uma vez, 'deu mostras do va' .cha da Saude, sendo acompanhados des, corno a sua completa solidarie'da.' cebeu innumeros telegrammas, dé feh-'

. Alludimos 4 s actuação como lor da sua capacidade de trabalho, Ja até a bordo pelos exmos srs. coronel de. '. citações que começamos a publicar:·Delegado no Rio) 'Janeiro. onde sua fl.n.mosa �nl�lIigéncia e do seu ai Raulino Horn, Governador do Esta' A's 13 horas, compareceu á Estação Rio, 31. De coração faço votos pa ...

tudo sao difficuld ,para.,uma au' to espirita de justiça.' do, em exercicio; dr. Hercilio Luz, Agrariomica" � Commissão Executtva ra..queo nosso Estado_ natal e cada'
ctoridade que ze

.

decoro do seu 'Moço ainda, S. Ex. é um nome que dr. Olavo Freire, capitãO João' Can. do Partido Republicano: um dos seus .habitantas, o meu pre-
cargo, e austerida do seu nome. se vem 'mpondo ao apreço e á estio cio e tenente Cahtidio Regis. Em nome da Commissão o sr. coro' sado amigo e sua digna familia, tenham'.Exercendo a t JurisdicçãO :nos ma dos catharinenses.' '

, Republioa ,reilera aos ·iIIustres via· nel Pereira e Oliveira apresentou· ao um aono feliz de boas festas. Abraç�B;'bairros de Casca. ·e Madureira, on· Apreciando os seus meritos, o E:!Cmo. jantes os seull sinceros votos de boa Sr. Dr. hercilio Luz os v·otos que fa� Lauro Müller.
de só impp.cava ominio dos des- Sr. Coronel Raulino Horn confiou ao viagem... ,

zia pela felicidade pessoal do .eminente Rio, 31. Q�eira acceitar meus aUec-
ordeiros, o sr. dr belardol Luz CDn' sr. dr. Abelardo Luz a pasta -do lote' . Chefe e da sua exma. familia. tuosos c�mprtmentos de boas festas e
..seguiu, com a s acção energica e rior e Justi�a, �uito e�perando da sua IF,_1111_fti�_ft\�A Referiu .se á hàrmonia de vistas que sinceros iVO.tOS de feliz anno, novo.
perseverante, de Q dos limites da grande dedlcaçao e da sua leal opero' !!!!!!J �At�w� ���IJV/- sempre existiU entre >O seu governo e Cordeaea- saedações. A. Azeredo.-tei e da justiça, l>eleceu ali a or' sidade., ,,- a Commissão Executiva..

'

Rio: 1. Tenho prazer cumprimen'
dem publica, que constarHemente «Rep,ublica., registando com prazer R' 2·LI' • Terminou reaffirmando ao eminente ltafo fazendo votos à Deus por sua fe·
alterada pelos v,e s na pratica do esta nomeação, apresenta ao sr. dr: .

10", ra leceu o gen�ral d� dt- Ghefe do' Partido a sua inteira sOlida'!licidade e.da famjlia no correr do anDO-
.crime.' Abelardo Luz as suas effusivas felicit a'· VisãO reformado AntoDl9, Affonso t riedade ã sua sabia orien laÇa0poUtic_.novo. No mom,ento,. «;m que dei��A sua nobre ai valeu á digna ções.

.

Carvalho., I Exmo.
..'

, ..

I lIDerai ferreira nelfo �gra·
- de[e ao Dr. Hluilio .luz·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.,'

f Fazem annos h.,je:

I
-

-

OS seus CO egas, amtgos e avplii j a exma. sra, dr. Helena.Oama, vir. ADMINISTR_AÇAO DO SR. CAPI-
. tuosa 'esposa' do sr. desembargador TAO JOAO PEDRO DE OLl-

recedores REPUBLI'CA descia Vasco de Albuquerque Gama; VEIRA CARVALHO, SUPER-
,

,I

"

o nosso conterraneo sr, capitão Eu, INTENDENTE MUNI-
•

' f' I· id d d
! '.

T k TIo' comman CIPAL.muitas 'e tCl a es no ecorrer I;�!��e d�'J�Óa°�Ste�a �s�,���';
-

"
EXPEDIENTE

a exma, sra. d. �ulieta Wendhausen Mez de !V0v(jmbrode � fi�� de Carvalho;
,

Ola ..,
_�y 7 �

a senhorita Diva Gama d'Eça; Resolução n. 236. Joao Pedro
a senhorita Genetta Vieira 'Dutra; de Oliveira Carvalho, Superintenden-
o sr. Ildefonso da Silva Outra. te'Municipal de' Florianopolis, no uso

das suas attribuições, etc.
Fizeram annos hO.ntem: Considerando que o lagar «Vargem
a exma. sra. d. Maria José, Pizzani do Bom Jesus», no districto de Ca-

- de Cordova. choeira, deste Município, tem popula
primiu todo brilho q!le e�a de_esperar Florianopolis, 31. Querendo appro- o menino Waldemar de Maria. ção escolar, sufficíente á existencia de
de sua operosidade, intelligencia e. pa' veitar sempre as occasiões para aproo uma escola para ambos os sexos,triotismo com toda effusão dalma apre' xlmar-me de tão distincto cavalheiro VISITA

.

Resolve n'esta data; crear uma escoo Presiâercia do sr, major Eduardo'sento eminente amigo e preclaro che- faço votos para que o anno que se
. Visitou-nos o nosso amigo sr. Leo- la ,mixta com séde no dito logar «Var-' Hornfe meus mais vivos, appJausos pela sua inicia amanhã seja para v. ex. cheio poldo Kraemer, conceituado empre· gern do Bom Jesus», e nomear interi-. Presenes os srs. major Eduardofecunda administração e sabia orienta- de felecidades, saude e paz de espirlio gado no .çommercío desta capital, namente para exercer, as. funcções de Horn, Pesidente; Francisco Ramo')ção que tem dado á patria cathari' em cómpanhía exm�. família a quem p�ofes�or da aUud!da escola o:sr. Ser- João Car alho, Rodolpho Luz, Carla;nense, Ferreira Lima. I com respeito c0f!lprlmento. Cordt:_aes ENFERMO· g,IO Torquato Pereira, em vista dos' do' Meyer �João ToJentino, Secretario,...Rio' 1. Muitas felicidades desejamos! saudações. PrancíscoCamargo Junior. Por telegramma particular sabemos cument�s que apresentou, p,erce�elldo I é aberta 1 sessão. e approvada a actaamigd e toda familia. F. Schmidt. Florianopolis, 31.· Apresentamos v. que o nosso am_igo sr, Marçal Lisboa, os vencimentos marcados em LeI. da sessão anterior. ___

Rio. 31. Votos de felicidade anno ex. nOSS08 sinceros votos. anno .novo administrador do Mercado desta capi- Dia 30 Reque••jmeutosnovo. Pires do Rio,Ministro da Viação. seja cheio venturas Ielícidades com' tal, foi submettido a uma melindrosa Resolução n. 23'1. João Pedro I De Pic\:ulo & Cauduro estabeleci-Rio, 31. Muitas boas festas, muitas panhia exma. familia. Gaffrée e se- intervenção cirurgica, no Hospital de de Oliv.ei_ra Carvalho! Supe�intl!nden' d�s no �o B?,"ito, pedi�do para re-felicidades. Celso Bayrna. nhera.
. Blumenau, sendo o seu estado satisfa- te MUniCIpal de Ttortsncpolís, no uso gistrar ° u dístracto social. Deferido;Rio, 31. Apresento a V. Ex. saúda- - Florianopolis, 1., Boas Festas e !eh- eforia. ' das suas attribuições, etc. Dito d Colin & Cia. estabelecidosções pelo armo novo com votos pe�a cidades no c<?�Í"er ,do.Novo Anno jun- Resolve nomear o cidadão Fabrlcia em Joinvile, para identico fim. Idem.sua felicidades pessoal. Elyseu GUI to exma. fama!la. Silvino Jacques.. ASSOCIAÇÕES no Eleuterio Outra para exercer o car- Dito dE Max Ravache & Cia. es-Iherme.,

