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tos DRS. eUEflo'DE PAI
VA E WENCESLAU-SRAZ
PROTESTAM 'INTEIRIt

Foi nomeado eommandante da SO'_IDARIEDADE A OAN'

,

A Com�isgã) Execu�iva,d� Pa:, FOfl'a Publica, com o posto de tenen-
DIDATURÁ DO Dfl; �R-

t d R bl C th ' Y

'I; T.H1JR BERNARDES Do sr- professor OresresGutmarães.., 1. o epu icano fi armense; pr�s�- te-coronel," o nosso dietinçto amigo esforçado inspector das escolas subven-.dida p�lo Exmo. Soro Dr �erclho I sr. capitão Manoel do Nascimento Rio, 3. Telegrapham d danadas pelo Governo federal, rece-
Luz, esteve no Palácio. onde foi eum- Lins illustre offieial reformado do I ,Bello-Horizonte que os drs. I

beu o sr: Director da Instrucção PU'
.primentar o Ex:mo. Sr. Coronel nosso exercito.

'

_ Bueno de Paiva, vice-Presidente I
blíca o seguinte oomrmrnlcado:

'

R 1, H h e u ido o «Rio, I, Tenho a satisfação de com-au mo orn por a7 r a88 m Pelo seu valor militar e amor á dá. Republicá, e Wenceslau-Braz, Q

:go/vem.o do Estado.
,_ disciplina o novo' commandante

municar que a ,esta.tistica' geral do

E d C ,- E ex-Presidente da Hepubllca, te- ensino primarlo no Brssll em 1920�. m nome. a ,OrnIJl18SaO, o xrno, muito contribuirá certamente para legrapharam ao dr. Arthur Bel' que organizei sob os auspícíos do Mi.
,Sr: Dr. HercI!lO Luz aprese.ll�ou cum- que a Força Publica do Estado con-: - nardes, candidato da Convenção nisterio do Interior, deu o seguinte
primentos ae illustre adlIllmstra�or, tínue- a ser como até agora.uma cor- Nacional á Presidencia daRe.

resultado: escolas primarias 'isoladas

h.ypothecando-Ihe toda a sua solida- poração modelar e patriotica.
'

. 16.2J8, sendo 10446 mantidas pelos
d d

• 'f publica no próximo qaatriennio, cofres estaduaes, 2351 cofres mu-nici·eie a e,
. Ao sr. capitão Manoel Lins apre- -

Faz annos, hoje, o nos.o presado renovando os protestos da sua Paes, 3421 PQ_r partleulares, grupos"O Exmo. SI'. Coronel R�uhno, sentamos as nossas felicitações pela inteira! solidariedade á sua cano escolares 573 com 4636 classes;" esco-Horn �gradeceu o. nobre gésto da

I sua acertada nomeação, amigo sr. Desembargador Antero
didatura. Ias-modelo 47;. escolas complementares

Ccmmiseão Executiva maatendo em de Assis, illustre Chefe de Policia. 128, Os ·Estados .que apresentara�'
::Reguida, -animada palestra com os seus • - • No desempenho das suas .arduas m�lhor matricula em relaçao ao mr..

b 'O ' I funcções, o, anniversariante tem-se
- ._--�...�-

mero de crianças em idade escofãemem r 8. , j

O Jornal �O [omm�r[l'o 0[[0 revelado a autoridade zelosa, o ('um'laD,e80�,O '>0 -Ora!,·1
são: Districto Federal 59 %, Santa

- ",II',·' Catharioa ,57, Rio Grande do Sul .53,,4(' rX O 'f [nl HaullDO Horn I pridor exacto da lei, o ' espirito jus- São Paulo 48 e Minas. 43· Os Estados.a.

Lan·rade[e"· a' �:R'npuhll·[a" I" pa·�e �a fieneral A�Uio ��c:!��s:ue não sabe commetter vio-
O Governo Federa", empenhado co. ��i�s s�ede�t�Sca�mSã��si�� &����:!�

y U t U I li h D'ahi a aureola de sympathias que mo se acha no serviço de saneamento 19.%, Districto Federal 17, S.
'

Paulo
,

' -'

I uomnlla � � cerca o seu nome bemquisto do interior do paiz vem, ha tempos, 16� Minas 15, Ceará 14 % da renda fõ'"
O Exrno Sr. Coronel Haulino 'I ' , l Possuidor ele uma grande cultura

de accordo com os q�vernos .

dos, di. t�1. �s Es:ados onde.o ensino jnuni-
.

.

.

9
' \, •• '" •

versos Estados beneflci idos, InstaJlan'! cipal
e mais desenvolvido são: Pernam-

.

/ Horn, PI:esrdeute do Congresso Re-I
, EtI�"J O Jornal do. Commer-l juridica la atte,stada. de mo?,o bri do .serviços_' de Saneamento e Prophy - buco, Rio Grande e S, Paulo. Os da"

presentativo e Governador do Esta,! cz J diz que podemos assegurar que Ilhante em outros cargos exercidos, o laxia das diversas moléstias que tanto dos com os quaes organizei essa es

.d.o I em exercicio, mandou. por inter II a transferenciu do General Abilio s!'. desembargador Antero de AssÍs a�sollam. as populações ruraes, p�eju.11 tatistica .f�ram fornecidos pelos Esta�.lliP-dio do seu ajudante de ordens EI'.' Noroulta do ,Rio GI'ande d.) Sul pa possue aprimorado$ dotes de·\intelli- dlcand� Imm�nsamente a prod.l!CçãQ e d?�. FeliCIto a esse Estado pela m<\g

.capitão Jofio Cuncio; apresentar a I 1'a Relem foi feita a seu pedido, mes gen�ia e coração que tanto o distin-l �gr'ldceOslea�vOlvlmento das no!,sas zonas I OIfIca Cf?" ocactçã ° ,de. dSan1a ,Cat.harina.I' �' . I I'J' I "d . , J'.', que es .l sen O e ogla a pe -a ,Impren�,.esta rec af:cao oe SeUi,3 cumprimentos �n{): �VIClO a s_aude (e pessoa e ,sua guem no.nos80 meiO,., O Estado de SlDta Catharina acaba sa. Saudações. (A.) Orestes vuima'
pela entrada do Anno �ovo" fa/mlJa que naú se (lava com o elUDa ASSOCiando-nos as demonstrações tambem de ser dotado d� tao util quão ?'ães.,»

'

O sr. capitíio João Çancio tambem- frit) de apreço que o seu anniversario' des- grandio�o lT!elhorament?, já Se �chan.'
'

.expressoU-nos a gra�idão do Chefe do Quanto á !,lu�a trarisferencia-oo Be- perta, enviamos ao sr. desembarga- do qu�sl ultImadas as Instal.l�çoes d� t!!!!!!!!!!I!!!!!I!!!!!I!!!!!I���!!!!!I��!!!!!I��
v_ d á f

'

I·' 'I' B l' f·..I�
,

d 'd A. dA' . Commlssão de Saneamento e Prophy�ta. o S re �reOCl3.S,. _a laS mUl�o .em; para .

a lia OI. �creta a rc�mo or �IJ�(O e SSIS as. nossas smce, laxia �ura) em FlorianopoliSi. cogita0'
-

As conferencias do dr. Arthur Oui' ,

lustas e mereCida:'!, felotas a pessoa Justo premIO aos bnlhantes serVlços ras fehcltações com 08 votos de uma do.se da creação de postos nas divet.' rtlarães não'serão exclusivamentncjen"
de 8. Ex. t,or occasião de a88Ulmr !-I'estados pelo General Abilio No, :::, = :: . �'_ ,"é oIongadã, '

sas localidades d.o Iittoral e interior do tif4cas; terão, antes, um Interessante'
.o governo do Estado.

•

ronha. / Estado, onde os serviços da Com'mis' cúnho popula'r, sendo feitas demons-'

S
são se tornem necessarios. 'ra�ões de, 13GB alcance para.. os que ,aS).

ecretaria do Inte- O dr. Arlhur Guimarães, Director forem assistir.
do Saneamento Rurai n'este estado, f' por l;5to que recommendamos aos
no intuito de pôr o-publico intelligentl! nossos leitores que se interessam pelas.
e culto d'esta Capital, ao par da gran° cousas que se relacionam com"o pro·

O sr. major Januario Côrte, comman' de utilidade de taes serviços,·dos reaes gresso e os melhoramentos de noss�

d ante, e os srs, Officiaes da Força Pu beneficios que advirão da acção con f�tado" na� d�i�are.n (te �ompareée'r a.

blic', foram hontem, incorporados, juncta do governo, dos medicos e func' tão produclI vas conferenclà'i.
cumprimentar e felicitar S. Ex. o Sr. cionarios da Prophyla:l!iia Runíl. secuu' A primeirà dallas terá logar no pro'" ,

Dr. Abelardo Luz, Secretario do Inte' dada pela. bôa vOlltade do povo que ximo dia 8, ,ás 7 1/2 da noite ndt
rior e JUstiça, t�n�o será benefici�do, ivae io!ci�r uma I Theatro «Alvaro de Car\;Blho� ê 'ser',
Estiveram tambem no Gabinete do sene de conferencLas nesta Capital· publica. '

Sr. Dr, Secretario, para (\ mesmo fim,
" n sr, bacbarel J�ão Tolentino 'de, Sou'
za JUnior, por SI e pelo corpo docen
te do G. Escolar «Lauro Muller, e
(Escola Complementar» annexa, e drs,
J. Thiago da Fonseca e Oliveira e SiI'
va, da fiscalis1ção dos Bancos
Por se achar ausente o Sr. Dr Abe'

lardo Luz; foram os visitantes recebi·
dos pelo.sr. Ed. Schutel, offjcial de
gabinetê, que por S. Ex.' agradeceu a

---------......---:---..-..i;._oo::-'- ,,-.....i. ,�--. todos.

