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CUMPRIR UM DEVER CIVICO E' -AGORA MAIS DO
QUE NUNCA CERRAR FILEIRAS

A vie10ria
.A firmeza do mun

do politico
Rio, 3..
o estudo do. laudo. dos officiaes

eeformados do Club Militar. realisa-
\ <lo. pelo General Abílio Noronha e

'pelo. Governadcr de Santa Cathari - #

.

na, Dr Hercilio Luz, no artigo que
publicou nesse jornal, sob o titulo,
O Exercito nacional pela Ordem
,Oivil, com suas conclusões irrespon
.diveis.: produziu aqui no mundo. poli
tico. excellente impressão, que so tra-

duz agora. por uma gr.ande firmesa,
.acbando todos os politieos de respon
.sabilidade que. cumprir um dever ri
'··vico é agora ruais que nunca c�rrar
-fileirea,

Esse artigo attribuido. ao
.:Dr,

.Hercilio Luz 6stá tendo. ampla di
�" -vulgação em toda a imprensa.

..••.._-----�---

A transferencia do 80-
(9rnO do Estado I

o Exmo. Sr Dr. Hereilio Luz
recebeu do sr. dr, Veiga Miranda,
Ministro da Marinha, o seguinte te

;legrammá:'
.

. «Rio. 2. Agradeço a communica
ção de haver. passado o governo
.desse Estado ao, coronel - Raulino

.

.Horn. Cordeaes saudações. III

S. Ex. recebeu tarnbemdo sr. dr.
:Nestor Gomes, Presidente do Estado
.do Espirito Santo, o seguinte

-

tele
gramma:

cVictoria, R. Agradeço muito
.desvaneeido a communicação de ha
-ver V. E,:. passado o exercício. do
.cargo de Governador desse Estado
. ao Exmo Presidente do Congresso
.Representativo sr. eel, Raulíno Julio
Adolpho Horn, formulando votos de
felicidades no decorrer no Anno No-
�vo. "

.

Apreaento a V. Ex. minhas sau

dações .»
-----._.._--

Dr. Viclor Konder
Cheg'ou.de, Blumenau, o.nd� tem o

::seu eeéri�jtodo de ad vo.gacía, o no.8Sl)
'distiocto. amigo sr .. dr. Victor Kon

,

. der. iltustre Deputado ao Congresso.
:Representati Vü do Estado..

ApreseGtQJllOs a S. S. os nosso.s
,cumpri.plentos de bôas 'rindas.

A constrncção

MaDifell�tÕ�1
.

Que anel!.
[em o entbn�ia�ml ��Ia

�illi��n[ia .

o DR. FERREIRA I..IMA.

FEI..IOITA O DR. HER

OII..IOI..UZ

O Exmo. Sr. Dr. Hereilio
Luz, recebeu do. sr. dr. Fer
reira Lima; illustre representan

.

do Estado na Camara dos
Deputados. o. seguinte telegram
ma:.

, c Rio, 3 Acabo de ler no

ia Jtn suü seu brilhante artigo.
a Republica sobre o injusto
laudo, relativo. á celebre cart
falsa.

.

Acceite os meue enthusiasti
cos parabéns pela superiorida
de da argumentação, pelo erite
rio inteiligente e pela irrespon
divellogica com que estygma
tisou tão descabido. julgamento
Sei' ter produzido excellen

impressão o seu artigo, que veiu
nó momento em .1ue o espiri
to publico ainda se acha sob a

moção causada pelo. tele.gram
ma do general Abilio Noronhs
e a carta .do general Tasso.
[Fragoso ao marechal Hermes.
Presidente do Club Militar.

Estas e outras manifestações,
baseadas na' estrieta justiça, têm
intluido visivelmente para arre-

Ifecer o enthusiasrno pela dlasi
deneia. Abraços.»

j-

Dr. Hercilio Luz
o 'ExUlo. Sr. Dr Hercilio Luz

recebeu do H. coronel Elyseu Gui
lherme, illustre representante deste
Estado. na Camara dos Deputados,
o seguinte telegramma:

«Rio. 3. Ao deixardes o governo
do nosso Estado, onde tantos servi

, ços prestastas, tornando immorredou-
ro o vosso nome, cumpre·me 1 agra
decer-vos a distincção com que me

cumulastes e quo nunca eAquecerei.
Abraços. »

'

«REPUBLICAIII, acha-se á venda
na -Agencia EDU' OHAVES. PI'a
ça 15 de Novembro.

I

���.--------------------------.

(ServJço directo de Londres para a «Bepublíca» o Ao A.

Londres, 4·
A possibilidade da ractificação do tratado irlandez. é sem duvida

um dos prlnclpaes factores da recrudescencia dos rumores sobre as elei'
ções geraes para o Parlamento que terão lugar no principio de Fevereiro.

Todos os jornaes de hoje deixam confidencialmente prever que na
ua volta da reunião do Conselho Supremo dos. AIliados, que deve ter
lugar em Cannes, no Sul da França, ainda n'esta semana, Lloyd George
fará uma revista da situação politica eaconselharã provavelmente ao reí
dissolver o Parlamento .

De accordo com a Lei que regulamenta as sessões do Paríamento, a
duração de cada um é limitada' a cinco annos, porém se considera prova
vel que L10yd George julgará que em vista dos vastos problemas que'
prenderam a attenção do seu Governo; desde que etle assumiu novamen
e o poder em 1918, uma renovação do seu mandato tornou-se desejavel.

A questão irlandeza é somente uma das numerosas questões sobre
as quaes é necessario obter a conílrmação da politica seguida pelo Go
verno,

Nunca, até então, os negócios estrangeiros tomaram uma parte tão
,

r-ande na polltica interna, - �

A questão do desarmamento, tratada em Washington, e a reccns
trucção economica da Europa, são dois assumptos sobre os quaes o Go
verno evidentemente pedirá approvação da politica seguida por elle. .

Outros assumptos em foco serão a questão das economias na admi
nistração publica, sob as quaes o Governo recebeu recommendações írrr
portantes do comité formado de membros proeminentes do commercio bri:
tannico, e o problema dos desempregados, pela solução-do qual uma
legislação recente prevê pallíativos.

.

As propostas do Governo para conseguir uma melhoria dos nego'
ios em gerar são Intimamente relacionadas c-om esta ultima questãa e as

eleições geraes darão ao publico urna occasião de' manitestarse li respeito.
Porém, nada se pede dizer de atíírmatívo sobre um proximo appel

o ao' paiz, antes que a ractíticação do tratado irlandez seja' um facto
realisado e que a 'reunião �do Conselho Supremo dos AIliados tenha en:
cerrado os seus debates. '

Faz annos hoje o nosso jirillustrado
conterraneo e presadissimo amigo sr,

. dr.Edmundo da Luz Pinto, uma das fi'
guras de mais relevo do Congresso Re:
presentatlvo do Estado.

.

Pela, soa vasta erudição e pelos seus
brilhantes dotes oratoríos, o annlver:
sariante occupa não só na sua terra
natal, como no grande. centro da in'
tellectualidade brasileira - a Capital da
Republlca, uma posição de . inconlun
divel destaque.
Entre os mais refulgentes espiritos

que se vêm destacando pelo saber e

pela fírrneza das suas convicções, Ed
mundo Luz é bem o typo representa
tivo da nova geração catharinense.
'Desde os tempos academicos até a

sua actuação na politica, o distíncto
anniversarlante tem sabido. ímpôree

.

ao apreço dos seus patrícios pelo íul
gor da suá palavra vibrante e pelo
seu estylo rendilhado, trabalhado com
o apuro dos mestres.
O transcorrer do seu annlversarlo

motiva as mais sympathicas manifesta'
ções de apreço de todos que lhe admi
ram o talento ,de escol.
«Republlcas envia ao sr. deputado'

dr. Edmnndo da Luz Pinto as suas
vivazes felicitações com os votos de
muitos e brilhantes triumphos na sua
carreira.

-

......-----------------_._-------

da j I anigoatnra do [onlratlo
.

�e
. arreo�ameoto da (Ilrada de

ferro �8Bla [al�ariDa·
Rio, 4. Foi boatem, assiguado

com o' repres€ntante do goveruõ desse
.

Estado e o governo federal o contrac
to de arrendamento' da Estrada de
Ferro Santa Catharina.