. FloriaJ;1opobs, 1. Ao velho amigo e Gremlo Recreativo Iii de Ou- g? �e pr,oiessor effectivo da escola mU-1 tabelecidc em Join vllle; Pícculo Bt:.Rio, 31. Fazemos sinceros vo .. exma. familia . desejamos feliz ann? tubro niclpal do lagar cPantano do Sul», Noal, estébelecidos em Rio Bonitotos' dias muitos felizes
.

annos, de novo. Germano Wendhausen e íamt- Conforme noticiamos, reallsaram-se no no districto do Rlbeírao, conforme re- p�ra o R��stro de seus contractos ,so�1922. Jorge Schmidt. i
.. lia.. •. sabbado ultimo, nos salões do Gremio quereu, VIsto ter apresentado doeu- craes. Defrrloos. '.

Rio, 31. Deseje-lhe e Ex�a .. fa��llha Ftonano�ohs, 1. Que - o A�n.o de 15 de- Outubro, brilhantes festas, em "?ento provando haver exercido ant�· Dito ,deJosé Duarte Magalhães, es-todas as felicidades. Eugenio Muller. 1922 vos seja portador de feltcldad�s commernoração á entrada do AnnCl r1orment,e, o cargo de professot:_ effectr

I
tabelecidonesra praça, pedindo p.ara,Rio, 31. Ao grande estadista e poli',mit são ardentes v�os meus. Re�pea- Novo. vo estadoa!.. registrar � sua firma commercial. De-tico catharinense feliz anno novo para tosa saudações. Outlherme Franclsco- A's 21 horas aO som de uma har - O nomeado perceberá os vencimen- ferido. -. .

lustre e gloria d� nosso Estado. Vir- ni. '.' . moniosa orch�stra, tiveram inicio as tos marcados em Lei. Dito deH. PasserinQ & Cia. Llmi--gilio Varzea.
. Florianopolis, 1. Que o dia.�e hOJe dansas.

.
Dia 9 tada, est�lelecidos nesta praça para.Rio, 31. Anno feliz, Hugo Suter. seje para V. ex. e t:_X.11a! famllla p.o�·. A's 23 boras, foi então offerecida OCCi�lo n. 9S�. IlImor .!:>r . .Dr. 0_ regis�r e archivamento das 'altera-Ria, 1. Desejo a' Vossa Exa. .e tador seguro da �als compteta feltcl- á Directoria pelas exmas. senhoras e. SecretarIo do Intefl�r. e JustIça. Em ço�s feH ,ao seu contracto '�ociai, e'.exma. familia feliz anno. Orestes GUI- dade são votos Sinceros' que ·faz o I gentilissimas senhoritas uma linda bano solução ao· vosso OfflCIO n. 746, de 7 assim ma para o Registro da escrip-'marães. amigo Alvàr� Lima.,.

_ dein, fallando em no�e das offertan· do corrente, tenho a, satisfa�ão de d�- tu�a pari lar de . s'essão de, direitos-Rio, 1. Desejo pr�zado chefe �mjgo Florianopol1�� 1. CumP.r1mento �
af

. tes a intelligente senhcrita AntonieUa clara�' vos que est� . Supermten��ncla fello pel iocio Francisco Baptista, de:",muito feliz anno novo .. RespeItosas fectuosamel'lte IlIustre am�go deseJan- Nascimento, que proferiu um li�do dis- tem SIdo .s�mpre so.lIclta em auxilIar � su�s quo" aos demais sacias. De-5audações. Arno Konder. do·lhe' longos annos de VIda ao lado curso sendo ao terminar lUUltO ap' D,rectona de Hyglene do Estado, es feCldo ..
Rio 1. Feliz anno novo. Dalmiro. vossa. extre":l0sa familia. Mag�lhães: plaudfda.

. pecial.men�e nas medidas qu� dizem Dito. Campos Lobo & Cia., es-Bell'o Horizonte. 1. Acceite eminen' Flonanopolts, 1. Boas festas feliz An Com a palavra, o sr. Lmdolpho respeIto a salubridade publica; e,
I
tabelecld nesta praça, pedindo ate amigo sinceros votos de felicidades no N')�o. Lui� Alves. :-. . Souza agradeceu. em nome da Direc' n'ess� sentido", não po�pará. esforço� nomeaçã de trapic.heiros. Declarem oNovo Anno. Cordeaes visitas. João Flonanopohs.. 1. Offlclahdade For- toria, aquelle bello gesto das, senhoras por SI e .seus �gentes., afl':l1 de que �� r�mo do :ommel'CIO que exploram:eLuiz Alves. ça. Publi�cl dese}� .a V. ex. e exma. fa- .e senhoritas, tendo para com ellali pa' sas pru?ldenClas produzam os deseja citem a tà �o registro de sua firm�

Sorocaba, 1. Envio V. Exa; e Exma. mllia mUItas fehclda�es n�. �ecvrrer lavras repassadas de bondade, 'dos efeItos:,
.

commer feita na Junta. .

Familia sinceros votos felicidades de- do anno novo que hOJe �e mlCla. Res- '

A' meia noite, foi pela senhorita Lau' .... ificio n
.. 9S,:J .. IIl�Q. Sr. Dr. Dt· Dito' d 1\.. Baptista Bt eh. Limitada"

correr anno novo. Dàniel. Guedes. peitosas saudações. MaJor· Janua:-}� ra Souzá cantada com. muita expres- ·rector de Hyglene do Estado. Accu· estabelec s em Joinville, para o re-
Nàtal, 30: Retribuo penhoç:ado cum' Florianopolis, 1.. Boa.s festas fellcl' são, uma' bella S�udação aei An�9 No' sando recebido o vosso oflici?' n. _ 228, gi,stro d scr.ipt.ura publica da venda.

primentos boas festas.Antonio de Sou- dades 1922
,

Antomo PlOtO. '\10 tendo tambem o sr. Archlmedes de 7 do corrente, tenho a $ahsfaçao de e cessão d!reltos da quota do $0ciCt,Flori<'"0l?olis, 1. Q�eira V. ex. ac: M�nguilhott, improvisado uma seena communi�ar.vos qtl�1 hont�� fnram ex' D;r.. M�ri lO P. de Souza Lobo, feitct,
•za.

ceifar cordlaes cumpnmentos votos fe comica. /' pedIdas CIrculares, a admll1lstraçao do ao sacro � W. Navarro Lins. Defe-.Parahyba, 28. Desejo V. Exa. tenha
icidades decorrer Anna.Novo'; Atten' Após, foi offerecida aos presentes CemiteriO'Publieo e das respectiv�s Ir· rido

..passado boas festas augurando' lhe um
ciosas saudações. Carneiro da Cunh�. uma lauta meza de finos doces e deli mandades. acompanhadas de copia do DIto de nder & Dechinel, estabe-feliz anno novo. Cordeaes saudações. B f t f II ff'

.'

I' 't
.

I'd )Solon de Lucena, presidente Estado. Florianopolis,. 1. oas es as e z ciosos liqt1idO� havendo, por esta occa' !l1esm� o ICIO, .e na.s quaes so ICI el eCI os-;� )Iumena�, pedind� par�,

anno novo. Cantldo AI ves. sião diversas saudações. .

