
Ó�GÃO DO PARTIDO REPUBLicANO CATHARINENSE.
ANNO XVII- NUM'1 :.' -, FLORIANOPOLIS li Sexta-feira, 6 de Janeiro de 1922 II' .SANTA CATHARINA Ir 907

/

O MOMENTO IDOL.ITIC
.

,

,

A NOTAVEL ·ENTREVISTA DO DR. ASSIS BRAZIL SOBRE�·
�§ ((jCal Im rlI fi� CID � (UI IrCID§ [fi� (Jj) fi§s fi ({]] ce Im CC; fi em

.S�����!����!!Ye���na. D�ilal�8�o [alumnial 10 momento
talicio da ·exrna. senhora d. Coralià I Rela'ivamente � um tel;.gramma que

.
.

'. ,'Sabemos ter chegado a feliz solu- Ferreira da l:uz, virtuohsirssima esp?saf ��rl��n��s V��.ci�l�nro�����ra�rote���� 8 nml·oeo·te [hele demo[r�fa Dr. A",·, Bra'J·' [ondemn!l B' [BO-
ção a antiga questão de terr�s entre do nosso eminente ,� e e e armgo

res das escoias subvencionadas, o sr. � U U u ..1 � ,

. �" U lU U Ia estrada de ferro S.P�ulo-RIO G�an. Exmo Sr. Dr. Hercilio Luz
_

1
Director dd Instrucção transrnlttiu ao , djd!lforu da dlfrldUO[J!I-.de e o governO' de .Santa Catha�ma. Senhora dotada

de.
exeelsas virtu- sr. Orestes Guimarães, .inspector das U UU U� � U •• U· u. A S. Paulo _ .. RlO Grande, afinal, des a- distiueta anniversariante é um mesmas escolas, o seguinte telegrarn-

.

.
eeconbeceu os direitos do ES.tado so-I verdadeiro prototypo de �bondade que ma: «Respon�endo a. vosso .telegram-

_,.;:_-
�--..,--�r� as �erras. que recl�mava e ��� se tor?ou merecedor d� ad�iração e' �;s dporo1��s�;:8 r�I:,�IVe�co�a�ecl������� ,. _

.

lhe ha�lam sido coneedidas por ,da estl[�m,�o �osso me�o ,soClal. .

., clonadas pelo" Governo F�deral, de-

I . O insigne republico Sr, Dr, As�is
.

�

.tros.
" � ,..., Affelta a piedosa pratica do �em ,-claro-vos que, �eg�ndo me Informou � Br.azil concedeu ao Combate, �o RIO,Nestas. condições, ,as n�goClac;oes que ennobrece as almas bem forma- collector. de Joínville, a quem pedi es, uma importante entrevista acerca do.qUE:: correram nos ultimos dias da ad- das asenhora Coralia Luz sublima a c1arec mentos, o maIor. �t�aso em ven

momento politico.. .ministração 'do Dr. Hercilio Luz, santa religião christã em que se edu cimentos naqU�le m�!llCdlO é �e Jl�r Dado o renome do eminente Estadista,.entre S. Exa. � o sr. George. S.
cou com os actos di�ri9s da caridade, ��n�rJe�� s��m�r:10�va o POl e -

��:��sr����:��Õ��t�ro��� ��� m:c��:Rolfe, que aqui chegou para. ISSO, soceorrendo com mão prodiga os des- Cumpre notar que esse atrazo de
panham com interesse o actual momen-ultimaram-se suavemente, sem inter-

herdados da sorte. quatro mezes e que não.se estende a
to polItico.venção de terceiros, chegando:s.e á

Esposa amantíssima, mãe extra- todoo professorado da.s escolas sub: Eis, a entrevista do Dr. Assis Brasil,.conolusão final com extrema Iaoílida- mesa a illustre anniversariante trans venclona;t�s, pOIS, sej .fal�rl em ou
�Attribuo a presente balburdia da nos- No Brasil, um tanto no Irnperto,�., apesar de andar muita gente met- rorm� o, seu I�r n'um verdadei� pa- �:��r�:":�Sq:emesl��InC�"; o;.ne=.� :tr���:�::::., aod����r��:r:�� :r.:::,���'�a'���,l�ad� :;P����� ��ii.tida neste negOl!I� procurando pescar raizo, .onde rema com as bençaos de cimentos de 1921 e",! dia, esse atraso� vico do povo brasileiro, ,explicavel em tares que, de alferes ou tenentes, che-

,e lançar confusão.
Deus. uma alegria forte.