..

o governo
Bahia

o :Exmo. Sr. Gel. Raulino Horn,
Presidente do

. Congresso Representa
tivo. e Governador do Estado, em

exercicio, recebeu o seguinte telegram
ma:

�Bahia. 3. Tenho a honra de
communicar a V. Ex. que nesta da-

Berlim, 4, Na noite de 81 de ta assumi o cargo de Governador do.
Dezembro explo.diu uula bomba en- Estado, na qualida'de de Presidente
tre a multidão que se achava na.! do Sena�o., por haver entrado no.va

praça p:incipal da Bavier'a, resultan-I mente em goso d_e licença o EXIDo.
do sahirem cincoenta pessoas leridas, Sr. Dr. J J. Seabra. .

sendo vinte gravemente. Apresento. a V. Ex. os meus pro-
Foi' preso um rapaz. apontado co' testos de elevada estima e consid.era

mo auto.r do. attentado e varios ou- ç�o. (Assignado.) Frederico Augu$
tro.s anarchistas. to Rodrigues Costa, Governador. �

Attentado o'·

leulole.[orODel Maooel do na!.
timlnto UOI

Tem sido. muito felicitado. o. no.sso,.

distincto. amigo. Hr. tenente-coro.nel
Manoúl do Nascimento Lins por IDO
tivo da sua nomeação' para cc.mmao;,

..

dante da Fo�ça Publica.

do· porto···de São·
.

Francisco
hooíem, o

nesse" EstaJo.
decreto do'goveFno federal autorisaodo. a cousíru-

.
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REPUB,LICA-F}orlanopolis, Quinta.feira 5 de

CONGRESSO DO ESTADO O momento politico' O r He reilio Luz I vo famílias Luiz Abry, Paulo Eberhard,.

I· 10t.to A?ry, Pedro Kneíb, Henrique
AtJTA da 2()� sessão ordina" elegrammas de militares ao! . jWlIlerdmg,

dr. Gustavo Abry, Abry
-' Q d S t b d sr Bernardes

.

I Curitybanos, 1. Apresento V. Ex. Junior.
ria e.n C9 e e em roe' 'c' t f I' .id d

'

t d' ..

19'>1' , I,mceros vo os, e ICI � es en ra ,a jeinville, 1. Felicitações entrada an-
-

. _'
, anno novo devido respeito hypotheco no novo. Boehm

_ (Contll1ua�ao) I .(00 «Estado de São Paulo»)

linteira solidariedade 'V. Ex. candidatu- jolnvílle, 1. D�sejo V. Exa, muitas. -lCedacc;ao Chml do Projecto RIO, �O. -Entre �s.�ultos telegrarn- ra Dr. Bernardes. Saudações. Henri- felicidades novo ànno, Marinho Lobo,n. 42, mas ultlmament.e dirigidos ao �r. Ar· que Almeida. Superintendente.
,O Ccngresso Repre�enta!Jvo do Es- thur Bernardes �I�uram os .segulntes: Lages,4. Permitia-me apresentar V. Porto União, 31. Felicito-vos e dese-tado de Santa Catharma. , ,'<_?empre apotet a autondad� c.o�s' Ex. felicitações novo Anna. Othon [o-lhe feliz anno novo. Hermenegildo

.

OECRETA: tltulda! de accordo c0';l o� prmclpJOs D'Eça, Promotor Publico. Marcondes, Superintendente.Art. 1. .f�cam annexadas ao Carto: republicanos Sympathico a candlda- Joinville, 4. Almejamos a Deus nos. Portn União, L Acceitae bem comorio �o Crlm� em Blumenau. as Escri, tur�. de y. Excia., dar-Ih.e-el o meu sos votos augurando felicidades no Exrna. família sinceros votos fellcida-vamas do Civel e Comrnercial da mes- apoio eleltor�I-Sou�a �rasll".. novo anno. P. Gercino, Luiz Demoro, des corrente anno. Respeitosas sauda-ma Comarca;
'" _

«O Exercito �polara o. candldat,o Paquetã, 2. 'Abra o déseiando fe ...

Art. .2' Revogam-se as disposições em que for. _reconhecld,o -.Maclel Montei. licidades. Abdias NevÇes. J, ções. Antonio Arruda eFamilia.
t d t Ih Porto União, 1., Cumprimento V.contrano.

.
_

ro, caPI ao .� ar I arJa�. , ", Lages- -1. Passagem governo
_

hoje Exa. e Exrna, familia uesejando mui"Sala das, Cornrnissões, em 5 de c orno militar estarei �nc.?�dlclO' leva seus velhosamigos óffirm1r mane tas felicidades no anno novo. Respeito:Setembro de 1921.
. naln:ente ao la�o dos prin.cIPIOS re:, terem amizade pessoal solidariedade

Oorval Melehzades, relator publicanos, apoiando o candidato elel- politica benemerito estadísta catharl-
sassaudações. Cap, Marques.

Ab l d L to pel N ã t b t Itajahy, 1. Desejo presado amigoe ar o ue a aço o, ç�mo am en� es ou nense. Abraços. Salvio Grumiché Exrna. Família felicidades novo anno.con�ra as invectivas separa�lstas do Víncent,
' ,

Mascarenhas Passos.Redacção rjn�1 d� Projecto presidente �orges de Med.e�ros--D.r. Lages, 1. Directoria União Creadores Blumenau, t-: Apresento V. Ex. de'n. 43 Manuel Lydio franco, capitão medi- Catbarinenses faz votos pela vossa Ie: sejamos saúde felicidades entrada anno
O Congresso Representativo do Es- co:Como republicano e soidado es-

Iicidade pessoal no decorrer anno no, novo. Caetano Decke.
tado de Santa Catharina

tarei ao lado do candidato que ga-
v,o e mais uma ve,_z agradece benefi- Blumenau, 1. Feliz anno novo V. Ex. VISITA

DECRETA: ranta a unidade do Brasil- Eugenio
CIOS pr�sta�o� Pf'e:> �osso. fecundo go!_ Exma. família. Respeitosas saudações. , Para agradecer a noticia de sua che-

Art. 1. As provisões para advogar Terral, 'capitão de artilharia».
verno a prmclpii .

In uslr!a do planai Shrader. ,gada, deu-nos hontern o prazer de'
só poderão ser requeridas por quem

to. Walmor RI�elro, presidente. Tubarão, 1. Que o novo anno lhe seja SUl visita o nosso distincto conteera--
provar ter os preparatoríos exigidos'" voto do cal)ltão Pedro ('a.

Lages, 1. feliz anno novo. Tte. Ge- cheio de felicidades. Abraços.Arnoldo neo sr: capitão Fernando Wendhausen.
para a matricula nos cursos juridicos, raldo., _. e Ou Ice. -

'

valcallti na aS8embléa do S joaqui 1 C Ih M
.'

Itirados em estabelecimentos secunda'
. m,. .. onse o unrcrpa Tubarão, 1. Oumprtrnento-vos e a IN ECROLOGIA: '

rios officiaes ou equiparados; além de (Jlnb JJlilitar tem honra feliCItar '!.. Ex. entr.a?a Exma. Familia inicio ann:) novo. 'Van. D. Aurora Araujo Gevaerfl
dois annos de pratica como ,solicita- anno. novo. Saudaçoes. francellSlo, leiro Margott. No dia 2 do corrente falleceu na

dor. Rio, 20. -Na sua declaração de Presidente 90nselho. São francisco, 11. Desejo a V. Ex" cidade de Brusque, onde residia, a

Art 2, A provisão de solicitador do voto hontem [eita -'no Club Militar, o S. Joa9�lm� 1. Pela. entrada anno feliz anno. Eugenio, Superintendente. exma. sra. d. Aurora de Araujo Ge--
foro, poderá ser concedida, indeper.' capitão Pedro Cavalcar.ti, diz ser fun· n�lvo f��tto, lllustre amlg,? EX,ma. fa: Campos Novos, 3L Respeitosos vaerd, professora normalista e esposa
dente de exame, aos ex·escrivaés do damentalm�nte contrario ao papel que

mI la. e�closa-s saudaçoe� .. Boaner cumprimentos. Laura Lopes. do sr. A.Oevaerd. escrivão de paz-
Juízo de Direito que, tenham sf'rvid.o se arrogou o Club' Militar. Continua ges, Sup�rJntendente. exercJcl? . I Brusque, 1. Apresento -meus cum-I d'aquella comarca:
nesse cargo, por mais de Cinco annos va ,assim, a pensar que, depois do

hJ�apefra,. 31. EnVIO ,egreglO amlg�1 primenfos- votos felicidades Novo An. A' sua desolada familia, enviamos'
Arl. 3, Revogam-se as disposições desmentido immediato e formal op-

c e e e USIVO voto bons aonos. VI'. no. Erico Torres.� sincerGs pezames.
em contrario: ' posto ao texto' da carta publicada ctor Konder.