Immedla·tas prOVIdencIas sobre o as- annotar a orogaçao do. prazo .d<>:Manaus,29. Boas fest3s, votos felici:
P.lorjanopo!is, l.Pessoal ser.ve

..

su· Forâm tambem .queimados lindos sumpto. contracto_ s 'al respectivo. Juntem adades novo anno. Rego Monteiro, 00' .

FdtO' 10 d Ivernador. bordinado Sec�etafla azen a res.pel o- fogos. .

. -

..

.'
.

Ia
. eco araçao duplicata, para o H'f"':samente cumprlmen�a V. ex. e exma. Por determinação da Duectona, fOI OCCiclo n. 986. IlImo. Sr. Dr, mdt�ado. .Florianopolis, 1. Dos amigos intran- familia fazendo malares votos. tod�s etif seguida, por um grupo de gentis Juiz de Direito da 1 � Vara d'esta Co.- Dito de J de Deus da Cost� ,'tsigentes de V. Exa .. em todas 8S situa- felicidades durante 1922. Gustavo SII- senhoritas, hasteada a bandeira, ao som marca. Junto tenho a -honra de fazer Carvalh<;>, iciliado em Lages, pa- '''''ções em que V. Ex. se tem. encontr.a· veira� Secretario da Fazenda, de muitas palmas e vi,va,.' chegar ás vossas milos o requerimen- rfl p reglstr e seu titulo de guarda. .,�do, aproveitamos o aureo dIa permls- Flariar.opol'is, 1., ��as entradas.� um A's ,dansas, correram sempre multo to e respectiva certidao, em que a Fa' hvr�s. Junt a certidão do registro:.. �são especial. para aprese':l.tar eminente anno cheio de feliCIdades deseja-lhe animadas, reinando sempre a melhor zeuda Municipal pede o pagamento da firma, q fez a nomeação, depois

-"(

Chefe benemerito catharlnense cum- Arthur Galetti.
, . '. ordem possivel. de impostos de que é credora da mas- de archivada esta Junta, um exem ... -

'

primentes respeitosos ,com fervorosos FlorianopOlis, 1. Muitas· felICidades. Levamos os nossos parabens á 'dig' sa fallida de Victor Antonio PelJ:Jso, piar. do res ivo contracto social:
.

anhelos pela felicidade pessoal V. Ex. Honorio Cunha. ' '. na Directoria do Grem;o 15 de Ou' da importancia de Rs. 244$950. Dito de E o Chefar,' domiciliad<re da exma. família no transcorrer Floriandpolis,. �'. Digne'!1''Se �res�do tubro; pelo brilhantismo da festa. ---._- _._... ----

.e.m Lages, p id_enti�o fim, sobre <r1-922.
, amigo fxma. fa.mllla. �cceltar sinceros fU[rnfarlaa dO lolnrl"Or. titulo passad ar JulIO Costa & Cia.

' Oulro�sim reaffirmamos a V. Ex. os votos perennes felicIdades' decUrso BAPTISADO· �'U, da mesma �o iâade. Idem. .

protestos. de inteira' solidariedade po- ann.o boje se inicia. Cor�e��s cum Realisou·se, hontem, na Cathedral, Hontem, á hora da chegada do Nada maIS vendo a tratar é en-'Jitica applaudindo sem reservas a !lo- primentos. Heitor Blum e famlha.
.
o b.ap.tisado da gal�l1�e menin� Líban, Exmo. Sr. Dr. Abelardo Luz á Se- cerrada a ses

bre; a energica, leal attitude mantt.da Floriailopolis, ,I. Boa� ..
festàs e fel,. filhmha do nosso dlstmcto amIgo, sr.

. ., d I J
.. ' _-...."""'......._-'- ,

por W. Ex. no él"ctilal., momento)' �e I cidlde Anno INovG>. QUlriino Bentot tenen te Affonso Wanderley Junior.; cretaroIa .u, nterlor e .u�ttça, os

accordo cOm a in�eireza moral, e1a.ri· . Florifanopdlisl 1. André Pinheiro � da Escola de Aprendizes Marinheiros: funcClOnarlO.8 das reparttçoes que
,videncia politica de V. Ex.·o maIor Maria desejam a Va ex. e exma. falnl- Serviram de patrfnhos o sr. capitão funccionám em Palacio forám incor-
�os eatharinenses. JOãO: Carvalho, lia f.eli� entrada de Anno Novo. Jayme. de Lon' Ribas e, a exma. sra. porados cumprimentar S. Exa. pela O nosso ado amigo sr. Ma�
Cid Campos,. Quirino _!3ento, OSf�r Fjorianopoljs, 1. Luiz Loureiro. Ju' d. AlZira BeIJo NaSCImento, represen- sua Ílomeaç,ão do cargo de Secretario noel Visconti, dos concessionarios:Ramos, �Iavlano. G�stao, P<?mpl!lo niór e senhora desejam um feriz Anno tada -

pela exma. sr�. d Jovehna de
d I t'

. da acreditada oteria do Estad().�Bento, Alcides Tolentmo, Ferrel�a Cu' Novo Albuquerque Bello'. '
o n erlOr.

. enviôu-nos o Ilinte telegramma:nha, Tito Carvalho, :Ary Tolenhno.
, '�"" _ . ._ S. E.xa. recepeu-Qs carlDhosamen-

.

f I' ,
,

.

d S G b d «aio, 1. A edac<'ão da Relf'lu-:'florianopolls, l. e IZ anno novo: Floriimopolis, ,2. Sinceros, abraços Audiencias O, r. . O

I
te, a raçan o,_.��__ ,_.

,_. __

'

... 'J:'
Brando.

. .

.
.

I eminente particular amigo. dr. Herci!io -�-- blica na pessô o seu Director,cum-'
Florianopolis, 1. Queira V. Exa. ac lexma. família entrada de 1922. Si- '. vernador Ferna'ndo Machado' pl'imenta pela rada do Novo An-'

, ceitar meus votos' de felicidades pela mões Lopes e familia. O Sr. Governa.lordo Esta do' (
no.»

entrad� do ,N�vo Anno. G�ido �?tt. Florianopolis, 1. Cumprimen!all!os dará audielleias publicas, ás Para a placa de .marmore, que vae

Floraanopolls, 1. Deselo, mUl.t�s v. ex. e exma. familia advento Novq t.erças e sextas·CeJras, das 9 ser collocada na casa em que nasceu 1S198E1B
felicidades a V. Ex, e exma. famdla Anna fazendo maiores votos todas ás ,II bOi·as, na Secretaria do

o bravo coronel Fernando Machado, m Dr. Jopela entrada do Anna Novo. 0108\'0 durante 1922. Gustavo' Silveira, Interior. t'óra d�sses dias e subscrev�am 'mais os srs. major Ja- mSchmidt e familia. Secretario da Fazenda. .. horas, o Sr. Governadoi' só re' DllarÍo Côrte: capitão Amaro .de Sei- (iJ ADFlorianopolis, 1. Muitas felicidade� Florianopolis, 1. Respeitosamente ceberá as pessoas que tiverem
decorrer Anno Novo. Abraços. Euge i uitas sinceras felicitações fe' audiencia 'esl,ecial marcada xas Ribeiro, tenentes Odilon Ferrei- (iJ
nio e Joanna .Bruno.· . .

'. ���a�õ�s pela entrada do Anna Novo.•,revillmellte pelo Gabinete. ra de Souza, Olivio Firmino Feijó, (iJ
. Florianopohs, 1. Innum�ras feltclda'

Arlindo "Arantes. �_ Alfredo Cario!:! de Mello e Graciliano (iJ PRAÇA GENEdes 1922. j. Bruno. .