.

para quem como, vos. sabe ,que a sub, parte por antecedentes histor cos e sus- gam até a generaes . graças á politica,
Desse aceôrdo entre a egtra�a ,

de
Em São Bento, onde �e acha

.

ve- ven�ão federal so fOI pelo Estado re
cetiv.el de modificações beneficas; se. com vi ivel -prelutzo e resignad.o resen-ferro e o -Estado, que viu seus direitos

. -d actualmente a' estimada cebida a dez de dezembro, lon,ge de
gunda, ao methodo constitucional pes- Hmento dos colíegas que permanecemPlenamente triumphantes, muitas van- ran�au o,, ·t· . b "á hoje

-

as
desabonar o. �overno catharlnense, simo para a escolha presidencial que nas fiI�iras e que constituem a quasi

.

anmversarlan e rece eI ,
.

' mostra sua solICItude em manter em tenho denunciado em 'livros discursos unanimIdadetagens resultarãe para a nossa popu- mais carinhosas e expressivas provas plena regularidJde o serviço da nacio'
e consultas desde os primeiros annos'

.

l�ção e para o r rogresso da uossa
de affecto·e de amisade. naliz,ação do ens no, pelo 9ue vae. na d� Constit�ição. O governo despotico e pretenso po'-t6rra.

R<3Jlublíca envia á eenhora Cora- medIda �as sua� fo�ças, adtantando de,
sitivista de meu Rio Grande do SulO eminente Dr. Hercilio Luz). L

•

't
" sua receita ordmana recursos para pa' Nada seria a meus olhos mais sym- tem sido um conspicuo especialista nes.

'

Es Ia UZ os seus -respelOsos cu.mpn- gamento das escolas subvencionadas. pathico que um movimento nacionarde sa tarefa de explorarão de ambir"'es,
mais uma vez prestou ao nosso -

t -I t
.. yv

mentos ('000 os VO os (Ae uma eXlS en- No breve espaço decorrido entre o re" reacção democratica na bella. oppor' aliás tão humanas de muitos jovens e
<tado um inolvidavel serviço. cia proloDgdda. cebimento da subvenção e o .fim do tunidade que offerece um pleito pre- velhos oificiaes.- Esses militares dão'

· J iOaulllra�uITalril delã.el Co,--·Or·o-odot;tado ��I�s.ii��J:.e5�����;1���:f�zr���: ���;�*S����i�r�::�:r���:�a�i� i��l�!:���S!�:f�:Z�:�:�:ó�:!�. U li U t� U lectorla de Jomvllle, de modo que, den' mei pela PlJreza dos prmclplos da 11m- dem continuar a desfrutar as preben-
-

O E ' Sr. Dr. Hel'cilio Luz .,

tro em poucos dias, ��n�um atr�so peza n�s pratiéas do regi�en. Não ma das pelo preço mais incondicional da
xmJ.

, d G Por mJtivo de ter assumido o 00' haverá naquelle munlclplo .. Identlca desperta a mesma symphafta a presente subserviencia.
4'ecebeu dos srs. Rvmo. P� re a., verno do Estado, o exmo. Sr. Coro' providencia foi tomada em relação a .chamada (reacção democratich, ou

!

' briel e deputado Caetano Costa O se- nel Raulino Horn recebeu os seguintes outos municipios da zona colonial on' simplesmente «republicana,. Foi um�e . Mas o numero de victimas da se'_.guinte telegrammf): telegrammas:
.

.

de. ha atraso. E' absolutamente !alsa a seus encabeçadores o governo do RIO ducÇão dos· demonios politicantes é,«Lages 3. Communicamos a V. Coritiba, 3. Tenho a honra de agra· affirmação do «Jornal. do Brasil» de Ora�<!e do S�I, ? mesmo que tse'!1P�e natlfreza das coisas, p/aqueno em rela'
I
••

d'. d decer communicação ter V, Exa. assu' que os professores estejam sendo pa' accetlou «a priOri) ou «a pos eflorJ» çãO á grande. maioria' que deseja antei
Ex. qUEl fOI l'eahsad� no la � o

mido exercicio cargo de Oovernador gos em apolices, pois· nessa f'specie candidaturas de ortgem identiCa a que de tudo o augmento da respeitabilida'.corrente, a consagraçao da Igreja da desse Estado, Saudações cordeaes. até hoje o governo aclual não fez pa- repelle !lgora; o mesmo que se perpe- de e efiiciencia da sua classe, Todos osMatri:t desta cidade,
, Munhoz Rocha, Presidente Estado. gam(!Jlto a nenhum fU!_1ccionario. Posso tua no exercicio despot�co de t�dos os militares eschuecidos sabem que quan!Cumprimos o dever de reiterar 08 Coritiba, 3c Nr. 15. Penhorado com tambem affirmar'vos que não faltam poderes, inclusive o eleitoral; o mes�o to mais efficaz é o exercito de um paiz.