Audie��!.::��:r, GO-' A ma1rtfpla DO�:�rn�! ü.mlar HÓleDalemãli.l�ela�o III
O Sr, Oo\'el'lmdorflo l'�",tado j

lauro MuJ�r - Po� inicia;iva 'de-;'m grupo de intel�
.durá nntIH'n«fu<ii I) .. blh�as. :í",! .,. _ _ , ' ,Ie,ct�a�s vae. ser Q,fferecido ao. nosso
terçaUi e sext:.s f('\h'as, !1:t;.1Ol H í Na ser;çno, t;Ompet8nte, estampa. ·dlstlncto ,amIgo Sr. Dr'.,Ab1e,l.ardo Luz,
.ás 11 hor�ls, ua !Se(�l'c'a.tia (rO I IlJOS UI}) edItaI do Grupo Escolar um bdanqSuete, �f!l rdegOI'I;O,� �ua n9�ea.
Interio
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L M "ll I' ção e ecret.arlo o Interior e Jushça
,

..

",
01'•• (esses dl;�s c �uro, um. re ativo a .abertura I . Applaudimos a projectada homena-boras" o ,... GO,'c�rlutdor so •.

e·1
(L llJatncuh

'
>

•

b 'Ih t f d' t II
.

eeberá as .1.e880U8 qqe tiverem"
" .

I
gem- fi ,ao e esta a I.'!. e ectuab-

a.d'Jen,ela e,pe,ela1 "1II,rcu,�la, Chamamos á attencç,ão�os inte.
dade-ao tlt�stra�o <:.athartpense. ,qu�

.....�'I"iaJDeu .. e 1...10 'Ga ht t
. reg�ados ' ca�a vez· maIS se Imp<;>e ao apreço t: a

".-' ,
,

. Ile e. d.

estima dn:; seus patrlclos.

I, [ommi��ão, (X![Utivá [Um· I

orimenta �. � fI.
Commando d a Força

Publica "
.

I Dmmbarga�or A�lero de b!i! I 1 �inra [Ht��riDa na
� 'HQguardl

�o enlino
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do Campo da Ressacada

Esfrada do CampO-da -Ressacada

UM LINDO PANORAMA DA PRAIA DO CAMPECHÉ

UM PITTORESCO ASPEO_TO DA ESTRADA. NOTANDO-SS.
A SOLíDAOSRA DE AL.VENAFlIA
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f,l,UPfRlnf,HOfft[!IIIIIOPll Df"�'otciS ,�oe�cieeO nosso eminente, chefe e amigo desejando muitas felicidades anno no-

� � Dl � _

VI � �
Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz recebeu voo JoãoPinho.,. fl RIAft n Ino dia 1°. de Janeiro, mais os' seguln- Biguassú, 1. Ao deixar v. ex. gover'

'

,
r , ANNIVERSARIOS

ses telegrammas de felicitações das no cumprímós agradecer as honrosas - Fazem annos b.,je :

�eguintes pessoas; attenções que sempre nos dispensou e I ADMINIST�AÇÃO DO SR. CAPI- a exma, sra. d. Oonsuelo Portella'
Rio, 1. Agencia Americana sauda apresentamos uossas felicitações entra- TAO, JOAO PEDRO DE OLl- Moura; "

eminente amigo enviarído boas festas da anno novo. Alfredo Born, 'Luclo ,VEIRA CARVALHO, SUPER- a exma. sra. d. Antonietta Lamarque
e augu+ando innumeras felicidades Born, INTENDENTE MUNI· de Oliveira;

,

decorrer 1922.' Carvalho Azeredo. Laguna, 1. Almejando feliz entrada' CIPAL. o sr, Wàlter Lange;
Rio, 1. Feliz anno novo. Nenem, novo anno faço votos vossa felicidade EXJ;lEDIENTE a senhorita Judith Ooularl;

Octavio. ,"
_ pessoal e farta messe beneficias nosso Mez de Dezembro o joven Licinio Paulo da Fonseca;

Rio, 1. Que Deus .conceda erninen- caro Estado vosso patriotico: governo, Dia 13 ..o sr. Elvinio Tito de Oliveira;
te chefe 'querido amigo toda família Respeitosas saudações. Oscar Pinho, Portaria n. 774. ,Ao Thesou- o sr. Manoel João d'Avila;
muitas felicidades novo anno bem como' Superintendente. reiro. Determino-vos que íaçaes publi- o joven Alcides Boiteux Piazza;
.proílcuo repouso para reencetar com P. Fundo, 1. Apresentando a v. ex. car edita] pela imprensa, chamando os o menino Osny Garcez;

,

'

mesma benernerencia • seu esclarecido respeitosas saudações entrada novo devedores de quasquer impostos mu-
-

o joven Ewaldo Souza;
o-governo tão util nossa terra. Abraços. anao almejo muitás felicidades decoro nicipaes quer em �tl'azo quer relati: a graciosa senhorita Paula Thomaz:
Edmundo. ,rer mesmo. Respeitosos cumprimentes. vos ao exercicio corrente, a virem até -r-'

Rio, 1. Sinceros votos íelícidades e Ernesto Bertaso.' , o dia 31 do corrente rnez -saldar seus Fez annos, hontem, o nosso amigo-
abraços amigo .sempre. Thophilo. P. Fundo,; 1. Cumprimento eminente debitas, visto como, findo o alludido- sr. TuífiSadelli, commerciante desta.

,

i Rio, 1,. Desejo boas festas faço sin- chefe e amigo imrnarceciveis felicidades , prazo. enviar-se-á immediatarnente a praça; que foi muito cumprimentado.
ceras votos felicidades novo anno. correr novo anno. Attenciosas e cor

-

relação a juizo para a respectiva co' -

Santos Maia. deaes saudações. Manoel Maia. / brança executiva. Cumprase. HOSPEDES E VIAJANTES
Rio, 1. Prezado .amígo e exma. fa- Blurnenau, 1. Affectuosos cumpri' Dia 16 . ('upitão Fernando Welul.

milia pela entrada novo armo desejam mentes com os melhores votos pelo ?:raoscune hojao anmversano na- Portaria II. 7'7�. Ao Intendente hausell
todos felicidades Arthur Costa, armo novo. Breves, Director E. F. S. talicio do nosso presado collega sr.! do Ribeírao.Devendo realizar se nos Do Rio de Janeiro, chegou domírr

Rio, 1. Apresento V. Exa. meus Catharina.
" -

major Augusto Lopes. director-pro- últimos dias do corrente mez, a inau- go, acompanhado de sua exma. Iarni-
cumprimentos entrada novo anno. Blumenau, 1. Co:r. meus votos e de prietario do O Estado. '

. guração das estradas construidas n'es: lia, o nosso distincto conterra,neo sr ,
ferreira Bastos. .

, , minha familia para que ilIustre amigo Pelas suas brilhantes 'qualidades s-e dístricto [pelo. Governe- do Estado, capitão Fernando Wendhausen.
Petrópolis, 1. Cordeaes felicitações. exma, família gozem maiores venturas . .