_, , Guedes Pompeu, diversos inferiores e ��eJElElE3florianopolis,1. Desejo lhe e a todos.
Florianopolis, L Ao dei:l,Car governo !!ft..'1iJam.aa�oe. d F P bl'

- '.

dos seus mil felicidades no corre'nte �,.>�--� � praç.as a orça u lca, na Impor Cam'po a essacada'anno: General AllEiluia. que V. ex. exerceu com- brilhantismo
Os nossos distinctoB amigos srs. tanCla totalde 34$000. 'A' '.'peço licença apresentar cordeaes cu.m.· E t pesso tFlorianopolis, 1. Felicito ·Yossa Ex'

r d f I Jose', Gomes da Silva Jardim, e L.uiz .
n re as ue ornaram par-·pr,imentos com ardentes vo os e e ICI'

AVISO Rcellencia pelo novo anno. Saudações. dade. Bley, Netto. Mello foram n�meados �espectlva- . •
te na excursão ao ampo da essa-

Mileto Tavares.
l' I' Aff

_.

mente para exernerJ as funcções de Os pedidos de assignaturas de cada, esteve o sr. ilio Mafra, 90n8-'Florianopolis, 1. 'Rogo acceitar meus F ortanopo Is,1. ectuosos cumprI' '"

tructor.t f 1• 'd d m:!ntos e votos felicidades. Anna Au- enca·rregado do Expediente 'da Se,,: .ct«R.epublieall'ó setrãodattetnddidos mesl'nceros \. otos constan es' - e ICI a es
C h

.

O h'l' t a ean a o -'0 habl'l'p,ll'Ot O· s d un a Marta i I Ia - d· d 1- lau e pagamen o . .decurso �11922 comp'anhia exma. fami' gus a Ia a '. cretarla da Fazen a e guar a-Ivros O. "agamentos devem ler feito.II·a. Engenhel'ro .Jose' Ca"rchedl·.. Oliveira.
d Th d E t do ..

L Ih I Carmo til'OU di
.

-

o
'

esouro o B a :
a gereneia desta 1"0 a por va e pos'Florianopolis, 1. Paschoal Simone Florianopolis, 1. Abilio Mafra CUx- .

d t as d' d do Gampo e da
f iIi desejam a v s exma fami- primenta querido chef,e 'e deseja futuro Aos nomea 08 ápresen amos �I 'ou� por interme 10 e ce... �....,

da�a t":n f�liz Anna No�o.·
.

anno cheio prosperidades. nOi�as felicitações. mereia...
'

.

rJ

�UPfmnlfnOfn[!A MUnl[(PAl DEEX!!::�!��!E
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,

Qtda'cão.administração e ofliclDas:-Rua João PIDI"
TeleDbm. Z8 CIh. d. (melo-' ,;g

ASSIGNATURAS
CAPITAL

Anno • • . • . • . . • • . • • • • • • 24$000.
Semestre • • . . . . . . . . . . . ; . 12$OO();

INTERIOR E ESTADOS
Anue • . . . . . . . . . . . . . : . . . 24$0001
Semestre .....•...•.•• , . • 13$000'

ESTRANGEIRO
'

Aonq . '. .: • • _ • :<5$01}As 8.ssignaturas e. annuncios são pagosadiantadamente.

(2) REPUBLICA-Florianopolis, Terça-feir.a 3 de Janeiro de 1922
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Da directoria, sua eleição e posse, I a) ter inventariad,o e sob sua ,guarda
suas attrib1Üções e responsabilidade todos os bens perten-

_ Art. 38. O Club será administrado centes ao Club;
por uma Directoria eleita annualmente, I b) arrecadar a renda do Club;

- não podendo ser reeleitos os seus mem-) ,c) assignar O� recibos de joias

. fUAIUlll D� [[UI1 Df JUlHO , b'r·nniéo.
A díreetori••ompoNe.á·d.,I�:�!�.:::: �::e-::e�::�s�:.rf��iOS'

bem,

,

-'. e Presidente e Vice-presidente; d) assignar com o presidente os titu-
CAPITULO' IV 1°, e 2°. sécretarios; los mencionados na lettra i do art, 4/S.

Do fundo social, receita e despeza Bibliothecario; e) fazer as despesas autorisadas pela
Art, 19. O fundo social serã cons- Orador official; directoria;'

tituido pelos bens moveis e immóveis Thesoureiro. f) apresentar á directoria no princi-
que o Club possuir ou vier a possuir, Art. 39. A Directoria poderá no- pio de cada mez, o balancete relativo
Art. 20. Conrprehende-se na receita: mear fiscaes para as festas e mais di- ao me? anterior, conjunctamente á lista

a) joias e mensalidades e as remis- versões que organisar. de socios incursos no art. 14;
. sões;

.

.

será feita a. chamada dos socios, que g) ter em dia a cobrança de todas as

b) os donativos de qualquer especie; irão depositando na urna as respectivas rendas do Club,
c) os rateios e subscripções que por cedulas contendo ar; nomes dos candi- Art, 49. Ao bibliothecario compete;

ventura se tornem necessarios para fa- dâtos,' a) ter sob sua guarda e responsabilí-
zer fâce a despesas extraordinarias , e Art. 37. As emendas -e substituti- dade todos os armarios, livros, jornaes
imprevistas; v_os de,._Jq?alquer proposta .

serão diseu
I
e folhetos pertencentes á biblio�h�ca;

df as rendas dos serviços internos. tidas conjuntamente com a proposta e, b) promover o augmento da biblíothe-
Art. 21. Comprehendese na despe- na votação, terão prefereneia sobre a ca fazendo acquisição de livros e joraaes,

za: , proposta, salvo pedido em contrario, por meio de donativos ou compras quan-
a) o pagamento de impostos, alugueis approvado pela asserobléa. do a isso autorisado: .'

e salarios de empregados; CAPITULO VI c) dar sabida e entrada em livro espe·

b) a conservação dos bens do Club; eial das obras' que forem retiradas pe·
c) material para expediente da seere- Art. 40. A posse da Directoria 'elei- los ,socios.'

taria e thesoararie; .
ta será dada pela anterior, em Assem- Art. 5.0-. Ao orador offieialcompete,

\ d) custeio de festas e mais diversões bléa Geral, a 10. de Janeiro de cada a) fazei' o historico do Club fio baile

organísadas pela Directoria. anno e da qual será lavrada uma acta eommemorativo do seu anniversario; ICAPITULO V especial. b) representar o Club fõra da séde
,Dá assellibléa geral,. sua constituiçãO Art. 41. As vagas que se verifica- social sempre que. fõr para isso desíg-

e funccionamento' rem na Directoria, durante um anno,
I
nado pela directoria.

Art, 22. Haverá duas classes de as- serão preenchidas por eleição em as- Art. 51 O membro da directoria que
sembléa geral: sembléa geral extraordinaria, á qual deixar de observar reiteradamente as

a) a assembléa ordinária; compete empossar immediatamente os disposições referentes ao seu cargo, es-

b) a assembléa extraordinaría. eleitos.
.

tabelecidas nestes Estatutos,' incorrera
Art. 23. A assembléa geral ordina- § unico. Fica ao arbítrio da Dire- na perda do mandato, a qual lhe será

ria se reunirá duas vezes por anno: a ctoria preencher ou não as' vagas veri- imposta em assembléa geral, por proposta
primeira no segundo domingo do mez ficadas de 1°. de Agosto em diante, a da directoria.

r
,

.

I

de Dezembro, para a' eleição dia nova não ser que sejam elIas superiores ao Art. 52.-Quandu excepcional e mo- !
Directoria, e a segunda em 10. de Ja- numero de tres. mentaneamente houver impedimento dO.,neiro, para a posse da mesma e apre- Art. 42, A' Directoria' compete: presidente e vice-presidente do Club,

0\ sentação das contas da Directoria que a) administrar o Club, zelando pelos a presideneia será occupada pelo ]0. se-

tiver findado õ mandato. seus interesses; cretario.
.