. d c'mentos pGr ter acceitado o a gentileza V. Exa. communicando candidatos para qualque� vaga que se que, apoiado em reg�lamentos. decr:- tan�o. menos se immiscue elle na �ua.
_c3.gl,a e.l , .

d n 00- h-1ver assumido cargo governo esse dê nas escolas subv-enclonadas. Sau· tados PO! elle prOprl? par.a o. �r?prlo pohllca. _NãO é na Europ,a, na Ameflca
�osso convite �ara serVir e para y Estado faço meus melhores votos pela dações. (A.) Henrique Fontes ») uso devIdo á covardl1 e mhablhdade e no japao; mas tambem entr.e os nos.
pho na solemmdade, fazendo-se re- felicidade de V. Exa. e prosperIdade de

'

alguns presidentes da Republica, sos vizinhos do Chile e da' ,Argentina .

. presentar pelo illustre almir�nte sr seu governo. Oeneral ·Ferreira Netto.

Homen�gem _ ao dr. Aba- t�m enfeixa,dô em mãos todos os ser que isso se dá,Frederico Secco, com quem tIvemos, S, Paulo, 3, Tenho a honra accusar, VIÇOS, e ate os portos e estlladas d.e __ . ._

. . ,.

.

.

como todo o povo lageano. to- recebimento telegramma de hoje e de
I

.

d L (erro e possue.mesryto guarda aduaI�el-
. Par� essa '!1alorla es�la�ecl�a o Exer�

2ssIm. ,., \, di no agradecer a V. Ex. a communicação - ar o UZ
I ra nas fronteiras; e o mesmo, emflm, CIto nao podia ser maIs mfellz no ge"

. .da a deferenCla que merece o g
que me fez de haver assumido na qua' Foi acolhida com o maior carinho organisou um partido offieial caracte. nero de moeda esclllhida p,elo candi".hospede pessoalmente e c�mo repre- !idade Presidenie Congresso exercicio

risado pela mais flagrante. p�ssi_vi�a.�e. dato da pseudo reacção democ_ratiCa.sentante de V. Ex.. cargo governador desse Estado. Cor_ a iniciativa de um grupo de iotelle-
e Sê substituiu ao povo e é! oplmao para comprar os militat;es quando, em__: .......�,r. .. deaes saudações, Washington Luiz.. etuaes PQra ser ofrerecido ao nosso dis sem o minimo simulacro de respeito á arenga publica lhes 'prometteu «res'

.

Rio, 3. Congratulo'me desvanecido tincto amigo sr. dr. Abelardu Luz um democracia.'
_ tituih as pastas militares. Os verd.a.vo�sa posse goy�rno Estado deseja�: lauto almo� no Mg_wa,Hotel, em O seu candidato á presidencia est� deiros· amigos do ��ercit� s6 fazemdo vos todas feltcldades. Elyseu OUI .'.

á ua nomeação de Secretario politicamente. julgado desôe que fOI

I que�tã;o d� boa admlOl�traçao e nuncaIherme, Deputado. - regoSl]O ,s .' presidente no exercicio'-9ue .em. 1909 das formáhda;t:_s des.lInadas ap�na.s ,aRio, 4 .. Agradecendo gentileza par', do Intenor e JustIça
fechou as urnas na propl:la CapItal fe' acenar ás amblçoes v�ldosas e tn�lVI-ticipação haver V. Ex. assumido exer', A''d adheeões a .essa justa home-
deral, para.() povo em sua quasi una. duaes. A.nos�a experiencia, que ,é;a�:cicio cargo governador Estado �ant.a uagem têm ·sido grandes.' nimidade, afim de que 'não votasse nos toda a hlst�r1a, p�ova que o mlfltansCatharina apresento a V. Ex. mlnh�s