. . ,I Blumenau, 1. felicito V. Excia.,
Sala das Commissões, em 5 de Se' pelo cCorreio da Manhã», pelos tele- Itapema, ,3.1. fabnclano Amorim e entrada anno novo. Resp. Sauds. Tte

I
Ilernal'f!iuo Gevnerd

tembro de 192t grammas que o dr. Arthur Berna!- se��ora .tjeseJam a V. Ex. e Exma. fa· Cunha.
_

Por lelegramma récebido nesta ca.,

Dorval Melehiades, relator des enviou ao sr. ministro Guerra, mllJ�. feliz anno aovo., '
.

Nova Trento, 1. felicitações entra- pital, soubemos ter fallecido na cidade-
Abelardo Luz a.o Presidente da 'Republica -e ao pre' TIJu�as, L Resp�ltOtSOil cord�aes da anno novo. Nicolau Bado, Su-..I de Brusque, onde residia ha muitos.

sldente do Club Militar, com plena cumprimentos desejanco prosperJd�' perintendente. I annos, o nosso conterraneo' Bernar'
O SR. PRESIDENTE: Os projectos acceitação dos destinatarios, não com· �es novo anno V, Ex. e Exma. Faml, São Joaquim, 31. Muitas felicidades dino Oevaerd.

que acabam de, ser approvados, em re' petia áquella agremiação reservar se a lia. Manoel Cruz. no correr anno novo deseja velho A' sua exma. familia e demais pa-'
dacção final, vão ser enviildos á sanc· iniciativa de cogitar do caso já liqui' Imar�h.y,. 1. Ef11 m;u �?me_ e no sincero amigo Ozorio Amarante. rentes apresentamos as nossas con-

ã dado. ficava, pois, consignado seu do munlclplo as minhas fehc_Jta5oes de Araranguá, 1. Desejamos V .. Ex., dolencias.ç O SR. OSWALDO DE OLIvEmA: - Sr. voto radicalm�nte contrario. a tudo enl�da de anno. Manoel OliVeira, SUo feliz Anno Novo, José Maciel e 1
-

Presidenle, venho notificar á Casa que que nã? conside!e como' sem cabi- penntendente.
. .

filHÓS. 'MISSA FUNEBRE
a cómmissão nomeada para represen. ment? � mt�rvençao do CI�b na qJles· Imaruh.r! 1. Anno novo feliz todos T'Jbarão, 1. feliz entradas de I Mandada celebrar pelo seu esposO'
lar esta assembléa no lançamento da' _t�o [a mexlstente e alheIa aos seus nossa famlha. yaldemaro. • .. Anno'- Novo. JOãO Souza Freitas. nosso prezado amigo sr. major Oscar
pedra fundamental do novo edificio finS. Jmaruhy,.1. Innumeras .fehcldades Tubarão. 1. Cumprimentos feliz Lima, juiz de Paz, foi hontem resad�
do Instituto Polyfechnico, desempe'

1922 C.laudtno Roc�a. Armo Novo. Guedes Pin'o.. I na Cathedral uma missa por alma da
nhou a sua missão, I�af.uhy, 1.. DesejO um, anno novo

, Araranguá, 1. Desejo V. Excia., sua saudosa esposa D, OlinJa Limar
O SR. DEODORo DE CARVALHo·-Sr. mUI�lsslmo, feliz. Lucas. fehx. .

feHz en'trada Anna Novo, be� como O acto foi assielido por mUltas peso
Presidente, a commissão designada vessando o Campo dos Padres àté os

Sao _Jose, �. ��ospendad�s vossa Ex, ínnumeras prosperidades 'patriotico e soas.

pela Mesa para representar o 'Con' itaimbés da Serra Geral, no municipio
anno o,a se IniCIa. Ant.omo alava. fecundo g0verno V. Excia., Saudações. _

gresso na festa �scolar do Grupo Lau· de Orleans. Deste ponto segu,e á coso �oya Trento� 1. fehz anno novo. Superintendente. DIVERSOES·
ro Muller, vem, por meu intermedio, teira da Serra Geral para o Norte até Elpl?IO ,Fra�oso., '

.. � I Araranguá, 1. faço votos a Deus ,. No Theatro Alvaro de Carvalho se'

1razer ao conhecimento da Casa que se éonfrontar o alio' do Maracujá divi
jOlOvllle, J.. Smceras fel_Jcltaço�s en- para que grande- administrad_or Cathari, rá.hoje exhibido, em sessão pOPl!lar,

pesempenhou do encargo que lhe fora sor das aguas do rio Ilajahy do Sul e
trada novo apno. AntOniO Pereira de nense seja muito feliz no decorrer á noite, o lindo fUm A Divina Co.

confiado. dos affluentes ao rio Braço dd" Norte Macedo, Jose H�norato Rosa.
.

deste anno. ,AttenCiosas saudações. me.tia,
O SR, CAJ;lTANO COSTA:- Sr. Presi- e seguindo este divisor liga pelo' mar. Brusq�e! I. SlIlceros cumpnmentos Teixeira de freitlis. . -:-AntdlOntém, foi exhibido, peran,

dente, devo fazer identica. communi-' ro da Canastra e morro do Chaoéo e
votos iehcldades decorrer novo anno. Blumenau, 1. El1viamos ao bom te grande concorrencia de' habitués,.

cação com relação á commissão desi os peraus ao Norte da Serra da' Boa
Tavares,

__ ,amigo e exma. familia as mais sino no Theatro e Ponto Chie, o sensacio'
gnada para representar o Oongresso Vista, com o ponto de partida no lu. Bru.sque, 1: C�ll:��lho reumdo ap' ceras felicitações desejando todas as nal, o empolgante film A mulhe.r que-
na missa episcopal celebrada na Ma _ gaf.(�Olhos d'Agua:t,

provelta ensejo feliCitar �. Ex: �nlra: felicidades arino novo. Sauds, Atls. Deu8 esqueceu.
triz desta Capit�I. A t 3 O P dp E r . �a anno no v_o. Ernesto Blal1ch�n1, pre Familias. feddersen, Salinger Lun· .' -- ._-�-- -_ .. - ---'--'

O SR. PRESIDENTE: -A Mesa ftca in' o di� 'pa�a a efeiç�o ;oe�u�e�i����:�a ,�d�nte; J
Jo.ao JSchaepfe�, GUdllhSe�re gershausen, Gaertner e Hacker.l O dI'

teirada. dente e do Conselho do novo w:r.uni: Mrlefge�J '�nl°MrJ ?II�O Arlmod a

R Idva Rio, L Penhorado retribuio con' ma urave ,ueMO[la. .. .

• . a ra oao aTI I ma eu e u· t I - I d dVae á Mesa, é lido e apoiado o se' ClplO deSIgnando a Junta que deverá ch' C' I G h
'

. gra u açoes pe a entra a o' novo
.'

f'dI' iI
I, ar os rac er.

. anno. Simões Lopes.gnlnfe apurar a re en a e elç O. Urussanga 1. Nossos sinceros voo , OS PLANOS FRANOO ..lAPO·'
Pl'ojecto II. 1>9 Art. 4. Revogam·se as disposiçõesti' d f r 'd d .

Herval, 2. Tenho honra cumprt, '.
-

, .

do em contrario.
"

. os 'dPeda sua s1a9u22e e ICI a es e

Pjr�s mentar V. Excia., Entrada Novo An, NEZES
O Congresso Reprl;sentahvo S. S., 8\ de Setembro de 1921. pen � e em. como sempre. oao no. Resp. Sauds. Miguel Radizinski, Washington, 4. Os representantes-

Estâ.do de Santa Catharitla ' Pagam Sobrinho,
. , . Delegado Policia. d.a republica da Siberia, informaralTl'

DECRETA: Car1l?s ' Wend�ausen Jaguaruna: 1. Smcer?s volos feltcl' Xanxeré, 1. Cumprimento V. Ex., aos delegados da Conferencia do De •

. Art. 1. fica creado o Municipip de fulvto Adu�cz ,dad.es anno novo. Severino Duarte, Suo feliz entrada anno novo. Armando sarmamento, sob o protesto dos de.
«Bom ReHro:l> ,que terá porséde o actual .Sem _�eba�e, sao approvados, em permtendente.