§ unieo, Nestas assembléas, finda a b) fazer cumprir as disposições dos CAPITULO VIII
matería da -convoeação, poder-se-á tra- estatutos bem como as sJlas. proprias re-

, Disposições geraes
tal' de qualquer assumpto relativo âo soluções: Art. 53. A directoria fica autorisa-

Club, por proposta dos socios, desde c) resolver 'nos casos em que forem da a manter para commodidade dos so-

que seja considerado pela maioria obje- omissos os Estatutos; cios os serviços internos que julgar indis- A magnifica e bem conhecida fazenda das Demoras, Inclusive
cto de -deliberação.

'

d) determinar as diversões; pensaveis, arreudados ou pOI' �ua conta e annexas ás afamadas invernadas do rio Jararaca, Papu.im e Mo�r)
Art. 24. A assembléa geral extraor- e) decretar e tornar effectivas as eli- directa, sempre sob a Itscalisação imme- da Maia, junto ao Fachinat Preto, na estrada velha de Lages, ten-

dinaria será convocada sempre que for minações e penalidades; '., diata da mesma directoria. B I
.

necessária, nos termos destes estatutos, t) fazer executar as resoluções 'das as_' Art. 54. A directoria poderá fran- do entradas pelo Quebra Dentes, arracão e araraca, bsas casas,

tratando-se nesta assembléa exclusiva- sembléas gemes: queal' os salões do Club a pessoas ex- mangueiras e porreiros, magnificas aguadas, clima europeu, altitu-
mente da materia para que Iõr convo- g) nomeai' os en-pregados, fixando- tranhas a elIe e não residentes nesta ei- de de 700 a 1200 metros, distantes da Capital 110 kilometros.
cada. ,lhes os vencimentos e demittiudo-os dade. _ A fazenda contém mais ou menos 50 a 40 milhões, campos,
Art?J; As assembléa. geraes s6 quando se torne necessarl·o.'

.

Ar't 55 A dl'l'ectorl'a na-o podera" tA d' G d. _v. '" . "
"

. fachmdes e mattos, oas terras e plantação. arante-se ga o �or-
poderãn ser constituidas, em primeira h) escolher c nomear representantes convid:ll' pessoas residentes nesta cidade OJ

convocação, com a presença de um te1'- para repl'esentar o club. e em condições de serem socios, para
de no inverno e no verão. Entrega·se a fazenda medida e demarcada�

ço do numero total de socios quites; em i) attender ás queixas dos socios, de- as diversões que o Club organitlar. Preço. cànvidativo e tambem rec,' be-se em pagamento gado de criar
segunda e -ultima �onvocação,' serão ferindo�as ou indeferindo-as, cOllforme fôr , .Art. 56. Os empregados do Club e de côrte.

.

constituidas com qualquer Dumero. de justiça, sempre com recurso' para a que perceberem v�n.cim:ntos � titulo �e I Para tratar com o proprietario Carlos NapoleAo Poeta, no
§ }O. Destas convocações se dará

I assembléa-geral; orden�d? ou gJ.·atl!lCa9�0 nao gos�ll'ao escriptorio da Sociedade Catharinense na Jar-araca on em- São José.eciencia aos socios, com 8ntMedencia I j) licenciar qualquer socio de accordo dos dlreltos de SOclOS, aUlda que o sejam. _. '.
' ,

de sete dias para a primeim e de tres com os estatutos. .

A,rt. 57. E' expr�samente prohibida' .

69 Revogam-se as disposições
para a segunda e última. k) prohib.ir o ingresso a pe'ssoas ex- no Club, sob pena de- expulsão..immedia- emA:!�tra;io.

§ 2°. Se na primeira convocação não tl'anhas ao, club. ta, qualquer manifestação. de caracter ,Disposições transitarias
houver numero, passados vinte minutos Art. 43. A Directoria se reunirá 1)1'- politico ou religioso. Art. 70 Os presentes Estatutos en-
da hora marcada para a assembléa os dinariamente uma vez por mez, salvo Art. 58. O dia 7 de Julho, data da trarão em vigor depois de registrados e
socios presentes assignarão a àcta la- falta de assllmpto, e extraordinaI;iamen- fundação do Club, deve ser sempre publicados. ,_vrada pelo seCl'etario e aguardarão a te sempre que o Presidente a convocar" commemora:do dignamente. Tubarão, 20 de Fevereiro de 1921.
segunda convocação. s6 se com.iderando contituida para de-I Art. 59 A directoria dará uma partida P"d t D Otto F: d

.

o
A "6 A blé - l'b d ti' d d

.

reSI en e, r. 1'e erw
rt. ;::.

. .s assem as geraes sera,? I. eJ.:ar quan o presen es, pe o. menos, a�snnte e.3. em 3 me�e$, 011 menos, se Feue1'schütte,. Vice-presidente, Julio
sempre preSIdidas e abertas ,Pelo presI' Cinco membros.

'. .

,

aSSIDI p�rmlttlrem as flOaoças d� Club. Oezar Fm'nandes,' 1°. Secretario, Godo-
dente do Club ou seu substituto legal. Art. 14. Ao Presldente compete: Art. 60. Em caso de renUl1Cla coi, 1:' d 714',c, .?O S ,t·· R b ,t.

A t "7 O 'd t d bl') 'd'
. _ d D' 't '. 1" d D'

. .' ,1 e o �ual ques, "'. ecte auo. . o e1 o
, ; r, :::i • presl en e a assem ea, a presl 11' as !lessoes a Irec orla, ectlvA a Irectofla, assumirá a

presI-1
'7. bl' k Th

. A t
.

D'l
d h

.-' '1 d '.. LJum 1.C' esoureIrO..nn on�o e -

quan o ouver elelçoes, pedlrá á mes- sem votar, sa vo em·c'àso e empate, em denCla o SOClO que for aeclamado em . O 'd Off" I J,
, TJ l B'

ma que indique dois fiscaes, que' servi- que terá voto de qualidade obrigatol'Ío; assembléa O'eral, previamente convocada Pbl��ZtOh" r� OIJ:' ICllaXi, o�e .IdA
Ia �!; l�

- d
.

d d f' b) 'd' , bl'
o '. ,,10 ecal'lO uvena ame1' e J.utran-

rao e _escrutlOa or€s quan o se Izer a convocar e presl 11 as 'Bssem eas por qualque�' �OClo e esse presldente pro-I da.
' ,

apuraçao. d�llas. geraes; cederá á elelçao. .

Os liquidatariqs infra ..assignados
Art. 28. O socio só poderá \Jsar da c) convocar as Hessôes da Directoria; Art. 61. A bandeira do Club será

...;.._------ .....--._--�-- mfundados no art. 123 daLei de FI1!I
palavra quando esta lhe for concedida d) representar q club activa e passi- feita de 3 pannos de igual tamanho, seil- MISSA lencias, chamam .cooeqrrentes até o'
pelo presidente da assembléa. � vamente em jui�o e em todas as demais <1,0 eIJcal'nado 0, do centl'O e bmnco o

. dias 19 de Jeneiro de 1922, para
, Art. 29. A nenhum socio será: con-I OpPo1'tunidades oh- propor á Directoria das extrimidades P. e terá no centl'O,'em O praso das mercadorias, immoveis
cedida a palavra mais de ';"duas vezes quem nessas funcções o substitúa, no ca- lettras brancat:, as palavras�.;.Olub 7 'de.