' torna-se necessarro intimeis com o pra-
,

, Cesar Pereira Souza.. _ ' correr novo anno. 'Ernesto Mendel. o .aDlu ve�s��l�nte . con�a em nos�o ,! zo de dez dias, todos os prnprietarios
'

Bahia, 1. Envio V. 'Exa. sinceros BlumenaujL Feliz anno novo. Pe- meio um illimitado numero de ami- de terrenos qne margeam a estrada
votos telicidades.novo armo congratu- dro Silva. gOB. I desde a ,encruzilhada até a séde do dis-
lo-me com Estado povo Catharlnense S. Francisco, 1. Feliz anno novo. Collocado ,á frente do lido díarío, tricto, e tambem os moradores d'este,
princípios democraticos V. Exa. im- Raul Dreyfus. ,', ,deu-lhe, para logo, uma feição attra- a dobr�rem as cercas e limparem as

plantou gloriesa terra barriga-verde. S. Francisco, 1. Sociedade Alliança h' 1 respectivas testadas, valas e sargetas.
Santo Deus guarde V. Exa. Oswaldo Estívadores reettlrmando admiração arr hente, batal anjo incansave pelo Outrosim, deveis mandar proceder á
Oliveira. te alto.descortino v. ex. direcção Esta, progresso da sua terra. '

.
necessaria limpeza ,no Cemiterio Pu,

FJorianopolis, 1. Comrnando ofíi- do eatharinense apresenta congratula' Espirito caritativo, o distincto eol- bico desse' districto. Cumprã-se.
.cialídade guarnição desejam V._Exa. ções assignatura acto consírucção este lega tem o se_!l nome' ligado ás boas -Po�t�ria II. ,76. joão Pedro
feliz entraea armo novo. Major Luiz porto. Outrosim augura felicidades obras tornando.se o credol!' dos me-

de OII\�e!ra, Carv,a!h.o, Sl.Ip�rtntenden-
Sq_mbra Commandante GuarniçãO novo anno. Saudações. Leoncio Paulo '

.' t� MUniCIpal de Flonanopolts, no uso
florianopolis. Costa, Presidente. Ihores a�radeClmentos da pobreza das s-U�s altribuições, etc.
, Florianopolis, 1. Desejamos innume S. Francisco, 1. Desejo a v. ex. feliz def:jta capItal. Di�penea' o sr. Ladislau Newton
ras felicidades corrente anno. Famílias anno�novo. Tenente Octavio. Fugindo ás manifestações de sym- Moreira, das funoções de Auxiliar de
Bulcão e Achilles Gallotti. joinville, 1. Queira acceitar felicita- pathia do seu largo circulo õe ami- escripla que ex�rcia em comm,issão jun·

Florianopolis, 1. Boas festas votos ções entrada anno novo. AIfiejo QIi' zades, o nosso distincto collega vae t� á Thesourarla .desta Superlntenden:
,

felicida'de-s anno novq. Ramagem.
'

veira.
"

d' d ' .
�

S� J é
cla. Cumpra se. 'I'eneute Eliall Lopes

Florianopoli�, 2. Queira receber Join ville, 1. Respeitosas saud�ç.ões; passar o Ia e nOJe em ao" 08 I Dia 17 Acompanhado de sua exma. esposa,.
meus votos felIz anno novo. Abraços. Mario Lobo. onde, entretanto. ha de receber o tea.- Portaria n. 777. Ao -Adminis. regressou c)e Curityba, ollde foi tomar
José O:Donne�l. .

' Florianopolis, 1. Nós amigos in" temunuo d� muita estima em que é tradcr· do Mercado. Determino-,vos, parte n'um Conselho de Guerra. o sr.

,- Flonanopolls, 1: .Cum,pr�mentos V. t�ansj�erite:3 de V. Ex. em todas as tido nesta capital ' seja prestada conla, da arrecadação do tenente Elias Lopes,' pharmaceutico do- '

Eu ..e,Exma, faJTllha almejando todas sltuaçoes, em flue.V. Exa. 'se tem e�. Com os nOHSOS melhores - votos d6 mercado até a presente data) apreseo· Hospital Militar.
:s fellc1dades no decurso de 1922, contrado, aproveItamos o aureo dIa .. . . "tando documentos das despezas autori'
Heracli'o e Senhora, , de promissoras esperanças 1)a[a apre-

feliCidades ' contulUas, _ .dClxan:oH-lhe zadas por ésta Superintendencia em

florianop'olis) 1. Cumprimenta e sentar ao eminente Chefe e benemerilo aqui os nOS80S cumprimentos pelo ,Portarias anteriores, inclusive os paga·
apresenta os desejos de felicidades Cathal'inense cumprimentos respeito· dia de hoje. mentos das obras e pintura executa-

, no anno novo a .familia de Antonio sos com os fervorosos anhellos 'pela __,,:�,__ das no Cemiterio Publico e Palacio
Francisco de Farias. ' feHcidade pessoal de V. Exa. e da AI

.

t' Municipal. Cumpra se.

Florianopolis, 1. Cumprimento V' exma. famiUa no transcorrer de 1922. moço ln Uno,
'Exa. e Exma, familia desejando feli, Outrosim realfirm amos 'a N. Ex. 'O nesso íIIustre correligionario e Reque1'mento8 deBpachados
,cidades no decorrer do anno que hoje os protestos de inteira solidãriedade çiistincto amigo sr. dr. Henrique Rupp, Dia 19
se inicia. Mancio çosta. poHtica, applaudindo sem reserVai a Junior offereceu, ant�·hontem; ém sua Antonio' GOJdiano Oabral. Ao Au'
Florianopolis, 1. Felicidades novo nobre, a energica, leal, attitude, manti. aprazivel residencia, um almoço inti- xiliar Technico, para informar.

anno. Garcez. da por V Ex. no actual mOl1)enío, mo em- commemOr(lção á entrada do Miguel Archanjo de Souza. Idem. Chegou de S. Paulo, o tJ.osso jor
: Florianopolis, 2. Queira o meu emi- de accordo com a _inteil'eza moral, a anno novo. _

I Dia 20 ven conterraneo sr. João Pedro Silvei�
nente Chef� e Amigo acceitar com clariviçlencia politica de V. Ex. o maior Sentaram,se á mesa situada, pito' João Augusto de La Martiniére. ra de Souza.
distinctissima' Família meus votos fa- dos catharinenses,João Carvalho) Dr. réscamente, no lindo jardim de sua Certifique-se. I I

�icjdad.es. Th!ago Fonse�a. Cid Campos, Capitã o Q��iino,2 Be,nto, resi d encia,os seguintes cavalheiros: dr. 'João Bruggmann. Certifique·se. Acha 'se nesta capital, em vi5ita á

_Flonà,nopol:s, 1. Feliz .anno novo. Dr. Oscar Ra�'os, Oapltao .rlaV-lano Alfredo ,Luz, t�lenloso advog�do da João Barbato. Informe o Auxiliar SUl família, o nosso joven conterraneO'
Herundtna d Albuquerque.' Oastão, Pomplllo,Bento, AlCides TO",SãO Paulo-RIO Grande' dr. George Technico. sr. Orlando Gentil, official da Mari'
Florianopolis, 1. faço. sinceros vo!os lentino Ferreira �a Cunha, !ito Carva- Rolfe, procurcador especi�1 da mesma Francisco Coutinho de Azeve,do. nha Mercante.

par� que n.o�o anno seja mensageiro ,lh.o, Ary - Tol�nhno, AntonIo, Coelho companhia; dr João Accacio de Oli. Certifique-s�.
mU1\a.s fell�ldades V. Exa. e exma. ,PlOtO e ManclO Costa.

"
veira) coronel Le'onardo Campo Ju. Procedente de Curityb;a, acha'se

f:lmLfla Adelta Ramos. N. da R. ES1e lelegramma e repro- nior da Commissão Executiva do Par' Officio u. IOO:i,. IlImo. Sr. Dr. nesta capital a exrna. sra. d. Izabel Me-

F��rianopolis, 1.. �esejo V. Exa. e du�ido devido no original faltarem tido'Republicano...._Oatharinense; (oro Secretario doInteriorejustiça. Emso' deiros.
famlha perenes feltcld�des entrada de dOIS nomes. nel Bley Netto, pr,estig 050 politico de luçao ao vosso officio circu,lar, n. 395;

-

an�o novo, Saudaçoes. Christiano . Mafra; mIjar Cid Gonzaga, collector de 19 do corrente) tenho a honra de Do Paraná��hegou d,omingo, o n.osr

1.elte.
,

'

. S
. estadual de Porto União; major dr. communicar'vos que, com relação á so joven conterraneo sr. Renato Bar-

Palhoça, 1. f?lrectorlo Republtcano enhora Coralía luz Bulcão Vianna, deputado estadual; ado Guarda Municipal, existe a' Lei n.351, boza, talentoso academico de Direito,

Pal.hocense f.elldta Calorosamente o vogado Napoleão Lopes, da Brasil de 7 de janeiro ,de 1913, creando'a, na Unfversidade daquelle Estado.
emInente chefe e faz votos pela sua Developmenl' José Gurng, entre ou' éujá organisação não fôra até hoje ef .-,-

,

fencidade pesso�1 e politica no novo No embarque da Exma. Sra. D. tras pessoas.
'

fectuada, por não permitlicem as finan-I A�ompanhando sua exma. familia,.
anno que detorre. Respe!tosas sauda: Coralia Luz, effectuado ante-hontem, Foi servido magnifico (!menu" rece- ças l11unicipaes. ' seguIu pelo paquete MAX, f)ara a La·

lies. José Kehrig, ,Rodngl,les Lopes, tamhem estiveram presentes os. nos- bendo todos os convivas o mail fidal' .Junto acompanha um exemplar da! guna, o nosso prezado amigo sr. CeI·

febrool'o de' Oll'veira Luiz Boro Hen t t t' I d collecI'ão de Leis do alludido aono'.I' 50 .de ,Almeida Coelho,- 10 oflicilll da.
. ' , '.'