. Marinho, substituto Superintendente legados francezes e japonezes, que
povoado de Bom Retiro elevado li dlscussao umca" os pareceres qs. 40.

. Ca_mpos Novos, 31. Cordeaes .telJ· Municipal em exercicio.' possuem, documentos, inclusive uma

cathegoria de villa.
"

41� 4�. ,

•

cltaçoes .entrada anno novo. fagun' Canoinhas, 2. felicitações, pelo copia do tratado assign�do entre os-
, 'Art. 2. Os limItes do' novo mUnlCl' _a Parte dI! ordem do dia des. ,'.. . anno novo. Octavio Rauen. russos, francezes e japonezes em'Mar·
pio serão os seguintes: Partindo do IS�m debate, sao. approvados, em I}erval, 31 .. M_eu nome offlclaes ln' BiUsque, 1. Cumprimento pelo no: ço de 1921.
lagar «Olhos d'Agua», na Serra da la.discussãO, os projectos n. 10 A, que �erlores praças minha companhia dese' vo anno. João Schaefer. Esse documento determina que, no-

Boa Vista, segue pela estrada nova e crea o logar de dactylographo no Oon· Jam, novo" amw prosperid.a�e bene' Rio, 2. Saudações anno novo. caso de serem libertados do ctominio
d'epois pela antiga estrada do Estreito gresso do Estado; mento governo V. Ex. 'feliCIdade peso Mauricio Medeiros. bolshevista os territorios da Siberia, 0"

á Lages, até o lugar «Quebra Póteh 39, de 1920, que accresce de 50 % soai exma. familia. Respeitosas sauda" Japão assumiria o «contrôle» das. re'

onde encontra a linha dlvisoria Leste as taxas constantes das tabellas L e ções. Capitão Ferreira, commaneJãnte Cartões giões emancipadas.
da fazenda do fachinal Preto acom, N do regimento de custas, baixadas Companhia Isolada: ficou, aind'l, combinado um accôr'
panhando �sta até o travessão da mes- com o Decreto n. 483 de 15, de De' Herval, 31. Acceilae V. Ex. nossos S, Ex. o Sr . .Dr.HerciHo Luz recebeu do entre a frança e o Japão contra

,
ma fazenda e depols este e os limites zembro. de 1909; I mais vivos votos felicidades e progres' cartões de 'felicitações das seguintes a pretenção dos. Estados Unidós de
da fazenda da Dem'óra e os dos an° 8, que concede ao 2' Escrivão do so anno 1922. Simão. pesssôas:

.

dominio no Oriente, accordo que pre;
, ligos Burgos Agricolas" seguindu de., Civel _e Commercio, de Joinville, Oar' Porto União, 1. A V" Exa. e Exma. Dr. José f=. de Barros Ljma, gover' vê a qué,da do regimen dos soviets na
pois o divisor da� aguas do Rio Ita'� los frederico John, a licença de dois Familia desejo mUltas felicidades no nador de Alagoas; Capitão de corveta Russil e o restabelecimento da mo·

. jahy.Mirim até as cabeceiras ,d'um' ar'-s annos; decorrer do anno novo, Respeitosás Lucas A.Boiteux; Commimdante e Offi- naréhia.
roia forte que d'ahi serve de limite la discussão do projecto n, 16, que saudações. Tte. Lopes.

'

ciaes da Brigada Policial da Bahia;Wa'l-
até a 's,ua barr.a no rio ltajahy do Sul, crêa em todas as comarcas do Esta· Blumenau, 31. Respeitosas sauda' damar Santos, do Rio; Dr. Marcelino A mef!l dO [oD'elbo do jOI·DVI·fl�j1Jnto ao Sallo Pequeno.

.

do o cargo de avaliador privativo da ções entrada anno novo. Manoel Bar· Nogueira Junior, de Curitiba; de João �U' U � UIi li'
Do Salto Pequeno segue em de- fazenda Estadoal; reto. Muricy e familia,de florianopolis; Ro' Íoinville, 4. O Conselho Municipal.,.manda da Serra' do Pitoco, pelos, li: 47, que isenta da taxi:I, de fiscalisa' Paraty, 31. Minhas· felicitações pas' berto H-elling, de P. Grossa; Wencfs' em reunião eftectuada hontem, elegeu

mites da concessão Poeta, e da Serra ção a Empreza de' electricidàde da sagem anno novo. Saudações. Cyro lau, Maximiliano e francisco freyesle· a sua Mesa, que ficou constituida da
do Pitoco segue á Serra Geral no cidade de Mafra, de Nicolau Bley Moreira, Superintendente.

.

ben, familia Joaquim Arantes, Manoel seguinte fórma: Presidente, Ellgenio<
ponto chamado Serra dos Alve's; Da, Netto;

. Itajs.hy, 31. Respeitosos votos feliei' do Nascimento Lins, e familia,João fio· Moreira; vice, Navarro Lins; I' Secre-
. 'hi continúa pelo rio dos Peraus aci- 52, que releva as dividas, p:ua com dades novo arino. Euclydes Gentil, riano da Silva e sua família, de floria. tario, Dias Paiva; 2' Secretario, Hans
,ma, depois pelo alto da Serra do Ooial o Thesouro, de diversos contribuintes Ribeiro Carvalho. nopolis; Rosa Torres de Miral1da, do jordano
e 'd 'ahl pelo rio da Joanna abaixo até de ta'xas de agua e de esgotos; Rio Negro, 1. Conselho ,Municipal Estreito., _

a sua barra no rio Canôas, segue pela 53, que declara avulso O Juiz de Di� reunido hoje sessão solemne e povo
margem direil'l do Rio Oanoas acima feito, que acceitar qualquer cargo -ex' Itayopolense presente collocação retra' ....

até confrontar a barra do arroio do tranho á magistratura; to V. Exa. edificio municipal certo
Veado Pardo. Segue ali da margem es- la discussão do projecto n. 51, que sempre benevolencia V. Exa. nosso

querda do rio Canoas em direcção ac annuIla a Lei municipal de Tijucas, municipio felicito V. Exa. entráda an°

alto da Serra da Bocaina (estfada de sob o n. 150, de 25 de Outubro de no novo, Saudações. Ruthes Sobri'
Lages) e por esta Serra e outras ser' 1920. nho, Superintendente.
ras que limitam o lado esquerdo do EJ annunciada a 2a discussão do S, Francisco 1. feliz anno novo.

valle do rio Canoas aié as nascentes projecto n. 49, que trata das eleiçõ�s Abraços. Hyppolito, Alzira Boiteux.
do rio Urubicy. Segue pelo rio l)1'�' estadua.es e municipaes que se tiver Porto Bello, 1. _Oualberto Leal e fa'
bicy abaixo até a sua oarra com o 'riO de realizar no Estado. milia desejam,lhes muitas felicidades.
Canoas e d'ahi Canoas acima e alra' (Continúa) Blumenau, 31. Felicitamos anno nu'

ANNIVERSARIOS
Major Ranl '!'olentino ele-

�o"za •

Transcorre hoje a data anniversarta."
do nosso distincto conterraneo sr. ma'
jor Raul Tolentino de Souza, íunc
cionario federal aposentado.
A's muitas felicitações que vae rece

ber hoje, juntamos as nossas, com os
melhores votos de uma existencia pro-·
longada.

Fazem annos h 'lje :

o sr. Augusto Livramento;
o sr. Joaquim Tertuliano de SOUll;

\fieira; ,

.a exrna, sra. Mathil,de Veiga;
o sr. João de Oliveira Barbosa'
a senhoIta Elvira Schaeffer.

'

a gentil senhorita j.andyra Estellita
Lopes,

Wa hington, 4. Numerosos sena

dores e dep'utadoB apresentaram um

projecto ao CongL'es80 de reducção
dos ef(ect vos do Exercito para
75.000 homem;�. da Marinha para
50.000.

Advogado

t.sune•••••ee ..,;r.., I
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r
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SUPfRJnlfn�fn[!A MUnl[I�Al 0['EX!:�!!!c��!E ����@@����I���
fl�RIAn�'�lI� , R(Ge(ç:c���1�;;;;;J;;FjDl�r�!� lrslDto

CAPITAL _

ADMINISTR_AÇÃO DO SR. CAPI. Anuo .•.•......•.•.. < • 24$000

TAO JOAO PEDRO DE OlI-
Semestre, , ....•........ 12$000

INTERIOR E ESTADOS

VEIRA CARVALHO, SUPER- Anno •.... : ...•..• , ..•. 24$000

INTENDENTE MUNI. �Sel1lestre , ..
13$000

ES'l'RA�GErRO

�
,.

orn ICIPAL. Atino . • . . • • �5$OO no ] a

�.EXPEDIENTE As assignaturas e annuncios são pagos

Mez de Dezembro adiantadamente.
.