'
..

e semoventes pertencentes. á Massa
sobre o mesmo assumpto, exceptuando-I so de impedimento do vice-presidente; Julho-. a constanles do aujas da Fallencia
se desta restl'icção o autor da proposta e) ordenar as despezas approvadas pe- Art. 62. Da mes,ma côr será o €S' de Francisco Domingos Selubal. na

em debate, que terá a palavra sempre la Directoria;
.

tandade do Club,
'

aevendo ser de seda comarca de Biguassú.
que solicitar. . f) providenciar, conforme lhe parecer '� as palavras 'bOI'dadas ,a ouro. As propostas lhes serão enviades'
Art. 30. Os membros da mesa po- conveniente, em caso imprevisto, de ca-' Art.63. A bandeira do �Club será

Maria, Vieira. Demetrio
em cartas fechadas, escriptas com

derão tomar parte nas discusbões sem racter urgente, dando conhecimento do' hasteada no edificio nos dias fel'iados, I clareia, Jem rasuras, contendo egps'
deixarem os seus logares. exéepto o pre-, seu aêto á Directoria na sessão seguinte; d,omi ..gos, dias santificados e festivos N' I D t' 'd ãos seus

J cificBdamente as condições para I
sidente qúe, ao fazel,o, deverá passar a g) rubricar todos os livros da secreta- da s,)ciedade.

.

pare���:� p::�a�l�m�Og�;lp:ra assi$ti. corppa alludida, separadamente, .afim
presidencia ao vice-pre�idente ou a ,um ria e thesouraria; ..

'

Art. 64. A directoria é obrigada·a. h- de serem abertas na presença dos
dos secretarios. h) assignar diplomas, convites, cal'tões manifestar publ�Gámente, �10,�odl) que rem � mls,sa q�e faz celebrar aman �, proponentes no citado dia 19 de Ja'
Art. 31. No caso de tmtar-se, em de ingresso e outros titulos de igual na: julgall cobvenierité:o pesá't "da snciedade quar�a f-elra" .�s 7,30 horas, na I&re}a neiro de 1922, ás 13 hOI'as, na sala

qualqu�r R:s�embléa,. de assumpto alheio tureza juntamente com o 10. secretario; pelo faUecimento de qualquer socio ou
de S�o ,�ebastlaol\l�r ��� dÓs�a �n�s- das. audiencias, na comarca de Bi'

ou pr.ejUdlClal �os Interesses do Club, i) assignar cheques e ordens de paga- autoridade civil ou ecclesiastica. q�ect.v� -esp,osa ,arla lell'.a, eme riO, guassú.
caberá ao preSidente da assembléa a fa-' mento e outros titulos de igual nàtureza Art.,65. Os móveis e utensílios do .6 mez.�de !leu pas�al11eltto, pelo que se

.

Para quaesquer informações, ns
culdade de suspeQdel-a temporariamen- juntamente com o thesoureiro. Club n30 podem ser emprestados.·

confessa :agradeCido aos ,q.ue comp�. liquidatarios abaixo assignados estão
te (lU até nova co�vocação.

'

.
Art.45 Ao Vice-presid�nte compete: Ari. 66. A acq:uisição ou alienação

recerem a este acto de religião e cars á disposição dos interessados,' todos
.Art, 3.2., A ele�l,lão para os c�r�os �a substituir o presidente, �ua.n�o impedi- de bens movei.; ou immoveis, ou a retira- da�f' ,

I'
os dia� uteis, em seu estabelecimeDto

, DirectOria será �elta por esCl utí�lo se- do, em todas as suas attnbUlçoes. ,da de qualquer quantia que 'se ache de- orsanopo IS 2·1· 922 '

commercial, . á rua Conselheiro Ma.

cre�o',sendo eleitos �s que obtlve.rem Ãrt. 4�. Ao 1°. secre�ario 'comp�te: positada em banco ou caixa economica, fra n. 23, nesta capital. .

.

malOl'la de votos presentes e resolv�d?8 a) aS�lgnar com o PreSidente os tItu- s6 poderá ser feita m�diante autorisação Oonstantino Garofallis & Oia.
08 casos de empate por novo escrutmlO, los menCIonados na lettra H do art. 45; da assembléa geral, convoc�da de accor- Officl·na photo'graphic,asno qual s6 se votará nos nomes em- b) ter a seu cargo o archivo; do COIll a'rt, 24.

.

patada..
•

'

. c) proceder em sessão á leitura das Art. 67. Os socioF não respondem de photogravura
'

Art. 33.' Os socios têm o direito de actas e do expediente; _
,subsidiariamente pelas obrigações con-

.'
,

pedi� á mesa � l�itura do� docume�tos
.

d)_ redigir e registrar as 'actas das. trabidas expressa.. 'ou intencionalmente
que )�lgarem mdlspensavels á sua 01'1en- sessoes; 'em nome do Clqb pdos seus represen- Acha'se funccionando a nossa oUiei-

tação na discl!ssão.' e) assignar toda a correspondencia teB. na' photográphica e de ph4it06ravura
Art. 34. Todos os assumptos serão "lue .será dirigida em nome do presiden� Art. 68. O Club poderá ser dissolvi- estabe)�cida para a cRepublica

�

e par Os abaix.o assignado,s, liquida�srioll
decidi?os por maioria de votos, te�do te; do por motivo 'tW difficuldedes insupe O publtco:, d:a FalJenma de FranCISco D�mlDg�8'
o preSIdente o voto de desempate, salvo f) fazer a matricula dos, socios em raveÍs e por approvação de maioria abso- Attende-se a qualquer chamado e en-

'\
Setubal, n� comarca

_de. �Ig,ua.esu,
no caso de eleição. livro �Hpecial, remettendo copia ao the- luta de �mcios. commenda com toda a presteza. taze� publico_que .est�o a dlsposlC)la
Art. 35. Os socios não terão o di- SOUrel1'O. ,S unico. No caso de dissolução do Especialidade em reportagens pho1o' dos lDteressados, diarIamente, .das 1-2-

reitO' de voto quando se tratar de queEl- Art. 41. Ao 2°. seé1'etario compete Cl�b os seqtô bens serãO' vendidos e o 'graphicas e cliché8. Ai 15 horas, em seu estabeleCimento
tão qUlllhe$'diga Res�oaJ�ente respeito, sué�t�tuir. o,primeiro.9�ando iWlwr!ido,

el prbducto da. v,.enda �istribuido pro'.'1'ata Preços modicas. Centl'metro��roamnm.82r3c,ianl'esát/8uaapl��.Dàel�eiro Ma'

'podellJio ent,retallt( d�n.til'a. a,umhal.o quaúdl? sohcltado. t!ntre os SOClOS qUItes e com maIS de Cliché mínimo 5$000. 1

Árt. 36. AO' proc'Wer-se I A:tt. tS. Ao thesoureiro compettl: dez annos de contl'ibuição. 100 réis Oonstaniino Garofallis & Oia.
{

Tribuna Livrei

no jornal

.o. annuncies na "Republica" serão feitos de
accordo com a seguinte tabella:

�
:21 A pedidos, edita], etc., 300 ·réis a linha

rnJ o. annuncioe por longo pruo têm 10 % de a�atimento
��Jr�J����E?J@'@ê@���

W[ENllJ)[E�§[E

Uma pagina inteira (uma vez)
Meia pagina c«

Quarto de pagina « c

Oitavo de pagina c

lj16 de pagina ««

1/32 de pagina «c

1/16 de pagina (um mez)
Vt.2 de pagina ««

150'000
8'0$000
40$00-0
25$000
20$000
10$000

200$000
150$000

Na l� pagin. texto 1$500 a linha, -2� pa.giDa 800 rei,

EDITAES

falleo[ia de Eraoriuo' DOliBlI.
'letu�al

.
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PO TO FINA'L.
NOTICIAS

I [onferlo[·la dO Du'armamenfo Acredita-se que a antiga amizade
( U � W existente entre a França e a Ingla-

Van "a[U"ar· terra soffreu profundo golpe,· em
� II..