---

cantiidatos da reacção, democratica de mo é a melhor cOisa que ha para des'felicitações" Attenciosas saudações. H. «REPUBLICA., acha-seá veuda verdade que então sublevava a a�ma truir os mimares.do Espirito Santo.
na Agencia EDU' . eRAVES. PI'a- nacional. foi nesse negro co'nsuladoRio, 4. Agradecido communicac.;ã.o

proviso.rio que se inventaram os tris-haver assumido exercicio goyerno Es' ça '15 de Novembro.
temente inesqueciveis «quatrocentos miltado retribuindo muito cordialmente
redondos» com .que foi suffocada aprotestos aj.iresentados telegramma V. novo. Saudações' .::ordeaes. João Luiz maioria real. Esse candidato ainda estáEx. Verga Miranda, ministro Marinha. Ferreira, Governador. moralmente qualificado desde ql'le pro'Rio, 4. A�radecendo a communica' Florianopolis, 4.' Cumprimento V. vadamente e confessadame-nte adhewção que se dignou fazer'me de haver Exa. honrosa investidura governo Es·
riu ao seu presente antagonista doassumido governo faço volos para que tado .. Saudações respeitosas. Mileto
qual se

.

separou unicamente para sea SUa administração seja coroada de Tavarees, Juiz Direito;· constituir candidato de si mesplo.exito e felicidade. Desejanda'lhc todas São José, 5. Agradecilndo ,commu.as venturas no anno que começa envio nicação posse vossa Excellencla hyP?' O pretendente á vice presidenciamin.has cordeaes saudações. A. Aze tbeco inteira solidariedade. EUllenlo está por sua vez JlQ�itica.e moralmen.redo. Fagundes, Presidente Conselho.
.

te julgado e qualificado desde que!Therezina 31. Queira V, Ex. acce�ar Tijucas, 5. Queira V. Exa. acceltar como é notorio, pretendeu, para SImeus cumprimentos com melhores minhas sinceras felicit_ações. votos fe' proprio, na combinação que hojevotos felicidades· pessoal prosperida' li? administr.ação. Respeitosas sauda' combate, o m-esmo logar q\fe lhe deramdes do seu g<Jterno ·decurso do anno ções. Faustino da Silva, Juiz Direito na dissidencia�
�

"SoIUÇãO feliz

o illlotlre u. íeoallor AU.!
tonio Alere�o- lulnHa o

�r. H!f(ilio lUI
Il) EXIBO. Sr. Ur. Hel'ci·

, lio Luz l'ecebeu fIo sr. se'

o3flor· Antoni." /J.zeredo,
illustre viee·p ..esiflellte
-lo Sena(lo, o seguinte te'

legramnan: -
.

«Rio, 4. i\.gr�ldecendo
ao meu velho e presado

.

amigo a commuoicação
de haver passado o gover'
no ao sen su('ce,8sor, espé'
ro vel'o elo 'treve no pOso
to onde taoto se tem, dis'

- ,

tiogulf.o,
Be.,ovando .,s ��U!!l voo

':tos de boas' Cestas, envio

�c�rdéae8 abraços.. .

politico

Nâo tenho grande receio de que
essa democracia avariada consiga err
volver na contenda um numero subs
tancial e menos ainda a maioria dos or
ficiaes do Exercito e da Armada. Se o

conseguisse faria desandar de um �e
culo a nossa respeitabilidade como
nação capaz de se detender e impôr o
respeito que seus direitos exigem.

Mas o que mais caracterisa a actual·
deliquesceqcia do civismo é o facto de
terem resumido toda a questão na fal'
sidade ou authenticidade de um papel
diffamatorio ás forças armadas attribui.
do a um dos candjjatos. Evidentemen'
te, de um dos lados ha um cynismo
nauseante. Se a carta fosse realmente
do sr. Bernardes o senso mais rudi"
mentar da honorabilidade e a justa de"
ferencia devida aos nossos concidanãos
armados excluiriam a possibilidade de
sua eleição; se porém,_ � cart� é ,fa!sa
tlifficilmente se podera Imaginar maior
sujeira na ordem dos possiveis recur"
sos da politicalha »
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i [ulmaB�O �a furta Po�H[a
Na sala dos Despachos do Palacio,

o sr tenente-coronel Manoel d ) Nas
cimento Lins prestou, perante o

exmo, sr. coronel Raulino Horn, Go
vernador do Estado, em exercício, Rio. 5 O pintor e escriptor Vir
compromiseo do cargo de comman- gilio Mauricio, sendo entrevistado pe-
dante da Força Publica. la zí Patria, descreveu ae suas imo
Esti veram presentea ao acto os srs, pressões sobre Santa Catharina, re

capitãoJoão Oaneío e Tte.Cantidio Re' alçando o seu progresso, a sua bri-:
gis,ajudante de ordens e:auxiliar de ga', lhantissima administração. r

binete; dr. Abelardo Luz, Secretario Salientou a organisação e a cohesão
do Interior e Justiça; major Gustavo da politica, enaltecendo as qualida
Silveira, Secretario da Fazenda; de- des politicas e administrativas do Dr ...
putado Oscar Rosas, director desta Hercilio Luz,