D��

�
•

Portaria n. 779. João Pedro
'

� í1\)f'J r;� ',' �de Oliveira, Carvalho, Superintenden- }};4.[�,VJ'h�ií����?!:;,_"
te Municipal de Florianopolis, no uso �J,�!.kl§;; lJ1 ,ti])
das suas attribuições, etc. ,

Atteudendo ao que requereram os

srs. Campos Lobo & Cia., ein petição
de 21 do corrente mez, autoriza os Em sua séde social, terá logar ho:
ditos Srs. a mandarem collocar meios je,' ás 19 horas,' a posse da seguinte
fios e sargeta de parallelepipedos em Directoria do Fiqueirense Foot Ball
frente aos seus predios de ns. 4 a 14, Club, eleita a prime ire de Janeiro pa-
do largo Badoró e esquina da rua ra gerir no decorrer de 1922; � O

'

"R bIi" serão feitos de �Bento Gonçalves. e também na parte Presidente, Heleodoro Ventura,
.

I
a annuncios na epu ca .

{j�e dá para a rua Fraternidade (pre- (reeleito); Vice Presidente, Octaviano
accordo com a teguinte tabella. José Garcez Junior, escrivão do cível

dios de ns 3 15) apresentando J C S
<, da la. vara, encarregado do serviço

. a, .' Lima; I: Secretario, ' ampos; 2' e'

�
Uma pagina inteira (uma vez)' 1501000 �opportunam�nte con�as �a despeza fe�:- creiario, José Kowalski.I: Thesourei

.:
Meia pagina c« 80$000 � do alistamento eleporal �o Mu'�'ta com o dlt,o serviço, conforme ter

ro, Asteróidê Arantes; 2' Thesoureiro, Quarto de pagina« 40$.000 r: cipio de florianopo IS, na arma a

mo lavrado n esta data, Cumpra-se. Dario Manoel da Silva; Orador, Tra- Oitavo de pagina . < < 2"�"-0

�
I lei.

.

.

M id P d Alb t

�
�. --r'4'VU faço saber aos que o presente virem

Offlcio D" 1007. IIlmo. Sr. Dr; lMallo't argan a; rocura ar, er o 1/16 de pagina .. c 20$000
" e delle conhecimento tiverem, que duo

Ob P bli
.on Z. t/32 de pagina r. c 1011'000 te a uul f' d f

.

IuidDirector de Viação eras U tcas, i '" I di
.- 1jl> ran e a qumzena ln a oram me UI 0$

Comm ss;.,o ( e syll caDCla 1,'16 de pagina (um mez) "'00$000 .

t leit I d t
•

Sciente do conteúdo do vosso offieio L
.,. no alís amento e ei ora es e muni-

Martimiano Tavares, aureano fa'

�
V�2 de pagina «c< 150$000

�.'
.

intes cid dn 4734, de 24 do corrente mez. te-
vares, Jorge Ramos, Bruno Ventura, cipio os seguintes él a aos:

nho a honra de cornmunicar-vos que Balbino Felisblno Silva. Francisco Antonio dos Santos, de'

"immediatamente autorizei o Auxiliar Captain Geral, José Per.ni; juiz Df- Na f pagina texto 1$500 a linha, 2� pagina 8?0 rei.
'

36 annos, foguista e residente, nesta Ca-
Technico para dar o alinhamento ne- f'

.

I A
.

M
.

C t' 1 t
-

�
'pital; João Manoel Pires. de 28 annos,

d 'f" d rciat, ntonto artíns; ap aIO . eam. A pedido·, edital, etc., 300 réis a linha I d '1 t T
.

d d V'tcessario á construcção o edl ICIO OÃ Raymundo Nascimenfo; Captain2" avra or e rest en e na rIO a e; 10

Estação Meteorologíca. team, João Lobo. ' Miguel Conti, de 21 annos, lavrador
f.

Zelador do material do Sporf , Hy: 'O. annuncios por longo praso têm 10 % de ahatimento
1'._. Je residente na Trindade; Benjamin Ra:

Requermenioe despachados .

L d
.

d S'I ....Jj)) mo) Vieira, de 21 annos, lavrador e
Ricardo Pedro Goutartd. Corno re-g� va.

-::-
-

�f'D< ;;;'r;::::p;;:;')�����,;:; ..... l!,* r� ,
residente na Trindade; Pedro Marcel·

quer. .

.

R t
�L=�,·="....",_I'''Y''�=,=I=!�...J. l lino Duarte, de 23 annos, lavrador e

nal���i:ei!�r::::&C�:�I::::::' :!l��da�anda musical da S 'M: \\� rc lf\..1f IIJ)��§ IE F!�:f��\���;�:;r��;!��:J���
o Offieial lançador. «Amor á Arte" fal á hoje,' das 19 ás \Y L'� A � �, qutrn MartinS, de 33 annos, lavrador

João Mendonça. Informe o Auxiliar 21 horas, retreta no coreto da Pra I . , ',' . . 'I e residente na Trindade; João Augus-
Technico. ça 15. A magnifica e bem conhecida fazenda das Dernoras, inclusive to de Oliveira, de :44 annos, lavrador

Dia 27 O programma será escolhido a ca- e annexas ás afamadas Lvernadas da rio Jararaca, Papu rrn e Morro e residente na Trindade; Athanasío
& João Mendonça. Envie-se a Direc- pricho pelo talentoso maestro Pedro do Maia; junto ao Fachinal Preto, na estrada velha de Lages, ten- Rocha Linhares, d� 28 anrno.�, ernpre- "

toria ,de Hygiene do Estado e Inspe· Pavão. do entradas pelo Q,uebra Dentes: Barracão e Jararaca bo as casas, Tga�Pd ndQ. cAo�ãmerBclo'f eco eSdldeensteen'nna3teria de Agua e ESgOt0S, ----

_

...�--
.. -

'f' d I' I
. nn a e, I o 001 a 10 ,

Nicolau Elpo. Informe o Auxiliar Te· P'8'0 [�NI�NARIO mangueIras e potrelros, rna�nl Icas agua a�, C Irna e�rnpeu, a tltu de 23 annos, empregado no commer'

chnico, quanto á primeira parte, e o LII LII· de de 700 a 1200 metros, distantes da Capital 110 ktlornetros. cio e residente nesta' Capital; WaIde"
Offieial lançador quanto á uliima parte. j A faze'nda cuntém maia ou menos 30 a 40 milhões, campos, miro CyprianCl da Costa, de 37 annos,

D· 28 A beUissima revisia que os 51'S I d 'd t S d L'Ia .

�.

.

fachindes e mattos l:ôas terras de piantação. Garante-se gado O'or� avra or e reSl en e no acco os 1-

João Testa. Como requer, expeça se Joao Melchlades e Gustavo Neve�,. " '

_.
b mões' Siflval Leite Seara de 22 aO'

alvará, devendo o Auxiliar Technico; com muita verve, escre.veram se,rá }ida, de no Inve,,?o � no verão. Entreg� se a fazenda l�edIda e demarca?a. nos, pintcr e residente n�sta Capital;
verificar que seja reposto o calçamen· provavelmente, dO�lngo. prOXlmo, Preço_ conVidativo e tambem rece oe-se em pagamento gado de CrIar José 19nacio Vidal, de 22 annos, nego.
to. em presença da, ..DirectOria do Asylo e de córte., I ciante e residente na Trindade' Leonel
Pedro Zomer. Como requer, assig.' Irm�o. J_?aquim,) qUe _p�omoverá a sua Para tratar com o proprietari'O Carlos Na.poleão Poeta no Francisco Fernandes, de 23 a�nos. Ia·

nando n'esta Municipalidade um termo e_xhlblçao em be�eftclo da enferma-
escriptorio da Sociedade Catharinense na Jara,raca on em são J�sé

I
vrador e residente 'na Trindade; José

referente á tro(',a d,o terreno á rua Ge., na que pretende tn�tallar. __,

'

__� , _. __

'
.

"

'
.

.