-

S08 distinctos
-

amigos sr. dr. José go ra amen o por par e a exma. Y

lu K Ig Augusto Vld I Pedro -

'1' d '11 t d R j onde encontrará V. S. a referida LeI DirectorIa de Viação- e Obras Pu,f q, e oer � a, Boiteux c Pedro Cunha, 'Director do famlla o I tI,S re ,r. upp untOr, ,

bl'
'

Hoffm:ann., . prodiga, como sel11lpre; em dispensar n. 351. Icas.

Merlm, L. Tenho. subida. honra Thesoul'o, cujos nomes nos esslipa- carinhosas manifestaçõe" ás pessoas
apres�nf:lr V,. Exa. votos. feliz anno ram involüntariamente. que são honradas com' a sua estima. Requerimento despachado NECROLOGIA
novo. Respetlosas sauda,ções Alvaro . � Durante o almoço foram trocados Milton Machado de Souza. faça'-sê 'Em sua residencia á rua Jeronym(»
Catão. \_'VISO' amistosos brindes, sendo saudados, em a tr,ansferencia pedida na forma da lei. Coelho) falleceu hontem, h 14 horas,
Palhoça, 1. Muitas felicidades dese· i '

bellas orações, todos quantos- consti-
-

_

Dia 26 1'0 nOSS0 joven conterraneo, sr. 'Theo-

ja o Joca.
"

.
tuiram aquella bella reunião, da qual, Portal'ia ú. 77'S. Ao Adminis' doro Voigt) empregado no commerciCl

P Ih 1 De s fell anno
. -

d tradol' do Mercado. Tendo sido o pre') desta praça. -

-

a oça, ._ ,seJamo,� O. pedidos de as.ignaturas de todos os convivas guardarao agra a'
1'0 maxl'mo de offerta 'na concurren·t, O!lepultalJ1cnto de seu'cadaver reali-

,#.;lOvo. Saudaçoes jorge e Ze;zlnho. , «RepubU;:a'.ó serão attendido8 me vel remicen.da, .. i

Indayal, 1. FelicitamQs entrada anno diante 'pagamento ad'eantado, --'-----,-------- ela publica realisada, hóje para o ar' sar-se-á hoje, '-no Cemiterio Allemão.

desejando felicidades. Saudades. Tran� Os pagamentol devem se. feitod LOTER IA rendamenlo dos compartimentos, do A' exma. '(amilia enl utada 'enviamos

quillíno Octaviano e Manoel Guilher· a gerencia desta folha por vale pOli
Mercado Publico, de Rs. 200$000, pa- nossas sinceras conaolencias.

R I
.

d d
. Foi este o n,umero da ,sorte grande ra os de I' ordem; Rs. 180$000. parame ómos. ta ou por lnterme io e cesas ('om,

,S. Bento, I, Felicitàções e prosperi- merciae8. 'de hontern 823°1 os de' 28 ordem; Rs. 100$000, para os

..dades V, Exa. e.xma. familia' entrada
"

, de 3' ordem e Rs. 92$000, para os de '

anno nOVO. Vascon,ceHos e família. 4� ordem, determino' vos, por isso)
Lages, 1. 'Apresenlo V, Exa. me- que intimeis OS acluaes locatorios dos,

Ihores votos felicidades anno novo. ' comparHwentos ns 11, de I" ordem

Bispo.
- Entrada do ,Campo 'da Ressacada (esquina), n. 10,de 2'ordem, ns. 3 e 8,

Lages, 1. Felicitações pelo anno no de 3' ordem e n. 13, de 4a 0rdem, e

voo Caetano Costa. que não apresentaram propostas, a com'

'Curitybanos; �. Directoria een'tro parecerem n'esta Superintendencia, afim
, pomíco Dr. Hercilio Luz districto São de declararem se acceilam os referidos
Sebastião cumprimenta benemerito che·

...._

preços, sujeitand'o·se ao 'pagamenlo do

fe e'ntradá anno novo hypothecando imposto de 3% sobre contraçtos, 10%
inteira solidariedade V. Ex. candidalu� de cauçãO do valor do mesmo e de'

ra Dr. Bernardes. -Respeitosas saudades mais condições exigidas, afim de serem

Edmundo Dantas' Martinho Matias José chamados os mesmos nesta Superin-
Guilherme, Frederico Grannemal1n João tendencia a assignarem os respectivos
Rosa. contractos.

Laguna, 1-. Sinceros parabens pelo
"

.-«_...... Scientificando ainda aos referidos

anno bom. No dia em que V. ex.

dei-, :'- _ '- Ilocatarios, que esta Superintendencia
'xa o governo após quatriennio admi· Os �xcurs'iolllstas no pont,o termillal da estrafla i ..augura' prÍiJv.idencI rá sobre o caso de accor·

nístração modelar faço votos volte bre- " da� (jalnl)O da Ressacada " ' do com a Lei. Cúmpra-se.

Dr. Hercilio Luz

[In� H. Ria[�nelo

)<'J'allciseo Sepitlba
De sua viagem, á Curityba, regres

sou domingo ultimo, o nosso presado
amigo sr. Francisco Sepitiba, conse
Iheiro municipal.

Dr. Jacy Tolentino
Para o norte ida República, seguiu

ha dias o nosso amigo sr. dr. Jaey To
lentinó.

D.·. Am�rff:o Nunes'
Em visita aos seus parentes, seguiri..

dentro de poucos dÍàs para a Bahia,.
o sr, dr. Americo da Silveira Nunes,
Juiz de Direito da 1" vara da capital.

No, dia lOdo corrente, chegou dO'
Rio de Janeiro) o nosso joven conter
raneo Fernand.o Wendhauseu Junior.
30 annista de medicina.

I
Da Capital Federal, chrgou domin-

_

go, o nosso joven conttl r .lneo IvO'
Ouilhon Pereira de Mello, ª pplicad€}
alumno do Collegio Militar.

2a. Oonvocação

Convido os senh_ores socios para
se reunrrem em Assembléa Geral, Do
mingo; 8 do corre'nte, ás 15 horas, n€},

galpão, ... para eleiçãO de Directoria
que sj!rá/realisada com qualquer nu�'

mero.

F.loríanopolis,3 de Janeiro de 1922.,
Joaquim E. Torres

, Presidente

Teleg�ammas retidos
No Telegrapho Nacional eBtão:'

retidos telegrammas para: Bebe, Nina:.
Oliveira, Professor Benjamin MelIo�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ONGRE'SSO DO ESTADO J' t '( iIf �@@}�����t.§§§�� residente nesta capital; Antonio Mar'

�CJT�li9a�11:nl�."Ç!e::::m�::D:;J 0RD_e. lu'nl!�dma�a�crt� da se"

&T
�

.
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� nesta capital; Francisco Bilk, de 30
Presideneta do Sr. ,JOãO PinhO.,

sao de -,.. de Dezembro de
annos. empregado no commercio e

1° Secretario: Sr. [oe Collaço. ' " ' J9�1
, residente nesta capital; Francisco Oou-

'

5 tari S L' d V -

tinha de Azevedo, de 33 annos, alfaiate,2- ecre ano; r, UIZ e ascon-
,

P 'd
. J •

Bd ardo BII I rest encta ao sr. maior . ti residentena capitaljjoão rüggrnann.dece o�; ,', '" 'Horn 23 antros, artista e residente nesta capi-Feita a .chamada, responde� os
Presentes os _ Srs. Major Eduardo '

tal.Genezio da Paz, de 23 annos.empre-
'srs. [oao Pinho, Joe Collaço, LUIz de H0rn, Presidente; Francisco Ramos, gado no commercio e [residente nestaVasc ncel!os, Carlos '-Yendh��sen, [oa , Càrvalho, Rodolpho Luz, Carlos

• capital; Luiz Braga Mury, de 22 annos,CCae1tanod °Aobsta, LH�PP�lblto BOFltelu�, Mey'er, deputados, e João Tolentino,

U ICa �
t- Tenente do Exercito e residentear os. e Teu, UIZ r\ ry, u VIO

Secretario, é aberta a sessão e aprova-

e
nesta capital, Anisio Martins de OlrAducci, Oscar �osas. Deodoro de

da a acta das sessão anterior. .

veira, de 25 annos, 2". Fenente doCarvalho, Fra.nc!scú Fagundes, Os.
,Expediente '�mI Exercito e residente nesta capital;waldo de Ol�velra! JOãO Fernandes, Officio do Sr. Secretario da Fazenda, 1�llQJV�I ,

'