. I

eonsequencia da attitude do .governo
Waahington, 2� A imprensa diz {ra.oce�.

.

que a Conferencia do Desarmameu- MUltos delegados acreditam tam

to oaminha para o fracasso, devido bem que snrjám�mbaTaços entre as

unicamente á França.
.

rela,-;ões da França com os Eatados
.

Conforme affirmou o chefe da de· Unidos. .

legação ingleza. Arthur Balrour. em Os delegados norte-americauos e

discurso, disse que a reunião da com- 'ingleses criticaram a attitude da
missão naval foi iolenta, tendo os França, que não apresentou razões
delegados francezos exigido, no mini- satisfactorias que justificassem ti. ne

mo. oitenta toneladas de submarinos eessidade de tantos submarinos e na

para a França, vios auxiliares, estando portanto, a

· Os delegados ingleses, italianos e levantar a suspeita do Mundo, como

japonezes manifestaram o seu prO-I'
a AlIemanha levantou em Haya na

fundo pezar pela attitude da França. conferencia das Nações.
. A eommiseão, deante da impossi- i

. _. .

.

'

bilidade de iniciar novas demarches· rl'lu�ta-O e[OOOII-[a da furoDapara um aecôrdo final, abandonou a l_� . U . U
.

questão que.· provavelmente e se- Paris. 2� Annuneia-se que se rea

gundo a opinião da maioria. dos de- liza�á aqui, muito breve, uma reunião
Iegados, .serâ estudada em conferen- de peritos financeiros da Inglaterra,
eia espeeiál.

-

'. Italia, Bélgica e França, com o fim
.

Balfour no seu discurso attribuiu o de se constituir uma sociedade que
· insuceesso da. coriferencia á .commis- se encarregará dó reatamento de ne-

são da França. '

'

gocios c0!D a Bussia.

·t

Briand responde ás in-I
o seu gove�no :espera, a��r�,.3

_ exemplo .do Chile, quaJq uer íuiciati-

terpellaçoes va do Perú, manifestando-se firme-

P
.

2 R d d ' .

t 1
mente convencido de que se dará bre-

ans, . espou en o as 10 erpei- ve solução ao caso.
. '._ lações que lhe foram feitas na Cama-

I Ru!!ia . não quér DU 'rrear ����:�:�st�e:a�:J��:ls::oqU:d:ktt�� Santa
_

Catharína
. Moscou 2. Falando no Congreseo qual.quer transacção. . C· 1 t h

.

.

de todas a� RUA3ias. Trotzky dada Neste ponto de vista todosos al- lllrcu �u, t
an � °thute!l_l. a dll.JSSd8..

, liad d f'
co ega Dan a \..Ia arma e ita a

rãu que a Russia não quer combater 1 os pensavam a mesma orma, I Ad'· t _. d L'· d
., , .. dt d ·f·· f pe a muns raçao a oteria o \
mnguem. pois, desde que asaurmsse aeeresee an o ,�ue Se mam estava a- Estado.

.

tal propósito veria o seu exercito voravel ao auxilio á Allemanha. pa- .

E t
.

bli d '

, .

'

't b I
.

.

, B e numero, pu lca o a cores

CUJO effeetivo actual é de 1.375000 ra o seu res a e eeimento eeonormco. . t I' h' d D H
'

_ , . A ít d C f
.

d
as atnpa os c lC es os srs, r. er-

homens Isto e um tereo do exercito proposito a 00 erenera e 'I· L I R' I· H·, ,

•

Y
W h'

. . . CI 10 uz e corone au mo orn
de 1920 redusirse paulatina.mente as ington, repetiu que HaVIa mos- G d d

,.
,

, Recom'mendom p>orérn a con.:er: trado , na Conferencia, a nécessídade 1.> oV�dt:natord qUce eJXOIl o cargo., e

,

. '..'." r-

d F
'

ã I· ,.[" rest en e o ongresso, que o as-

vação do actual effectivo, devido aos
I

a ra.nça,. que n o � tmentava ne-
sume.

,. ,

Perigos que se .apreaentarn da parte; nhum intuito aggressivo e procurava, /'

! I' d Tambem trouxe-o cliché do sr. An-
da Ruuiania , P:.olo�ia, França e Ja- i apenas,

sa vaguar ar a sua segurança. gelo La Porta,· coneeaslonario-Di-
pão. i A t-

.

TA'
rector da Loteria que acaba de (a-

O Oongreseo approvou .» uma moo, quas ao acna- rica .zer um raid· de- autornovel a Porto
ção de confiança a Trotzky. R' 2 E

.

d S' Alegre.
. 'o, ntrevistar o em antia go )..

pelo correspondente do Jornal desta
capital, o presidente do Chila decla
rou que estão cortadas as negociações

Foi este o numero dá sorte grande entre o Chile e o Perú na quastão de
de hontem 3 974 Taéna·Arica·.·

Interpellado a esse respeito, o go·
vemo informou que se acha muito
i nteressado pelo restabelecimento e

equilibrio ec mornico de toda a Euro
pa.

l�OTER.IA
«REPUBLICA�, aeha-se ã venda

na Agencia EDU' CRAVES· Pra
ça 15 de Novembro.

Governo Municipal
, da lei. As sessões da Junta serão FLO,RICU LTURA
publicas, sendo permittidc aos RoseiraS, 200 variedades;
candidatos ou a seus procurado- En:'ICertia baixo: 1$500 por pé e 15$
res a fiscalisaçD.o. do processo da a du�ia

.
�

,

apuração. E para constar mandou E!1xerha alta:,2$500. por pe e 25$ a

-

ff duzla.
pas ..ar o presente, que vae a JX� 'Polyanta nana: 14· variedades:
do no lu.g�r �o costume �. p,nbh, 1�2$ooo por pé, . duzia 8 -15$000
cado pela Il)1prensa. Flonanopo- Tre-padeiras 1$-34$ por pé,
tis, 26 de Dezembro de 1921., EIJ, CrB.vos ameri:anos: 30 variedad�s
Leonardo Jorge de Campos Ju' em todas as cores 1$000, ?$ por pe.

r T ,1'- .

Dhalias cactus e 'peomaflora; 12
n <?�, abe. lao,

.

o subscrevo e variedades em va 50 s- 800-1$500'
asslgn_o em publIco e razoo (As- cada um Todas 12 variedades 8$000.
signado) Americo da SilVeira Aça1eas 5 --20$000
Nunes. Está cOl1forme o original. Came.lias 6�10$000
Era ut supra. O TabeIliãu ser- Enc�lIptus: 20$000 por cem.

'd �

. �, . Comferas, Boxus; arbustos e arvo-

v�ndo ,

e SecretarIO, o fiZ extra, res . para jardins e avenidas. .

hlr subscrevo e assigno. Leonardo Palmeir:as, roseiras, heHotropos, ge,
Jorge de Campos Junior;, . ranium, pultatum,' glocihi�. etc., em

.

.:;-- vasOS.

Registro Civil .

Revisão do lançamento de· imposto
de abertura e continuação d;J ne
gados., fabricas, ofUcinas, etc"
aferiçãO de pesos e medidas e

vehicuJos,
.

De orde'm do Sr, Superintendente
'l\'\unicipal e nos termos da Portaria
n. 763 'desfa data, taço publi,co para
conlJecimcnlo dos interessados que no

dia 22 do· corrente ferio inicio os

trabalhos de revi5ão· do lançamento
do imposto da abertura 'e ,continua
ção de negocios, vehicalos. e aferição
D=-r ,,o pi.'oximo exercido de 1922, {te
ac:e?rdo com as tabellas. annexas á

· Lei Orçamentaria em vigor.
S�cr�taria da. S,uperintendencia Mu,

nioi.lal de florianopolis, 21 de Novem·
bro de 1921.'