Agostinho Vieira, de 21 annos, chauf-

�eral Bittencou.rt, pela sobra que faz Hontem, o sr. LUIZ �mmel, u� d,os O Dr. Americo da Silveira Nnues, Juiz de f>ireito àa la. Vara e Presi' teur e residente nesta Capital; Alexan·,
frente á AvenIda H. luz, compromte auctores da parte mUSicai da p.R O dente da Junta Apuradora, etc:

'I
drino Pinheiro Gomes, de 38 ann05,

tendo'se a entregar a�l:IeIle) a.todotem, CENTENARIO, e�ecutou ao plano.. Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta pQr comme.rciante e residente nesta Capital;
po que fer demolido o predlO. 'Expe- para q�e os auctores

.

da peça !hea. elle presidida resultaram votados para Deputados ao Congresso Represen. Waldemr
. Vidal, de 23 ann03, em'

,ça·se alvará para eonstrueção do muro traI ouvlsse,m fi :as varias composlç_ões tativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbl'o proximo pregado no commereio.e residente nes:

na Avenida H. Lu.z. cada qual mais encantadora,. desta· indo, na ordem seguinte: ta Capital; Rodolph� Geraldo da Rpsa,
.

Ola 29. ,c.ando-se, comtudo pelo sen�lmenta- Cor'onel Raulino Julio Adolpho Horn 10,4-80 votos de 25 annos, empregado publico e re'

,F�anclsco M�tta Es�eztn JUnior. lls.mo profund� com que foram es- Coronel Caetauo Vieira da Costa 10,316 �

I
sidente nesta Capital; Roberto S.anford,

-

Restltua·se mediante, reCibo. cnp�as: «O Ballado� das Garças>, �A Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 » de 49 annoS, empregado publico e �e.
f
..BoabaiJ.& Irmão_: Como requer, CapItal» e a «Cançao. do Trab,alho»,. Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 » sidente nesta Capitar; Rodolpho Celen'

em vista da mformaçao. numeras de verdadeiro successo. Major José Accado Soares Moreira 9,530 , cino .Romão, de 21 annos, emprega .

.

João �endol1ça. Lomo requer, em Dr. Al'thur Ferreira da Costa 9,346 » do publico e residente nesta Capital;
vista da Info�mação e parece�t:s. Es" ORAVE PERDIDA Coronel João Fernan�es de Souza 9,287 » Joao Joaquim da Costa, de �45 annos,
peç�'se alv�ra, dando o. AUXilIar Te'

O menino Raul Alves encontrou
Coronel HyppoJito Boiteux 9!275 � agricultor e residente em Santo Anto'

chmco o almham�nto e nivelamento. Jornalista Oscar Rosas 9152 ) nio; Luiz de ArJuda Carvalho, de 27
.

Ola �O ,

a'efronte ao Palacio uma chave, que Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 , annos, guarda-livros e residente nesta
FranCISco Evangehst� e, Jose Has· fica nesta redac<;ão á disposição de Dr. Henrique Ruop Junior 9.oél )II Capital; Lucas ALexandre Boiteux. de

sabsck. Jnforme a Secretana.
quem perdeu. Coronel Manoel Thiaao de Castro 9.010 » 41 annos oUiciaI d'Armada e residen·

Est�llino Son.eine. Volte ao Auxiliar Dr, Ivo de Aquino Fobnseca 8 984 }) te nesta 'Capital; Ary Archanjo da
Tachmco, para mformar.

.A'VISe)
Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 :1/ Costa, de 24 annos, empregado pu-

. Dr. JOãO de Oliveira 8,924 - » blico e residente nesta Capital; Alcides
Coronel João Gnimar'ães Pinho 8.904 :1/ Barreto da Silva, de 22 annos. ope-
Capitão Jae Luiz Martins Collaço 8.877 .. rario e residente nesta Capital; João,
Dr. Cid Camdos _ 8.317 1> Gonçalves, de 32 annos, commercian'
Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281» te e ,residente nesta Capital; Tito Bap-
Commandante Carlos Moreira de Abreu 8.223 '-'.» tis.ta, de 42 annos, artista e :resident.e
Major Luiz de Vasconcellos 8.222 » nesta Capitai; Mario Noceti, de 22 arl'

Dr. Victor Konder 8.215 " nos, empregado publico e residente nes·

Coronel Alvim Schrader 8.210 » ta Capital; Bernardino Jacintho Gon'
Pharmaceúlico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209» çalves, de 39 annos e residertte no Sac�
Major Eduardo QUo' Horn 7.856 » co dos Limões; Luiz �ntonio da Sil'
Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 » va, de 42 annos, empregado publico
Dr. Placido' Gomes' 7� 767 » e residente �m S. Antonio; JOãO Maes·
Oro A,alonio Vicente Bulcão Vianna 7581 » tri, de 44 armos, trabalhador e �resi'
Cdronel Francisco Alves Fagundes 7.346 » dente na Trindade; Angelo Vital!, de

Major Bibiano Rodrigues de Liina " 7,127' ). 27 annos, adista e residente nesta Ca',
Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco 7.044;) pital; Guilherme Kersten, de 21 an'

Dado e passadO nesta cidade çle FlorianopoIis, aos cinco dias do mez di nos, empregado .no commercio e resi'
Janeiro de 1922. Eu, leDnardo Jorge de Campos Junior, Tabellião, ser- dente nesta Capital; Alcides Alves da
vindo de secretario o escrevi (Assiguad9) Americo da Silveira Nunes. Está Conceição, de 38 annos, empregado'
conforme o original. Era ut supra. Tabellião Campos Junior. federal e residente nesta Capital; Ho.,

----------'-------- norato Bernardo Alves, de 43 ann,os,
r hora da madrugada, para ltajahv, negociante e residente na Trindade;
Is. Francisco, Paranaguá e Antonina. Vicior Pereira dos Santos, de 33 an, .

Recebe passageiros, valores, en· nos, artista e residente' nesta Capital�,

I
commendas e cargas pelo trapiche Guilherme Antonio de Lima, Ide 46 ano
Rita Maria. nos, trabalhador e residente ria, Trio

, Para mais informações com os dade; Manoel Joaquim Martins, de �O

fmnrDIa Ha[loonal' de n�veoata-o AgentesHoepCk.e, annos, carpinteiro e:residente no Sacco

"li U U ._I_l·_lu_f'_,O__&_(J_.la dos Limões; João Fedrigo, de 28 an-

O A C nos, machinista e residente nesta Ca-

.oep[,ke • arm O pital; Luiz Alves de Souza, de 22 íln'
f'HOTOGRAf HO nos, empregado publico e residente

PAQUETE RUA TIRADENTES, a nesta Capital; Manoel Basileu dos San'

MAX Retratos para todos os prHH tos, de 57 ànnos, lavrador e residenfe
deade 5$000 a duzia'

no Sacco dos Limões.
Trabalha lambem aos der,,; ,,,-

F/GUEJRENSE F. E!. C.

•••

A Costeíra e, o Gommercio, Os pedidos de assignaturas de
«RepubIica�só serão attendidos me

diante pagamento adeantado.
.

Visitou, ho?tem, ,a A,sso. Os .,agamentos devem ser feitoJ
cração Com-merclal de Ftorlano- 'a gerencia desta folha por vale pos'

polis, sendo recebi20 pela Dire- talou por intermedio de casas ('otn

ctoria dessa aggremiação do nos- merciaes.

50 commercio, O sr. João Bento,
Inspector do .trafego da Compa-

.

nhia Costeira, que vem expressa Foi este o numero da sorte grande
mente a esta Capital conferenciar de hontem.' 52,682
cóm a nossa Associação Commer'
cial sobre o caso das faltas verifi
cadas nos volumes- transportados
-pela referida Companhia.

Depois de animada palestra
em que se procurou harmonizar
os intere"ses da Companhia com

� os do commercio desta capital, fi
cou assentado que todas éls -re

clamações justas do commercio
seriam promptamente attendídas
pela. agencia desta Capital, que
recebe instrucções es/.. eciaes
neste sentIdo.

.

A 'Directoria da Associação
Commercial agradeceu ao sr.

JOão Bento as' providencias to,

m�das 'pela conceituada CompanhIa de Navegaçào Costeira, :

LOTERIA

lE1E3saBeJE!3E3BeJ'3eJE9B

� Dr. José Boiteux�
m· . ADVOGADO m
m m
m (DAS 10 A'S 13 HORAS) m
m PRAÇA GENERAL OSORIO, 24. ffi
ElE3EJE3E3E3E!3SBE3BEl.3S

[Iu� H. Rii[�uelo
2� CONVOCAÇÃO

, Convido os senhores sacias para se
reunirem em Assembléa Geral do
mingo, _8 do cor!e_nte, fis 15 hor;s, no

galpão, para elelçao de Directoria que
será realisada com qualquer numero.