�
Joãcf Augusto de La Martiniére, deDorval Melchlad_es e Abelardo Luz,

V· ão: Obras Publicas e Agricultu- 47 annos, empregado no cornmercioA?r�-se a sessao... ra:aeÇnvl'anrlo,por 'cópia, um offiei? da
e residente nesta capital; Oscar Andr�,

E Ilda. P{)st� em discussão e, s:_m Secretaria da Viação e Obras Publicas,

� Pinheiro, de 23 armes, artista e resi-•. deba!e, approvada a acta da sessao
afim .de ser attendida a solícitaçso da" li] dente nesta captial; Francisco Xavier "

anterior,. mesma. Mandou-se satisfazer. � Fortunato, de 38 annos, empregadoExpedIente. 'Requerimentos

� �
no commercio e residente-nesta capital;OFFICIO�do, sr: José Ferreira�as. Da Sociedade União fabril Limitada, Os armuncios na "Republica" serão feitos de· Florentino José de Oliveira. de 28tos, Procurador Fiscal da Fazenda

estabelecida em [oinvllle, para o regís- ,I accordo com a, seguinte tabeUa: . anuas, carpinteiro e residente na Trln-estadual, rernettendo ao Congresso co·
tro e annotação da escriptura de cessão

dade; Hugo freyesleben, de 26 annospias dos contracfos celebrados Piela feita da sua quota de capital, pelo 50·

�
Uma pagina inteira (uma vez) 1501000

� empregado publico e residenle nestaSoqthern Lu"?ber. and Colontsat.on
cio Juan Francisco da Costa ao sOei_? Meia pagina c.: 80$000

"

capital; Francisco José de Bíuencourr,Company. Intel��do. _ Dr; Marinho P de Sousa Lobo.Deferi: Quarto de pagina � c' _40$000 de 41 annos, boleeiro e residente ria
_

Postas em discussão, .sem debate, do,

'�Oitavo
de pagina (25$000

'�Trindade,;
João' Philippe Píckrlng, de'sao al?provadas as segutntes redac'

Dito de Campos Lobo & Cia, esta- 1/16 de pagina �«20$000 29 annos machinista e residente nesta
,

ções fmaes:
n I d p'. t belecidos nesta praça, pedindo para ser �/32 de pagina II c ,10$000 capiatl: Newton da Luz Macuco, de.Redacção na

.

o rOJec o
nomeados Trapicheiros, para todos os 1/16 de pagina (um mez) lOO$OOO 23' annos, empregado publico e resí--

D • .:J li
. effeitos. legaes idem.

'

�
\, q� de pagina «« 150$000

�
dente nesta capital; Brasiliano Simpli-• O Congresso Representativo, do

Dito de Constantino Garofallis &
, . cio Lessa, de 21 annos, lavrador e re-, Estado

RESOLVE: Cia estabelecidos nesta praça, para o
Na l� pagina texto 1$500 a linha, 2� pagina 800 rei. sidente ua Trindáde; José Benigno

Art. 1. Fica o Governo autorisado registro de um documen.o pas�adoGPe-
�

Gonçalves, de 24 annos, operario e re-,

A lo ex sccío, fallecido, Constantino a- A pedidos, edital} etc., 300 réis a litiha sidente no Sacco dos Limões,' Adolpho-a ceder, a titulo gratuito, ao sylo d tde Mendicidade da Lagu na,
�

o pre' ia roíallis.: juntem. certidão .a par e �ue _' Fernandes Monteiro. de 72 annos, ma'
e terreno de propriedade do Estado, tocou aos herdeiros do SOCa0 Iallacido, _

O. annunciot por longo prua têm 10 % de ahatimento jor reformado do Exercito e residente,
existentes á rua Conselheiro Lamego, para o fim a que se refere o art· 13 n'

-

'�'
'

, nesta capital; Rodolpho Caminha, de
naquella cidade.· 10 do Dec. rr 14339 de l' de.Setem: ,

"

�1r;:::x;:;l�-'I�::;:;-1!-;:::;ç;'}�r;::""1H-;:::::;ç;-}I*l,�r;:]i- 27 annos, chauffeur· e resídente nesta
t· bro de 1920, combinado com a § 4 n· • I��JI':X:"I''__X:::�.JL'''''JC:J l�l��1 ,_

- cap tal', Isidoro Souza e Silva, de 32,§ único, Se por qualquer m.o IVO
d N d .

r�i��r �:ri���!i,r �i�re:!�'�s!al�r��f����' 2sme9s;sito�a���d;3a��a��s�oen, c��r'adaa =
.

W" [8,N [1].'. [E�§ �,� ���:'e e�:'f���1eO�: 1-�:�����j�;'
didos por esta Lei, reverterão para a ti

� Lobo Haberbeck, da 45 annos, em'
Propriedade do Estado.' EEl13BSrE! aEElElEEl'2l'3EE1SEI pregado no commercio 'e residente nes-. . -

D J r Boit 'fi'
. " , .

ta capital; Augusto Fausto de SJUZ8co:'��rr�, Revogam-se as disposições em f r. ose OI euxffi A magnifica e bem conheCIda fazenda das Demor.1s. inclusIve juntor, de 24 annos, funccionario pU'
Sala das Commissões, em 5 de li]w ADVOGADO m e, annexas ás afamadas ilivernadas do rio Jararaca, Papu.lm e Morro publico � residente nesta capiiaf; Alfre

Setembro de 1921.
. I

.. do Mai'é1, junto ao Fachinal Preto,na estrada velha de Lages, ten- do Domingos Ouriques, de 25 annos,
O 1 M 1 k' d el t r Ii].. J b empregado no commer.cio e residenteA��T:rdo i�zza es, r a o

iii '(DAS 10 A'S 13 HORAS) mldo entr�das pelo Q�ebra Dent,e.s, Barracã,) e �raraca, edS ca�as, nesta capital; . ManQ,e1 da Silva Qui'Bedaeção Cinal do P.·ojecto li] , 'PRAÇA GENERAL OSOR�O, 24. !Djl �anguelras e potrelros, ma�111flCaS aguacda�, cjlI1m10a ek�lropeu, altltu marães. de 64 annos, empregado p�.
u. 7 E!lEElElSIElE3EE1SEJElEElI5l!9E3 de de 700 a 1200 metros, distantes aa apIta .,

I ometros. blico- e residentc nesta capitali,ManoelO Congresso Representativo do Es- A fazenda 'c0ntém mais ou menos' 30 a 40 milhões, campos, de Freitas Cardoso� de 32 anno>, com,
1ado de Santa Catharina

A
·

fachinaes e mattos, tôas terras de piantaçllo. Garante-se gado gor- merciante e residente nesta ,capiti};DECRETA: ,nnUnCIOS'
I
de nó"inv�rno e no verão. Entre2'a se a fazenda medida e demarcada. Manoel João da' Silveira, de 41 annoSiArt. unico. Fica o Poder Executivo ,. lavrador e residente no Sacco dos Li'

autotisado a conceder;l viuva e fi- Preço convidatÍvo'e tambem rec. be-se ein pagamento gado de criar mões, Pedro Bosco, de 56 lannos. em'lhos menores, de Allino Dutra, ex·fis· r.rupu �f[ol�r lAURn M'Ull�R e de c6rte.
r pregado publico e residente nesta ca'cat da Secção de Agua e Esgotos da U .t� U, H U L

,

Para tratar com o proprietario Carlos NapoleAo Poeta, �o pital; Arthur Lopes Rego, de 39 an11os.Capital, o direito á pensão do Monte'
escrlptorio c,la Sociedade Catharineflse, �a Jararaca, on em São JOSé. Capitão Tenente da' Armada ,e resi'

pio dos Funccionarios do Estado, des' MATRICULA .. ._, ,_._ dente nesta capital; Apparido Manoel
de que concorram, em prestações men' ,Previno aos interessados que a ma·

EDITAES
de 29 annos, en;JPl'egado publico � re- dos Sautos, de 2ó anno! pombeiro e

s,aes deduzi�as �a pensãO e p�lo pr�: 1ticula inicial deste. Grup'Gl Escolar, es· , ,_. ,sidente Qesla capital; Leonel Martins residente no Sacco dos Limões IArthuii
zo .que a LeI eXige, com

..

as contn
I,tará aberta nos lfias 9 a 14 do �orren· dos Santos, de 42 annos, empregado Manoel Vieira, de· 33 annos, traba�

bUlçõ�s a 9ue e�tava sUJett� aq�e�le te, das 10 ás 13 horas.
, , " .

no commercio e residente nesta capital; Ihador e residente nestarcapital; Edgar·
. iuncclonarJO; revogadas as dlSposlçoes I Os alumnos' do anno anterior serão Jose Oarcez Juntar, escrivão do clvel Nicolau Carlos Maes, de 47 annos, José Ferna�es, ele 23 annos,emprega'.em contrario.

.