'.

folba e da Imprensa Offictal; ma- Faz optimas referencias aos auxi-:
jor Januario Côrtes, da Força Pu- liares do go verno catharinense.
blica; deputados dr. Ivo de Aquino, -,----.---- _

e Carlos Wendhausen; coronel Na- D C I· Lpoleão Poeta, Superintendente de S. • ora la uz
José; dr. Henrique Fontes, director Sabemos que a exma. sra. d. Co-
da Instrucção Publica: tenente Jo�é; ralia Ferreira da' Luz, virtuosa espo
Femandes, director interino do In- sa do nosso 'eminente cbefe e amigo
terior e Justiça; drs, Octavio Mello .Sr. Dr. Her .ilio Luz, chegou hon
·e Oscar Ramos, redactor, desta folha, .tem a S Bento.

VISITAS -Boje, ás II .horas, o sr, tenen-] ........,._-.......,.-"'---------

Hajor lJIiguel Victor Cardozo

IRM D DE 00da ()osta te coronel !\lanoel Lins tomará pos- lN A SENHOR 00 BOM-Deu-nos hontem, a satisfação da sua speubdlol'cas.eu cargo no Quartel da Força fiM EM SA-O JOSE' .

'

agradavel visita o nosso distincto con-

terraneo e amigo sr. major Miguel Vi . -O tenente Cantídio Regia.auxiliar Relação dos Juizes e Mordomos que
ctor Oardozo da Costa.

'

de gabinete .do exmo. 'sr. coronel têm de festejar a - tradicional festa do
S. S. .velu agradecer as palavras, .' Senhor do Bom fim, no anno de 1923:..

aliás merecidas, com que noticiámos a Raulino,Horn, Governador do Esta· l' Juiz, Dr. Hercilio Pedro da Luz •

sua aposentadoria no cargo de Thezou- do, em exercicio, representará S. Ex. 2 • Sr. Carlos Alberto Unhares ...

reiro doThezouro do Estado e o con- no acto da posse
.

II la Juiza, D, Antonietta Delayti Lima,
tracto de casamento da sua graciosa fi·

- .'
,

2a li D. Margari ,1a Philippi Petry
lha senhorita Doracy, com o sr. dr.'

.

l'tlordomo8
Oliveira e Silva, fiscal dos Bancos. CENTRO CIVI�O I RECREATIVO I 1�����s�1':st��� .�f:=�s

,JOSE BOITEUX Antonio Jacob Zimmermann
Ismael Antonio da «asa
Cqrlos Knoll
José Celestino Vieira
Manoel Constante de Souza
Nicodemus Camillo de Mello

, Mar.oel Apolihario
'

,. Jacob Lourenço
Horacio Rodrigues Camargo
Quirino Pedro Mendonça
Elpidio Souzà .

Joaquim Alexandre Machado
Licinio Ouriques
Antonio Epiphanio dos Slnt05..
Elias Merizes
Pedro Guerber
José Domingos da Cesta
Constancio Miguel da Silva

l'tJordomas
Se:Jhoras: Anna Vieira da Rosa
Onorina Camara da Silva
Be.rnardina Schinitz Philippi
Antonia de Carvalho Ramos
AliCe Marques Espindola
Isaura Raupp de Souza
Alipia dos Anjos Campos'
Anna Schroeder

.

Alipia SiÍva
Amará Gonçalves Maciel
Olga Bollo
'Aracy Neves Lenlz
Julia Steffen Wagner
Maria Eulalia de Medeiros
Nair Ladlrio' Ribeiro da Silva
Maria Livina Ramos
Virginia Novaes
Bernardina Amelia da Silva
Anna Rodrigues Martins
Philomena Loure lÇO Machado

Procedente de Urussanga" onde fô·
ra a· passeio, chegou hontem, pelo

Carlos Gevaerd - Max, o revmo. sr. padre João Burkler"
Visitou'nbs 110ntem, o nosso distin- do Oymnasio Catharinen�e.

cto amigo sr .•Cat:los Oevaerd, mem·
bro do directoria do Partido RepublIca'
no de Brusque.