I

Florl;mopolis,3 de Janeiro de

I922.}JoaqUim E. Tom:>
- Presidl:Llle Sahirá no dia -., do corrente, á "

FLORICUr..TURA
Roseiras, 200 variedades.
Enxertia baixo: 1$500 por pé e 15$

a duzia
I Enxertia alta: 2$500 'por pé e 25$ a

duzia.
Polyanta, naDa: 14' variedades:'

1-2$000 por pé, duzia 8 ,15$000
Trepadeiras 1$---3.4$ por pé
Cravos americanos: 30 variedades

em todas as cores 1$000. 5$ por pé.
Ohalias cactus e peoniaflora; 12

variedades em v a s o s- 800 - 1 $500
cada um Todas 12 variedades 8$000.
Açaleas 5 --20$000
Camélias 6-10$000
Encaliptus: 20$000 por cem.

Coniferas, Boxus; arbustos e arvo·,
res para jardins e avenidas.
Palmeiras, .roseiras, heliotropos, ge- ,

ranium, pulíatum, glocinia, etc., em
vasos.

Carlos Nilson
FLOtUA'NOPOLIS

(Contimla(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DE ULTIMA

(4) REPUBLICA-Flor.ianopolis, õ de Janeiro de _1922 -

PONTO -FINAL

A
'

depreciação' da nossa] Rnur�ra"o dar'
.

nlnl'tO"'D', nrladuanr de Oliveira Carvalho,. 8,28'; com- Manifestação de apreço Brinde, Mp U\ U, li li li' li' U Ii� mandante Carlos Moreira de Abreu, !!'!!J -=

�

/

-

- . Si23; major Luiz de Vasconcellos, O 1 bar zad A t d O nosso distincto conterraneo srmoeda' I
,8222' d v' t K d 891 "', sr. uesem alga 01' n era, e

G da O P' bA Junta Apuradora das eleições
' ,r..lC or on er, ... o, Assis iIlustre Chefe. de .Policia I'ece-'I

ustavo a �ostn. ereira, esta ele-
{para deputados ao Congresso Repre-

coronel ��vlm Sehrader, � 310; beu do� sr, Miguel Savas, 9 se�llinte cído n:sta ca�ltal com .eas? de repre-
Londres, 4, Nos circules financei- sentativo do Estaqo, procedidas no puarruaceutHlo, M�noel .D,eodOlo de

telegrannma: senta.çoes de llDpf)rt�ntes firmas com-

ros discute-se ainda a depreciação. do dia 4 de Dezembro findo, concluiu Carvalho, 8 209, ma]�[ Eduardo
,,- ') .

,.,
._ mercíaes.teve a ge?tlleza de offerecer-

mil réis attribuida á crença de que o os seus trabalhos na seguinte ordem' Otto Horn, 7 ..856; Vdal Ramos
. �Herval, �. TIve oceastao de a�- nos uma beIla folhinha ehromo-reola-

•
'

•• ,. _

'" I'
• •

,-

•

Netto, 7.856; dr. Placido GJmes, sístir. hontem, uma affectuosa mam- me das Aguas de Oaxambú.g.overnQ bra�deuo amd� na? se . 8;r- ooronel Raulino Juho Adolpho Ho.r?, 7, '"'67'
.

dr A
-

.

V' festaçãode apreço á pessôa do ca i- .

VIU dos ereditos do cafe, CUJos accor- 10.480 votos' coronel Caetano Viei- ( ,maJor . ntonio ícente
�- " ,� .. .

p Somos gratos á gentileza.
. . '.'

' Bulcão Vianna 7 58 I: coronel tao Francisco Ferreira e mais OffICIaPSdos fID�nceIros terminaram na sema- ra da CI)i:)t�, 10,316; dI:. �dlJ�u�dQ Francisco "Alves Fagund�s, 7 346; a� Companhia: Izolada da Força Pu- ,,\ .. �na passada. da Luz Pinto, 9.714, dr. Carlos
Bibi R dri � L' 7 127 d 111- bhca por parte da população dest -ROa8 lheBlhAS-V' t W dh 9 e5<)

" I iano o ngues una,. rli 't .aIC or en ausen, .. 1) ai major W 1 A
.

Ribei B localidade como uma homenage
'

C A. t to I' t
' .._,

J é A .: S ' 1\'1
.

" 9' 30' a mor rgeunro I erro rance.
. '. .

m a,re �O, enrp� a.�to, gera men e,que, os eeaeto oa�es ,1r oreira. .0,
'7.044. ' acção critenosa do dist neto official ,o cambio do .�razIl melhorará. quan·ldr. Arthur Ferreira da Costa, 9346; _,' . - Sauda ões. >.>do forem utilizados esses créditos. i coronel João Fernandes de Souza ,

Na .secçao competente publicamos l 'i ç
Pensam também algumas autori-] 9 287; coronel Hyppolito Boiteux, ?m edital ?O SI'. �r..AmerIco Nunes"

A' d d Ad I" K'dades que quando o BI'asil obteve em-] 9,275; Jornalista Oscar Rosas, 9. i 52 lllus.tre JU1z de Direito da la Vara e YII�m uO Ur.. Hui JIII OH·préstimos em New York, deveria esti dr. Fulvio Coriolano Aducei. 9.086; presidente da Junta Apuradora,
,

pular que se fizessem as remessas em Idr. Henrique Rupp Junior, l-j,061;
n, argnnll'DO' 1ol(l8ijU_n·lam dnr �. efre ('fadOouro moeda. coronel Manoel Thiago de Castro. U, � ii � ti W UIi U � � U

_ 9.080; dr. Ivo de Aquino Fonseca,
Conjecturam ainda que se o go- 8.984; dr Antônio Pedro de An· -Santiago 4, Communicam de

vemo brasil�iro utilizasse os ?l'edito- idr�de. Muller, 8.955; dr. JQ�o. de Por�omont, que, 2�00 revoltosos �rsobre o cafe, talvez fosse possivel als
�
Oliveira. B.924; coronel João Guima- genünos se approX1mam da fronteira

'liviar a situação do Brasil, saceando i rães Pinho, 8,904; capitão [õe Luiz chilena, espalhando o terrôr e- saque
contra (JS credites. a favor ·das CO!ltas

I

Martins Collaço, 8,877;- dr. Cid ando as povoacões, armados de! me-
do governo brasilriro em Londres. Campos, 8.31 T; capitão João Pedro tralhadoras.

NOTICIAS'

Têm sido muito concorridas as no

venas realisadas na Igreja de N. S.
do Parlo, em homenagem á sua pa
droeira. A festa realisar-se-á no pro
ximo domingo.

O nosso presado amigo sr, dr, Ar
mando Knaught, lente da Escola
Normal, enviou-nos um telegramma
dé felicitações pela enteada do Novo
Anuo.

Somos gratos á gentileza e retri
quinros os cumprimentos.

noveni� - d� n. �. �O 'PartoRio, 4. O dr, Adolpho Konder,
deputado federal, por esse Estado,
logo que seja registrado pelo Tribu
nal de Contas o contracto do arren

dament) da Estrada de Feiro Santa
Catharina,' seguirá para essa capital.

Governo Municipal falleo[iü de 'fran[U[O Dominoo Registro C,ivil_
, L�01'ER'IA DO', EQTADORevisão do lançamento de imposto.