I matriculados 'em primeiro lugar, (nos I da la: vara, encarregado do serviç? commerciante e residente nesta c'lpital; do no commercio e residente nesta c�·Sala .das Commlssões. em 5 de Se' I dias 9,10 e 11), mediante a apresenta' d? . allstament.o elef�oral. do MUni' Ondino José Dias, de 26 annos artista pital; Alfonso +-eg�!io de Ass�fI, delembro de � �21
. ção dos boletins de p�'o�oção, cujos ,di· "'"ClplO de Flonanopolts, na forma da e residente ne�ta capital; Augusto Hue- 38 annos. comme.rclante e reSidente

_A Commlsao de �edacção. ,'zer,es devem ser preenchidos pelos 111- _leI. '

.
bel, de 34 annos: engenheiro e resi· desta capItal; Atalrba Vara Brasil, de,

.

Dorval Melek�ades, relator teressados,Os alumnos novos ou trans' Faço saber aos ,que o.presente virem dente nesta eapital; Paulo de Araujo i)6 annos, empregado no commerctoAbelardo Luz feridos de outros grupos serão -matri· e delle conhecimento tiverem, que du Teixeira, de 42 annos, artista e resi- e residente nesta capital; Virginio JYlu'
culados nos dias lO, 13 e 14. , I rante.

a quinzena fi�da foram incluid�s dente nesta capital; Tuffi Sade�li, de nari, de 39 an�os, induB,trial e resí'Bedacção nual o Projeeto Os alumnos novos deverão apre�en' n,? .aI15tament� elelt?ral deste mUnI· 32 ennos, com�erciante e reSidente dente nesta �apltal.II. 31 tar no acto da matricula e attestado de C;lplO os seguintes CIdadãos: - nesta capital; Jose de Campos Bruno,
.

(Coutinua)O Ccngresso Representativo do Es· vaccina. Edson de Freitas Almeida, de 33

an'l de 41 annos, commerciante e residen •

tado de Santa Gatharina' "n.os, func.ciónario do Banc� do Bra te nesta capital; Const�ntino do? San- Governo MunicipalDECRETA:
";seola t:olllplelllclltar de Fio' 511 e reSidente nesta Capital; JoãO tos, de 40 annos, marítimo e reSidente, '

Art. unko. Ficam, approvados os
.'iallopolls Antonio José Soares, de 45 annos, ,nesta capital; Jorge de Souza Lopes, Cobrança do 1· semestre dosc.reditos a 'que se referem os seguintes Prev.no aos interessados que a ma' milit�r refo�mado e. residen.te nes'ta de 21 ann05� chauffeur e residente impostos, dg continuação edecretos do Poder

-

Executivo: n. 84
tricula desta Escola estará aberta nos CapItal; TraJano.Justtno �egls, de 41 nesta capital; P��ro Nolasc.o Regis, de abertura de negocio aferiçãOde ,-9 de julho; n. ,85 � 16 de Julh,!; 13 d t anilas, _commerclante e reSidente nesta 41 annos, mantJmo e reSidente nesta. .'.'n. 1390 de 17 de Julho; n. 88 de 6 dias 10, 11, 12 e o corren e mez.

Capital; , Gustavo de Assis, de 23 ano capital;· Oscar Bonassis, de 32 annos,' vehIculos e taxa sanltarla: 'de Agosto; n. 89 de 13 de Agostoi n. Fpolis, 4·1-922.
. nos. empregado publico e. residen�e artista e residente nesta capital; Cres- De ordem do sr. Supermter.-90 de 17 de Agosto; r. 1399 de 17 fJoão TolentinQ Juntar

nesta Capital; Elpidio Caetano da S11- cencio Antonio Vidal, de 30 a,!nos, dente Municipal� e nos termos d �de Agosto; n. 1400 de 25 de Agosto; Di ector
va, de .30 anlJos, ernpreg�do do. Ban- trabalhador e residente no Sacco dos regulamento 'faço pubHco paran. 1402 de 30 de Agastai n. 92 de ,3 co NaCIonal do CommerclO e reSidente Limões; Joaquim Marcelino Coelho, de

'

h' 'mento' d
.

t
'

.

I

...1d S t b 93 d fi d S t t C t I L' A t
"

d Mil C
. -

Ph
' .',

d con eCI.... os In eressa�os '

e e em ['0; n. e '" e e em- nes a· apl a; UIZ r.emlc�o e .e· ,39 annos, apIta0 armaceutlco o. ,

"

bro; n. 1404 de 16 de Setembro; n. 96 lo, d� 33 annos, fun�clonarlo pUbliCai Exercito, residente nesta capital; Raul que duran�e o c?rrente me,z, emde 27 de Setembro; n. 97 de 27 de
"? e reSIdente nesta Caplta4 Arthur Beck, Oscar da/Silva; de 29 annos, carpin· todos os dIas utels das 10 as, Á5Setembro; n. J 406 de 7 de Outubro; ,�;::;; d� 28 an!10s, empregado �o commer- teiro e, residente no Saccoídos Limões; horas, se procede n' esta Thesou. '

n. 98 de 15 de Outubro; n. 1411 de I
.1 CI�. e reSidente nesta Clpltal; Alfredo, Pedro João Ro,dr!gues, de. 34 annos, raria á cobrança dos impostos de5 de Novembro; n . .l03 de 1,9 de No'. ,

'

fi
- Muller, de 24 anilaS, empregaclo no -empregado publico e l'eSldente no b' • h'· ,

d "

.

vembrOi n. 1418 de .22 de Dezembro, tmn('011 Ma[l'ooal d.n avngataU commercio e residente nesta capital;: SaccD dos Limões; Candido Manoel a. ertura �.�o tmua�ão ,
e

, nego*todos de 1920; n. 1424 de 5 de Ja- L II � U II D�,� Thiago Mamede da Silva, de 23 annos, I Leandro, de .42 annos, lavrador e re. CIOS, aferIç-�o, vehlculos e- taxaneiro; n. 1427 de 7 de JaneIro; n. 1434 '

,Honn[bn lavrador e residente na Trindade; Theo· 'sidente na Trindaje; Jayme Couto, de sanitaria, conrespofldente ao pri- ,de 21 de Janeiro; n, 1436 de 24 de �II I\� domiro Aggr!pinq_ de
.
Siqueira. de 26 46 an,nos; empregador publico e resi* meiro semestre do actual exer.ci-.',Janeiro; n. 108 de, �:8 de Janeiro; n.

PAQUETE _ a�nos, barbeIro e reiqdente nesta ca- dente nesta capital; João Guedes da cio de 19�2 sendo a taxa sani:'1437 de 28 de -Janeiro; n. 1441 de l'

MAX Pltal; Ewaldo Mund) de 22 annos, Fonseca, de 52 annos, empregado pU',
.

b d d' ri
.

,
de Fevereiro; n 1442 de l' de Feve empregado no commercioe residenfelblico e' residente nesta capital; .Jorge tarJa co ,ra a',e a�cor_o com a
reiro; n. 1443 de 4 de Fevereiro; 11. Sahirá no dia 7 do corrente, á " nesta capital; Jacintho Alexandre da Garrido Portella, de 21 annos de idade, tabelIa annexa a LeI n. 251 de la1446 de 21 de Fevereiro; n. 110 de l'

hora. da madrugada, para ltajahv, Silva Junior, 68,annas, elnpregado I empregado no ·commercio e residente de Taneiro de 1917, em combinade Março; n. 111 de 4 de Março; n.
S. Francisco, Paramfguá e Antonina. publicc e r�.sidente ne�ta capital; Djal-I' nesta capital; João Aureliano de Assis, ção com o art. n. 18,' da Lei' n. '1455 de 29 de Março; n. 112 de 16 de

Recebe passageiros, valoJes,. en. ma Cabral Barbosa, �e 25 �nnos, em· d.e 27 annos, empre�ado p��lico e r�· 441, de 27 de Outubro de '1917..Abril; n. 114 de 20 de Ab�i1; n. 1464
commendas e cargas pelo trapiche pregado no commerGlO e reslrlente nes sldente neste capital; Heitor da 511' _,

_ _ ..
..de 26 de Abril; n. 1465 de 29 pe Abril�

Rita Maria. ta capital; Domingos, José da Silva, de veira Carneiro, de 26 annos, funccio·. O contfl.b�llnt� qne Qao satIsflze,ro. 115 de 30 de Abril; n. 116 de .12
Para mais informações· com os 40 annos, commerciante e residente nario·publico e re::.idente nesta capital; o -seu debito dentro do praso aCl";'de Maio; n. 1465 A- de 17 de Maio; Agentes .