�. S. veiu agradecer'nos a "noticia
do passamento do seu irmão Bernardi'
no Oevaerd, occorrido naquella cidade.

NECROLOGIA
No dia 30 de Dezembro ultimo, fal'

, leceu na cidade de S. JOSé, on:lé resi'

Acompanhado de (;ua exma, senho' dia a exma. sra. d. -Victoria Silva, ex'
ra, chegou honiem, pelo Max, da tremosa genitora dei nosso amigo sr.

Laguna, o nosso amigo sr. AI v.a.ro Adolpho Nonato na SiI�a,:a quem apre'
ferreira da Cunha, empregado da fdlal sentamos os noss,?s slDceros pez�mes5
da casa 110epcke, Irmão & C.,naqu�1 ' turnando-os extensIvos aos demaiS pa'
Ia cidade. rentes.

o REALISADOR
ANNIVERSARIOS
Fazem annos b.,je :

a exma. sra, d, josephina Boiteux,
digna esposa do nosso distincto con:
terraneo sr. almirante Henrique Boíteux;

a senhorita Maria do Carmo Lopes;
a senhorita Almira Moritz;
a gentil senhorita Maria dos Reis

Coelho;
o sr. Antonio Taulois de Mesquita;
o sr. Arthur Caldeira;
o [oven Petrarcha Callado, repor

ter do cEstado,;
o engenheiro Edgard Lima Pedrei ...

rai' \
"

o sr. pharmaceutico franciseo Perei
ra e Ollveira.

O problema brasileiro por excellen- vam. Só a argucia, o tacto e a sabe'
ela nunca foi outro que o do Nordes- ,doria do Realisador desbravaram e re'
te. Ninguem o poderá, entretanto, af- moveram sophismas, adiamentos com'

Jirmar unico, que outros existem de modos, palliativos ephemeros,
urgencia e importancia manlíestas.Mas A viagem 'do sr. Epitacio Pessoa
o das seccas periodicas alienando vi-' marcará a etapa gloriosa de sua vida
das e bens innumeraveis.lavouras pros- publica opulenta de laureis. S. exa. vae
peras, lares felizes, creando o exodo receber, em nome do' Brasil, a grati·
epopeico das populações famintas que dão commovida rio louvor fervido de
resistem até o maximo da energia he- milhares de compatriotas salvos da pe:
roíca, poderá ser: l denominado o. pro- nuria e da morte. Que consolo magní'
blema culminante. fico para a sua sensibilidade, o dessas
Um dos galardões do governo ac manifestações expontaneas e calorosas

tual esta na agudeza e patriotismo com acelamando o homem insubornavel,
que, o soluccionou.' E' dos seus me impolluto e indomíto na intransigen·
Ih'ores títulos de benemerencia á gra- da!

.

tidãO nacional, assignalado índelevel- A campanha de. certa imprensa con
mente quando a critica realisar o com- tra o capaz, encontra-o numa serenída:
puto Vindouro dos seus serviços, em de desconcertante. Outrem 'abriria as
nome da verdade pura. Problema pai arcas do Thesouro á gula deshonesta
pitante, a sangrar de quando em quan- dos profissionaes do elogio remunera'

.

do de nossa amargura, desafiou a ca- do.
.

pacidade e o esforço de alguns esta- Culparam-no de todos os erros. O
.

<listas lúcidos que o estudaram e o afretamento dos navios ex-allemães ins-
comprehenderam. pirou uma Iitteratura frondosa, indl:

Que exprimem; como substancía e gnada e nem :sempre grammatical. A
-criterio orientador, para a documen .. honra do Brasil appareceu 'Jnstanta'
tação dos acontecimentos da hora que neamente como o rotulo dos patrlo
vivemos, :a injuria esteril e o despeito teíros insoffridos. Na mensagem de 3