_

..
Manoel Esperidião da Silva

Omcial lançador. Carlos Nilson
FLOltlANOPOLIS

faço saber que pretendem :lasar'se
o sr, Carlos da MoUa Hibeiro e: D. Dr�. Fritz Gofferjé .1
Maria das �Dores fragôso, ambos sol' D· I M IIteiro"S; elIe, natural do Estado do Pa· �a ma ,'oe 'manne

Pas.tor Rev. Julio O.
, Nogueira f'ariã, de 26 ao'tioa, empregado. ban- C.ómmunicam aos seus Collegas e

No seu tp.mplo sito ã rua Vjsconde cario, domiciliado 'e residente n·a' ci- Clientes, que acabam �e montar um La-
, de Ouro Preto, n. 35, celebram-se. dada, de-, �?ritfoa; filho de Be!ledicto boratorio de analyiles, onde faz�m com

cultos publicos com· prégação ao da MoUa �lb�lro e d�' p. Maria �o.- -tOQO cuidado da technica reacções·
Envangelho, ás quintas-feiras, ás 19. drigt;les. Rl�elr�, domiCiliados e resl·. de Wassermann (rt'ethodo dassico).
e 30, e aos domingos ás 11- e ás 19 dentes�em Corltyb8; eUe,· a nubente, Aos srs. c1inicos serão fornecidos tu·
e 30. de prq_fissão domestica, de 20 annos, bos especiaes para a remessa do san

A Escola Dominical, para o estudo natural. deste ,�s1ado, filha Iigiti!l1a gue a examinar. Preço da reacçíÍo
systematico daiBiblia e de cathecismos do Major Elpldlo fragoso e de O. 30$000. florJatíopolis, rua Esteves Ju-
para adultos e ci'eanças de ambos os Aur�lina Outra frag?so, domiciliados nior 38.

"

sexos, reaJisa-se aos domingos depois e reSidentes nesta capital, ,bem como a

do culto da manhã. Centre meio dia e nu��nte. Apresen�aram os document�s
meia hora depois de meio dia), eXIgIdos pela leI. Se alguem souber

Ingresso franeo a, todos «Vem e de impedimentos legaes accuse·os pa·
vê,. (Joio I � 46). ra os ·devidos fins. E para constar e

chegar este ao conhecimento de todos·
lavro o presente,que será affixado no

O Dr, Americo da Silvei ra Nunes lagar de costume' e publicado pela imo
.

Juiz de Direito da la Vâra da pr����·ian.oPOlis, 30 de Dezembro de
. Comarca desta Capital e ·Pre· 1921.
sidente da Janta Apurad.ora da O officiai do" Regisfro Civil-

. eleição para Deputados ao Nicolau Nagib Na1l,as·
'.

�
....

fGREJA EVANGELICA PRESBITERIANA
UE flOHIANOPOllS

Jõe . Collaco'
..

Advogado
RUA ·ARTISTA B�TTENc0uin
Caixa Postal n. 120

- Florianopolis

Congress? Rr.presentativo, etc. A. Carm O
.. Faz publico �elo·presente e em A�::E ·SQ , PHOTQGRAfHO

·obedienda éi9 disposto no ád. 35 í .

,

( RUA TIRADENlt.S, rI,;

I E
'

d d 14 d R
Retrato. para todos 03 pre 'Vttdas Instrucções que baixaram· m vit>tu e G art. o e·

.
,desde 5$000 a dvzk

com o Decreto n. 1487, 'de 24 de gtdamento· dé}, Bibliothecél Publica
. ,.1

Trabalha lambem �os �:.."i ".
>,

Outubro de 1921,
. que no dia. 6 do Estado, cOílservar'se-á esta _ ........-.----,.......---------

de Janeiro proxlmo- vin'douro, pe. fechada para arrumaçõc:s a come�. Declaração
las 11 horas, 'na sala· do edificio çar de hoje até}:) de Janeiro p.ro.\ Declaro ao commércio e aos meus

do· governo Municlpai desta cida- xirno vindouro;
. fl'eguezes, que nesta data S8 retirou

de, deverá reUnir-se' a Junta Apu- lnnocenoto Çampinas da <Casa. Confiança>'! o meu .so,cio
radora da eleição .para Deputa- I�aa� Spl.v�k, pago de seu capital e

.

..:. IUCI'OR, contmuando a mesma a ·meu

dO! ao Congresso �epresentatlvo, p!ld.!lr,'a "Catharl'nense" cargo no mesmo local á rua Tiradea.
ultimamente realIsada, afim de u u tes n. 7, nesta Capital, onde espel'o
reunir-se o serviço da apuração; (PROPRIEDADE DE ANTONIO· merecer a prElferencia· cO,m que sem·

pelo que convida, na forma da AMARO DA COSTA) . Pr.� 'foi honrada a e�tincla firma Isaak,
lei, -cinco conselheiros ,municipaes Esta Padar,;a s\'i8� ao publico que Spr�a� Bt Leo� Eptvaack.. .

. .

t d J
.

d P aprompta com dsselO doees de to' Flol'lanopolls, 31 de Dezembro de
maIs �o. a 08 e bao I:JdlZ J'

e az em
das 8S q�aiidades pa�a banquetes�' 19,21.

exerCíCIO, mem ros .a unta, para casamentos, bailes e festas. , .
,.

, Leon Spivak
comparecerem no dia, hora e J,}. Preços baratos ao alcance de lodos De aecOrdo com. a dlclaração supra
cal já designados, sob as pen� Rua COllsélhairo Matt's n. 126. l$aak Spivak ,

LOTERIA DO' ESTAD(}
--DE-

Sta� 'Catharina
__'I"'_"'�--,---

�Distribue 75010 em premios
6 DE JANEIR'O DE ·1922, A'S 15-H�'RAS

3Sa .Extracção-Plano· F

15.000 bilhetes a 12$000
menos 25°[0
76 % em premios

180:000$000
46:000$000

1.36:000$000

PREMIOS
1 premio de
1 » ,..,

1 » »

1 ,.. »

1 ,. ,.

2 premios de
9 ,. ;,

35 » »

54. » ,.

920·, ..

15 3 U· A l'
15 3 » • 2·
15 3 » ,. 3·
15 3-.» » 4·
15 3 » ,. 5'

150 2 ".» l'
150 2 » ,. 2'
150 2·. » 3'
150 2 • » 4'
]50 2,,. » 5·
i85õ PREMIOS

50:0008000
5:000$000
3:000$000
2:000$000

1:000$000
.1:500$000
2:000$000

500$000 4.500$000 .,

200$000 7:000$000
100$000 5:400$000
30$OÓO 27:600$000

premio a . 100$000 1:500SOOO
» » 50$000 7$0'000
I· , 50$000 7508000
,. » 50$000 750$000
II , 50$000 750$000
» ) 30$00()- 4:50Ó$OOO
,. ,. 30$000 4:500$000
,. ,. 30$000 . 4:500$000
» ,. 30$000 4.:500$000
» » 30$000 4:500$000

RS. 135:000$000 .

, .

. Us bilhetes são.divididos· em decimos
A orgauisação da Lotél'�a dê 8nuta (Jatha ..ina obedccera\

u direcção do SoC!io ANGEI�O M. Lo:\. PORTA, qoe
Coi dorante 6 aunos soeio-gerente da Loteria;

do· Estado do Rio Grau,de do' Sol.,

.Os concessíonario�:· LA PORTA & VISCONTI

A,dmi_i8traçAo
Rua;Deodoro ll. 14

END. TE!LEGft LOT.ERIA-CAIXA DO CORREIO N. 50
, .

:FLORlt\.NOPpLlS·
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