,nesta capital;· Thimoteo iheophilolManõel Oaldino Vieira'1 �e 25 �nnos, ma, fica sujeitoá mult� de 10 'I.n. 1468 de 25 de Maio; n. 117 de 9
HOfawkc, Irmão 6t Cia Wendhausen, de ,39 annos, operaria e I empregado no ,commerClO e reSIdente decorrido o dito semestre e ele-,de Junho; n. 118 9s�-de Ju1bo; n. 1475 residente nesta' �apital; Miguel Lópes na Trindade; Rodolpho. Bosco, �e 26 vada a 15 '/, na epoca da cobran-de 8 deJulho e 1477 A de 21 de Ju' Torres, d.e 4-l a!1nos, empregado no annos, empregado publIco e re�!dente ,;

I '

lho. todos do corrente anno;' revoga- A C commerclo e reSidente nesta capital; nesta capital; Donato José PereIra, de ça do 2 sen:estre.·, ,das as disposições em contrario. • arm O; Deomedes Simpliciano Pereira de SOU-123 annos, emprega_do do Lloyd Brasi', Thesourarta da· SuperlDten-Sala das Comniissõe;;, 5 de Setem' PHOTOGRAfHO
za de 49 ann�s, 2'. T�nente reforma leiro e residente'nesta capital; Manoel dencia Municipal de Florlanopó.ira de 1921. RUA TIRADEN11..3. r�
do. do E.xer.c,lto e reSidente nesta ca�IJoaquimBrasil, d.e 54 ann.os, emprega' II'S,3 de Jaueírode 1922.D I MeleM da.... I I Retratos para todos 08 PI'( ç (. t f I D C lf d

I
orva a _, e a ar

c!esde 5$000 a du
' pi a ; 10nJ.S10 \ a eez",. e 30 �nnos, do !la c�mmerclo e resldent.e nesta '

Antonio Coelho PintoAbelardo Luz
Trabalha empregado no commerclo e reSIdente capital; Joao Nepumaceno BraSIl, de 28

.

-

.

'

, (Continúa) nesta capital; Manoel Fredefioo Rolla, armos, empre�ado no : commercio e Thesourelro
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L
DE ·ULTI1VLA

dios ln. 35 e 37, da rua Lauro Mul- I Washington já deu o seu pleno aS-I --Agr�decendo a s�a remessa, f�ze- j Sorteio de Apolicesler em Itajahy para nelles fuaecío- I sentimento á legislação int.ernaeiona.l'lJ!os VIVO� vot�s par� que a publtc.!" _, -' •

. I
b d b

- I çao da util revista nao soffra sOIUçaO(,n.ar a estaçao telegraphica daqilella! s? re o emprego os su mannos, con ...

de continuldade. -

C
-

d
.

Cidade, pelo aluguel de 100$000 siderando que, para o governo da om a 'pre��mça os �rs, major-

Rio 3 A Côrte de [ustiea Inter mensaes. França, essa legislação substitúe per-
_ BoAas testas

/'
Gustavo Silveira. Secretario da Fa-

•

' • 't'
�

• _._
" zenda; major Pedro Cunha, Direc-

nacional convocada rara 30 de Ja- feitamente os fins que ambos VIsam,
d Th· .

G
.

L. -.
.

O' d d f did d
-

ã f I d tor l) esouro; major ervasro UZ,
. neiro em Haya, a fim de tr�tar: da pro 9 ra mm \ J e esa com o pe I � e s?prE's.s o ormu a o

Republica ,I'ecebeu e retribue as 'h-O' , 'd Th . Phil _
, _ d�· , ,'_J " -, pela delega roa') britannica da gUHrra '. _ '

su ireetor o esouro, I orne
eleição (j!�t',u presirtente e viee-pre- da Su e COI a

't -,
.

.., felicitações que lhe enviaram pela en- no Arantes Director da (10otabili·
id t \ !:.:it I... - d regi nento contra os navios mercantes. d d N

.
. .

.

�I eo e eí� allor�ça() () I

• _

tia a o Anno ovo as seguintes dade; Octavio Oliveira, pelo Procu-
lOteI_no. se· reU?l�� nova ente m ; Stok ilmo, 3 Em entrevista que •.• pessôss amígae: coronel João Simões rador Fiscal; major' Accacio M,)reira
Abril, afun de mtciar 003 seus - tr�ba- c�ucedeu aos jC).rn�es o chefe da sec- j BOI!IIM [omm�r[lal Lo�e�, !.amilia _ Joaqu�.m Arimte�, e representantes da imprensa, reali-
lhos,
_. çãode s Ibmp.rsIVE'IS d» departamento I . capitão [oão Pedro da ,:-;tlva Medei SOU-i:!e no dia 2 ás 11 horas o sor.:

O Jornal do Uommercio, a pro- - da Marinha�"'declarou qu= a Soeeia
_. ros, dr, João Muricy e familia,tenente teia de apólices da divida publica do

.posito , diz corretar-lhe que o dr Ruy não pôde acceitar a abolieão cornple- E�trou para o seu �Ulnto an�o de W d I J' R
.

h ld G ,"
- E d

-

_"
•.

• 't. publicação, o bem feito rnensano da an er ey
..

umor, em? .IUO sta O. ....
'

B!i.r��s,� nao ,�stara presente -a essa ta dos ,subrn�rlnos, por considerar Associação Commercial de Floriano' feldt e famlha. ceI. MaurICIO Smke Para o edital que publica hoje a
reunia»; esta.' a, �orélD. e.m !l:aya, no ess� arma ?m �lem�nto de defesa polis.

_
M��oel Antoo�o da Costa, �ento. A, Imprensa Official. chamamos a

mez de AbrIl; afim de parucipar da
I
mais aoropriado as pequenas nações. O numero que temos em mao, ca- Vieira, de Itajahy; do DIrector é atten ·ão dos interessados,

segunda reumão,' I Além disso, a Suécia pretende � prichosarnente trab .lhado, ,demonstra demais Iuneeionarios da Escola de
:r

.

_

,

'
. fazer com os submarinos, destroyers o. �omgosto e a cornpetencia dos seus Aprendizes Artifices. �

.

-

'II'

Estação telegrap híca 'de' e aeroplanos .: a base principal do seu.
dirl 'entes.

.. . .
-A Agencia Americana dirigiu-nos �&-DfIo.lta_

•
I novo programrna de defeza. I Em sua prrmelra_PdglOa. publ ca em

o sezuiate telegramma: O nosso conterraneo sr Amadeu
� ItaJahJ I · homenagem, o «Cliché» do exmo. sr. o, '

.-
-

I
dr. Hercilio Luz vice-governador do CRIO, 1. Saudamos quendos col- Fontanellí, actualmente oommerciante-

Rio, 3 Foram remettidas 'ao Tl'i-I A fr�nra [oo-[orda [um· a Jn Estado, trazendo' 0,0 texto, photogra- legas, enviando boas festas, auguran- em Thomazioa. Estado do Paraná,
bunal de Uontas, para registe, as IHI� U t· phias do sr. dr Carlos Wendhausen, do felicidades no decorrer de 1922,» felicitando-nos pela entrada de Anno

-

copias.do contrato firmado entre a UI"lara-n I·Dt'-rDa[I·OD�1 «Iead�r, do Congresso; D.irectoria d� - O !lOSSO dístincto amigo Si'. dr. Novo, enviou-nos 6$000 pal'a _dis-
R rtição dos Teleg·raphos e Ga- a \ II .. U ;\ssoclação, dr, ,<?Iavo FreIre, dr, Abe Uly'sses Costa integro J'l1iz da co- tribilirnos aos nossos pobres..�pa , ., , '. '. lardo Luz, Ablho Mafra e aspectos .

"

, ..

lmd Cunha/·para 'arrendamento [�té Parts, 3, Annuncla-se que a dele· das obras do Slneamento desta Ca' marca de JOlDvIlle. dmglU nos, tam- No sabbad�1 taremos eS1Dolas des-
31 de OpzE'mbro -de 1923, dos pré- gaçãl) franceza na Conferencia de pirai. bem um telegramma de felici�acões._ .

sa irnpvrtancia aos pobres,

,Rpunião
.

Justiça
da Côrte de
Internacional

Mu-nicipal da le}, As sessÕes da Junta serão
I s..,.,aC'.'_'G"Wil;i·

publicas, sendo permittldc aos
· ,'- �

.,
. ,

Revisão do lançamento de imposto candid��os .ou a seus procuraco- Jõe Collal"o
de abertura e cootiouaçãõ d� ne- res a flscaltsação do processo da T

giJcio�, fabricas, oHicinas, etc" apuração. E p'ara constar mandou
nferiçao de pesos e medidas e

pas .ar o presente, que vae affixa
vehiculoc;. d I rl

De ordem do Sr. Superintendente· o no ugar _o costume e pnbl1'
"'I ul1icip:l1 e nos dermos da Portaria cadó pela 'imprensa, Florianopó
n. -;:63 des.h\ data, faço. publico para tis, 23 de Dezembro de 1921. Eu,
'c::mk:cimenlo dos inleressadõs que no Leonardo Jorge de Campos, Ju'
rPa 22 do commte terão ;nicio os n/ar, Tabe liã0; o subscrevo e
trabalhos de revisã'o do lançamento '

do imposto da 'abertura e continua- asslgno em public0 e ra�o. (As-
-

ção de negocios, vehicülos e aferição signado) Americo da Silveira
D I -

0;'1' ',0 proximo exercido de 1922: de Nunes. Está conforme o original. ec araçao
acc,,)l'do com aS ,tabellas annexas á Era ut E!l1pra. o Tabellião, ser, Declaro ao commerclo e aos �eus
Lei Orçamentaha em .vigor.. vindo de Secretario o fiz extra .. fl'eguezes, que ,nesta data se reur�u
S'oretaria da SupeTlntendencla Mu· .