,

ínutíl ? Que representa o vagido debil de Maio de í921, o presidente con:
dos financistas brotando como _gera· fundiu-os a todos, com uma exposição
ção expontar.ea em terra de maravi crystallina de factos reveladores da pru:
lhas», na ironia subtil da palavra pre- dencia e argucia diplomática com que
sidencialê Toda a balburdia vesanica o governo resolveu, resalvando melitr
.perder-se-ã, sem resôo. Ao céo azul, dres, uma questão internacional de
muita vez atiram pedras, e não consta consequenclas t ilvez índesejaveis para
que o céo por isso deixasse de ser nós.
azul.>, I' Neste triennio difficultado por uma
A tendencia para deprimir a síncerl- situação sombria, decorrente de erros

dade e o esforço' alheios cada vez mais anteriores, é que se pode medir quão
se accentua neste paiz de eSpiritos ll- necessaria foi ao Brasil a projecção
geiros e grandezas solitarias. Quando das idéas e directrizes do actual go'
não é o sceptico desdenhoso que sorri verno transpondo barreiras aftas, en·
das idé-as e iniçiativas, por mais uteis. é traves desanimadores, uma cselva sei'
o p�ssimista envenenado de despeil�, vaggia» que deteria o mais intrépido.
que falhou na vida, p�.ra quem o tn- Um politico me confessava certa
umpho meridiano representa um de- vez a impossibilidade de resist.r mais
$afio insultuoso á sua penumbra me- de um minuto ao olhar do Presidente,
dioc.re. Elle não perdoa as alm,as ener· tão profundo e laminante o � é. Esse
glcas, límpidas e vibrantes, que não se depoimento abre uma fresta á . revela'
contentam ('om, o horizonte curto, spf- ção do mundo latente filtrado numa

fregas de immensidade. O p�ssimista, synthese por es!te olhar: ElIe tem a
na estreiteza do seu poço, espia,vesgo, scenlelha' 'dos. dominadores inflexiveis
o movimento, a bravura, a vida, o so- que, sem violencia ou apparato, con'
nho generoso dos 'iUuminado'i. duzem com ,a mesma firmeza indivi'
O sr. Epitacio Pessoa va9 brevemen- duas tsolados, partidos ou multidões.

te constatar, surprehender no Nordes-. Na ultima tardé e'm q,ue' ouvi B. ex.,
te, a sua obra que é um symbolo per- confesso o movimento de lhe notar as
turbante. Symbolo de ªudacia, fé, ga dimensões do pulso campeador, () mais
Ihardia e belleza moral Symbolo novo energico dos que têm dirigido oBra·
p.ela perspectiva a,lentadora que envel- sil, e que os hbmens gelatinosos cha'
ve, pelo roteiro de redempção gue;des- mam dictatorial. Por uma assóci�ção
creve, pelos sulc'Os en3rmes que abre, de idéas 'mesmo longi nquas de épocas Visitaram-nos hontem, os nossos..ami
poupando á morte e á miseria os ir- e figura�, lembrei o do melgo e VOo gos srs. Alexandre Athanazio 'Oe
mãos rudes e nobres com que conta .. luntarioso Padre Diogo feijó que,ícôm vaerd, escrivão da comarca de Bms'
mo? em. nosso alvor�cer, e c�!1taremos um gesto simples, inspiraya a ordem, .que e Victor Oevaerd, representante
na mquletação dos dias agomados. cimentando a unidade nacIOnal, e com da ,«Cigarraria Brusquense,.
Deve dar grande orgulho a uma outr-o gesto simples, desfazia como bo- O sr. Alexandre trouxe'nos os seus

çónsciencia, o espectaculo da acção lhas no ar, motins e c'Jnspirações. agradecimentos á noticia ,do fallecimen'
que idealisou, as primeiras linhas victó' . Desse pulso de gigante partiram (0-:- to da, sua es,posa d. Aurora Araujo.
riosas que se delineiam, arrostando e das as fórmulas bellas de dou�rina, re'
vencendo a braveza �� m�io physico. sist€ncia a poderes discrecionarios, des' Deú-nps o praser de sua visita o joNão é tarefa para Ithputlan�s, Pede interesse e renovn�ão, . No governo, na ven Gaspar Moraes, piloto ,do palha
imaginação que a sinta, �branja e co� j�dicatur� ou ,na politica, cr.eac a bel� I bote Gallotti, ,-que se àcha ameorado
prehenda.Converter um mferno rever leza da slDcendade, descorltnou rumos no nosso porto.

.

berante em leguas e Jaguast onde tudo fulgurantes. Idealista e' apostolo, Q sr.
,

......

calcina numa desolação núa de deserto, Epitacio Pessoa, semeando pensamen' HOSPEDES E VIAJANTESá chispa esbtazeadora do sol implaca' tos, discutindo' theses, destruindo ve- Guilherme FraDeiseoui
vel, em terras de producção, const�tue Iharias, dynamisando forças desapro- .