'

fntu"al Faço 'saber que pretend.em, :>asar'se , " O
de abertura e continuação d;} ne- �t U o sr: Oarlqs da Motta Hlbetro e D,

,
-

gocios, fabricas, officinas, etc., Os abaixo' assignados, liquidatarios M.arla das Dores fragoso, ambo3 sol' -DE__:_,

aferição de pesos e medidas e da FallEmcia de Francisco Domingos lelros; alIe, llatural do Estado do Pa--
vehiculo�. Setubal, na comarca 'de Biguassú, ran,á, de 2� ��nos, emp.regado ban.-

De ordem do Sr. Superintendente fazem publico que estãó á disposição carIO, domlCl.lIado e re,ldente na. Cl
MUl1icipal e nos termos da Portaria dos interessados, diariamente, das 12 dade de C?rlt_yba. filho de Be�edlcto
n. 763 desta data, faço publico para ás 15 horas, em seu estabelecimento da. Motta 131b�lro e d� p. M.ma R�
conhecimento dos interessados que no commercial, á rua Conselheiro Ma' drlgues R!belr?, domlCllIados e resl'

dia 22- do corrente terão inicia os fl'a n. 23. nesta eapltal. dent�s �m_CO.1'Ityb3! e11a, a nubente,
trabalhos de revj1lão :do lançamento ,Oonstaniino Garõfallis & Cia. de proflssao aomestlca, d,� 20 ���os,
do imposto da" abertura e continuà- natural. deste . �stado, fl_lha IIglhma
ção de negocios, vehicqlos e aferição G M·· I do M�Jor Elpldlo fragoso e, .d.e D.
[):lT '.0 proximo exercido cie 19221 de overno UnlClpa Aur�llI1a Outra frag?so, domlc,lltados
8cc"),do com as tabeJlas annexas á Cobrança do' l' semestre dós e reSIdentes nesta capital, bem como a

Lei Orçamentaria em vigor' 'I o t d t' ã
nubente. Apresentaram os documentos

, �. mp s os � con rnuaç o e, "d I - I
-

S I b'S�crelaria da: Superintendencia Mu- 'b' d .

f' eXigi os pe a el. e a guem sou er
• -

-

I d fi' I' 21 d N
a ertura e negocIo, a epção, de impedimentos legaes accuse os pa'mClla e orranopo IS e ovem- .

I
'..

.'

bri> de 1921.
'

",' �vehlcu os e taxa sanltarta. ra (JS deVIdos fins. E ,para constar e
,

Manoel Esperidião da Silva
- De ordem do ,sr. Superinten- cheg8r este ao' canheClm�l1to .de todos lOfficiallançador. dente Municipal e nos termos do lavro o presente,que se�a a(ftxado .no

________

'

'1 f
'

bl' logar de costume e pubhcado pela Im·
regu ar_ne_ntoj aço pu lCO, para prensa.EGREJA EVANGElICA PRESBITERIANA conh�clmento ,dos tnteressados, florianopolis, 30 de Dezembro de

DE f ORI NOPO IS que durante o corrente mez, em 1921.
l A l ' todos os dias uteis das 10 ás 15 'o offjdal do Registro Civil

horas� se procede l/esta Thesou Nicolau Nagib Nahas
raria á cobrança dos impostos de
abertura e:cont!nuação de nego-AV I SO 1 premio de
cios, aferição, vehiculos e taxa 1 » »

san.ltaria� courespondente ao pr!- Em virtude do art. 14 do Re. : :I

;
�elro semrestre do actual exel'c�- guIamento da Bibliotheca Pllblica 1 ,: :I

CIO. de 19.&2, sendo a t�xa sanl-, do Estado, conservar-se-á', esta 2 preinios de
tarta cobrada �e a�cor _o com a fechada para arrumações a come-I

9 » :1

tabella �n_nexa a LeI n, 251 de. 121çar Je hoje até l,') deJaneiro pro-I:� » »

d� Janeiro de 1917, em com�tna. ximo vindouro. 920 : :
çao com o art.' n 18, da Lel n,

15 3 U A l' prem'io a
441, de 27 de Ou tu bro de 1917 ' InnocenC'to Oampinas 15 3 » »- 2'
O contri�uinte qne não satisfizet 15 3 ) ) 3'
o seu debit'o dentro do prasa aci- 15 3 » » 4'

flll.O de fralilll Dlil88S �ea�o;���o s�j���: ás:;�:tr:eel�;�., tiraDo (lmlar lADRO 10mB :gg � : : r
\ fntnhal

vada a 15 '/. oa epoca da cobran -

150 2 » » 3',

�,U ' ça do 2' semestre. MATRICULA 150 2 ,. » 4'

Os liquidatarios infra�assignados Thesouraria dÇl Super!nten- �2 » » 5'

infundados 110 art. -123 da1.ei de Fal dencia Muniéipal de Florianopú Previno aos interessados qua a ma- 1850 PREMIOS
'lencias, chamam concurrentes alé ti lis, 3 ,de Jaíieiro de 1922. tticula inicial deste Orupo Escolar, es-
dias 19 de Jeneiro de 1922, para íY tará aberta nos dias 9 a 14 do �orren-

,

, .Antonio voelho Pinto te, das 10 ás 13 hO,ras.O praso das 'mercadorias, immoveis
e 's,emoventes p.ertencentes á Mas�a Thesoureiro Os alumnos do anno anterior serão
-8 constantes do autos dli Fallencia matriculados em primeiro lugar, (nos
de Francisco Dotningos Setubal, na Annunc.·os, '

dias 9,10 e 11), mediante a apresenta
-comarca de Biguassú, '

,

ção dos boletins de promoção, cujos di-
As propostas lhes serão enviadss zeres devem ser preenchidos pelos in-

em cartas fec�ladas';- escriptas com
-

, ter�ssados.Os alumnos novos _ou Iram..
"

clareea, sem rasurSEI, contendo espe' 9fficina photographicas 'I ferldos de ou�ros grupos serao matri-
cificadamente as condições para' a d h

' culados nos dIas 10, 13 e 1_4.
com.P8. alludida, separadamente, afiml

e p o!ogravura Os alumnos novos deverao apre�en'
de serem abertas na presença dos _

lar no acto da matricula e attestado de

proponentes no citado dia 19 de Ja' Acha'se funccionando a li,ossa offici- vaccina.
na.Íra de 1922, ás 13 horas, na sal,a' na photographica e de .photo�(avura idas audiencias, na comarca de, BI' e5tabeléclda para á (Republica> e par I{seola Coulplenlent.ar de Fio'

guassú,
'

. _
o publico. _ riallopolls

Para quae�quer mfol'maçoee, os Attende-se a qualquer chamado c en

1iquidatarios abaixo assignados estão commenda com toda a presteza,
á disposição dos ínteressadoEl,. todos Especialidade em reporta�ens pholo'
os dia� uteis, em seu estabeleCImento graphicas e clichés.
commercial, á rua Conselhéiro lI/?ci. Preços modicos.
fr a n. 23, neS\B ,ca pitai. Cliché minimo- 5$000. Centimetros
Constantírw Garofallis & Oia. 100 réis

Pastor Rev: Julio C. Nogueira
No seu te.mplo sito á rua Visconde

de Ouro Preto, n, 35, celebram-se
cuI tos publicos com prégação ao
-En vangelho, ás quintas-feiras, ás 19
-e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19
e 30.
A Escola Dominical, para o estudo

systematico da Biblia e de cathecismos
para adultos e creanças de ambos os

sexos, reaUsa-se aos domingos depois
do CUlto ria manhã (entre meio dia e

meia hora depois de meio dia).
Ingresso franco' a todos «Vem e

vê,. ,(JoãO I: 46),
'

Prev no aos interessados que a ma'

tricula desta Escola estará aberta nos

dias 10, 11, 12 e' 13 do corrente mez.

fpolis, 4-1-922,
,

, Jotlo Toleniino J'ttnior
Di eetor

Bta. Catharina
/

Distribue 7� °I: em, premios
6 DE JANEIRO DE 19222 A'S 15 HORAS

,

3Sa Extraoção-Plano F
-�--

16.000 bilhetes a 12$000 180:000$000
'

46:000$000
136:000$000

�en08 26°[0
76' % em premios

PREMIOS

li

1:000$000
500$000
200$000
100$000
30$000
íoo$OOO
50$000
50$000
50$000
50$000
30$000
30$000
30$000
30$000
30$000

50:000$000
5:000$000,
3:000$000
2:000$000
1:500$000
2:000$000·
4.500$000
7:OO()$()()()
5:4008000
27:600$000
1:500$000
750$000
750$000
750$000
750$000

4:500$000
4:500$000
4:500$000
4:500$000
4:500$000

135:000$000

•

»

» »

» ..

',.

RS._

Os bilhetes -são divididos em deci-mos
A orgaui8açã� (la I.oteria .Ie Sallta (Jatharina obedccerA �

ta direcção do Sodo ANGELO M, LA pOR'rA, que
Coi durante fi allll08 !iõcio�gereute da LOteria

do Estado do, Rio ,Grande (10 Sul.

Os concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI'

Rua Deodoro n. 14

END TELEGR. LOTERIA-CAIXA DO CORREIO N. 50
-

FL'ORIANOPOLIS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