' da cCasa Conflançall o meu saCIo

l1ici ;al de florianopolis, 21 de Novem·' hlt' subscrevo e asslgno .. Leonardo Isaak Spivak, pago de seu capital e

MO de 1921. �, I Jorge de Lam_1)Os {untar. lucro�, continuando a mesma a meu

Manoel Esperidião da Silva I, 'cargo no mesmo local á rua Tirade.a,
Official rançador. . Registro Civil � tes n, 7, nesta Olpit,al, onde espero

_
merecer a prElfenmCla com que sem-

faço saber que pretendem :>asar'se pra foi honrada a extincta firma Isaak
o sr. Oarlus da Motta Hibeiro e D Spivak & Leoo Epívaack,
Maria das Dores Fragoso, ambos sol' Flcrianepolis, 31 de Dezembro de
teiros; alie, natural do Estado do Pa- 1921.

Pastor Rev. Julio C. Nogueirà raná, de 26 annos, empregado ban- Leon Spivak
.

No s�u tp.mplo sito' á rua Visconde' cario, domiciliado e residente na cio ne aClwrdo com a daclaração supra
de Ouro Preto, n. 351 <;elebram-se dade de Corityba. filho de Benedicto Isaak Spivak , 1 premio de

. curtos publico's com prégação' ao dda� MottaR�bib�irode d� Pt: dMclria R�- iI» ,.

En vangelho, ás quintas,feir 19 r,gues I elro, omlcl 18 os e reSl'
1 .. :J ,.

e 30; é aos ,domingos ás 11 e , l� dentes em Corityb3; ena, a nubente, Officl'naphotographicas )I II

e 30. de profissão domestica,. s,e 20 ���os, ! »
•

A êscolá Dominic�l, para o estudo natural. de<ite . �stado, filha llglhma de p.hotogravura 2 premios de
systemadco da ·Biblla e _c.te cathecismos do M�Jor Elpldlo fragoso e, .�e O.

9 ,. ;)

dult ;. crean as' de ambo'" os Aurelma Outra fra,goso, doml�!ltados
���s a realf:a-;e aos dÇomiogos de��is I e I'esidentes nesta. capital, . bem como a,

•

Acha se "func�ionatJdo a nossa offici-' �� : :
do c�lto da manhã (entre meio dia e nu��nte. Apresel1�al'am os document�s na phot?gfaphlca e de pho,t06,-avura 9 O » »

/"

meia hora depois de meio 'dia). eXf�idQs �ela .

lei. Se alguem soubér e5tabel�Clda para a (Republica» e par I5 3 U A' l' premio a'
( fran o

.

8 todos «Vem e de Impedimentos legaes . accuse' os pa· o publico,. ,

A ng(rJ��:I" 46C). .c
ra os d'evidos fins. E para constar e Attende·se a quatquer_ chamado c en- 15 3 » /' ;',ve" . ,

chegar este ao conhecimegto de todos commenda com toda a presteza, 15 -3 »

. ,

lavro o presente,que se�á affixado. ao Esp�cialida�e �m reportagens ·photo· �� � : : ;:
O Dr. AmerÍcQ d:l SilveÍ ra Nuões loga� de �ostume e publicado pela 1m· graphlcas e cl��hes. 150 2 » � I'

J. d O'
.

d 1 V . d pren�a, Preços modtl,;os.

I 2'UIZ e Irelto a
..
a -ara a

I florianopolis, 30 de Dezembro de Cliché minimo 5$000. Centímetros 150 2 » »

Comarca desta Capital e Pre'11921. .100 réis _
... . 150 2 » » 3'

sidente da Jantá Apuradora ::la O oHicial do Registro Civil
: 150 2 » » �:

.
-

D d ,- 17:' l 11' 'b Jt.7' J..

1150
2 ) :J U .- » »

elelç'ã.o . rara_ . e-puta. os aol'
'.Ly'lCO au .Lyag� .Lya·,as

i8õõ PREMIOS
Cç>ogresso Rrpresentatlvo. etc. FLORICULTURA

..

-Faz pLlblico �elo presente e em ,..A.VI 'Sa Roseiras, 2ó.o variedades. Us bilhetes são(divididos
" Enxertia baixo: 1$500 por pé e 15$obediencia ao disposto no art. 35

a duzia
dãs }I)"strucções que baixaram Em- virtude d,o �rt. 14 do· Re,

Enxertia alta:�2$500 por pé e 25$ a!com o Decreto n. 1487, ,de 24 de I guiamento da BlblIrltheca Pclblica duzia.
Outubro d� 1921, que 110 dia 31 do Estado, COílSerV.lf·se-á esta Polyanta nana': 14 variedades: i
de Janeiro proximo vindouro, pe- fechada p�ra a.rfl�maçõ:s ;� come- 1-2$000 por pé, duzia 8 -15$000

I

I d h t' 1 d J Trepadeiras 1$-34$ por pélas 11 horas, na sal.:l elo edíficio ç�� e, oJe a e ., e anelro,pro- Cravos americanos: 30 variedades 1
. do governDMunicípaí desta <tida- xrlTIo vl!�douro. . . em todas as cores l$oqo. 5$ por pé.

I

,

de, Jeverá �el1nír-se a Junta Apu- Innocenc'lO Oamp'lnas Ohalias cactus e peoniaflorai. 12

radara da eleição· para Deputa- variedades em va s o s---, 800-1$500
dos ao Oongr.�sso Representativo,

-------.--------. caija um fadas 12 variedades 8$000.
P�d!)ri!)_ . "C�tharin_ens,·e" Açaleas 5 --20$000ultimamente realisada, afim de u u U u

Camel{as 6-10$000.
reunir-se o serviço da 'apl1ração; .-' (PROPRÍEDADE DE ANTONIO Enca1iptus: 20$000 por cem.

.

pelo que convida,- na forma da AMARO DA COSTA) Cuniferas, Boxusj arbustos e arvoo

le'j, cinco conselheiros munÍcipaes Está Padar;a a visa ao publico que res para jardins e avenidas.

Imais votados:e ao }lJiz de Paz em apl'ompta, com asseiD, doces de to- Palmeiras, roseir�s, heliolropos, ge"
exercício, membrfls da Junta, para

das as qualidades para banquetes, ranium, '-pultatum, glocioia, etc., em
casamentos, bailes e festas- vasuS. Icom,parecerem no 4ia, hora e II- Preços ba'ratos ao álcance de todos ' Carlos Nilson

cal Já 'designados, 'sob as pe.nas Rua COllselheiro Marra n. 126. FLO(UANOPOLIS
* �'

Governo

4dvogado
RUA ARTISTA BITTENCOU.RT

Oaixa Postal n 120
Florianopoli.

EGREJA EVANGElICA PRESBITERIANA
OE

.

flORlANOPOllS

LOTERIA DO ESTADO
---

,

-DE-/

Sta. Oatharina
),

Distribue· 75 010 e� p�emios
6 DE JANEIRO �DE 1922, A'S 15 HORAS

- 3Ba .Extracção-Plano F·

16.000 bilhetes' a 12$000 180:000$000
. 46:000$000
136:000$000

:menos 26°[0
76 o/o em premios

,PREMIOS

r

50:000$000
·5:000$000
3:000$000
2:000$000
1:500$000
2:000$000

.4,500$000
7:000'000
5:400$000

21:600$000
1:500$000
7501000
750$000.
760$000
750$000

4:500$000
4:500$900·
4:500$000
4:500$000
4:500$000

135:000$000

..

»

1:000$000
500$000
200$000
100$000
30$000
100$000
50$000
50$000
50$000·
50$000'
30$000

.

30$000
30$000
30$000
30$000

»

.. ,

»

"

RS.

em decimos'
A ol'ga�aisa�ão da I�oterla ele Snnta (Jatlla--imt o�edcc�rá

a di.rel'çào do Sotio l\NGELO M.L.-\. PORTA, que
foi dUJ'uute 6 8UII08 socio-ge.rente da I.o�eria

do Estado do Rio Gl'allde (lo Sul.

Os concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI
,

A.dJiDiDi._r4'çÃ�
Rua Deodoro D. 14

END. TELIÚJa. LOTERIA.-CAIXA DO CORREIO N. 50
,

-
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