Acha'se, ha dias, nesta Ca'pital.. o sr.
qualquer cousa ti!ahic�, s� percephvel veitadas, pragmatico e cavalheiresc?, Guilherme francisconi, iIIustre

.

repre.
pelos homens de,lmag,"aç�o. foi sempre o mesmo rythmo necessaClo sentante da· Empreza ColoDlsadora

.. Dp.sde o Imperio se cogita de salvar e poderoso a Qu·e a vida' constitucional Oeste Catharinense Limitada.
o Nordeste ao phenorneno f1agellante brasileira deve avanços maravilhosos,
e doloroso. Só a energia construcfora Elle é o' Capaz o Reãlisador do Bra"
de uma organisação moral e mental co' sil contempora�eo e do ,Brasil a àma'
mo a do Presidente poude transformar nhecer.
em realidade mirifica a visão fantasiosa
de alguns espiritos que a entresonha.

faz annos hoje, o nosso presado
amigo sr. -Luiz da Costa Mello, cem
petente guarda.livros do, Thesouro do
Estado.
A's muitas felicitações que vae rece

ber hoje, juntamos as nossas com os

votos .de uma existeneia feliz e' pro'
longada.

Jndlo Costa
Deu'nos hontem, o prazer de sua vi

sita o nosso distinCto e presado amigo
sr. Indio CaLharinense da Costa, que
nos veiu agradecer as referencias, feitas
á sua pessôa por motivo da sua no'

meação para. Thezoureiro do. Thezouro
do Estado.
O nosso amavel visitante demorou'

se em agrada vel palesira na nossa re'

dacção.

Agrimensor Pedro t::ollaço
Pelo paquete Max, chcgou·hontem,

procedente do TubarãO, o ,900SS0 ami
g,o sr. agrimensor Pedro Teixeira CoI,
laço, funccionario do Estado.

Amantiuo· Camar;),
Acha'ss nesta Capital, o nosso pre'

zado' conterraneo sr. Amantino Cama·
.

, ra, encarregado. na Capital federal,
Oliveira e SILVA." da agencia da Empreza d� Navegação

Hoepcke, desta praça.
.

'-

OI tra�al�u i 1aD�a· PALACtO. DO

t �" �
O sr. major Luiz Sombra, com-

mOO O, O � roo J. rnandànte da. guarnição federal e do
� � U P 14' batalhão, esteve, hontem, no Pa-

I
·

K I
lacio, onde foi cumprimentar o exmo

�Xl� . ur� sr. coronel Raulino Hórn por rnotivo
U U U de haver assumido o governo.

GOVERNO Dr. Oetavio Helio,
Segnlu, hJje, para BI.umenau, :onde

exerce áS funcções de Chef.e ce Dis
tricto das Obras Publicas, o nosso

presado amigo, sr. ci,r, Octavio MeIlÇl.

UMA CONfERENGIA NO' -T�[ATRO
Uma commissão da Associação

Commercial tambem foi levar eis seus

cumprimentos �o exmo. sr. coronal
Raulino Hurn por .identico motivo.. No proximo domingo, ás 19,30 fio

ras, o sr. dr. Arthur Guimarães, illus·
tre Chefe da Commissão do Saneamen' ----.-.-�---�

to e Prophylaxia Rural, fará no Thea' DR, HEITOR PARNEIROiro Alvaro de Carvalho, a sua primei LI
'ra Conferencia� em que tratará com a Regressou hontem, da Laguna, pelo
sua altà proficiencia dos serviços da Trouxe'nos, hontem, o set) abraço paquete Max, o- nosso conterran�o sr.

sua Commissão. de despedidas, o nosso presado amigo Cantidio Alvelôl, escripturario pagador
,Em se tratando de aSumptos que de' sr, dr. Heitor Carneiro, que segue ho' da Commissão de Melhoramentos do

vem ser conhecidos· pela população je, para Tijucas, onde vae assumir o Porto deste Estado.
florianopolense, é de suppor'se que cargo de promot-or ,publtco. ,

affluirá ao Theatro uma grande con' Agra{iecendo a genHlrz.a da' �ua Da zona sul' do Estado, chegou
correncia. . visita. de despedidas, desejamos'lhe hontem, pelo paquete Max, o sr, Ata'
A entrada é franca:- u.ma feli� viagem. liba Brasil) do eommercio . desta praça.

o '�R. VI861110' MIURI[m fll
fl0610�1� RfffRfn[IA� I

�. [�IHIRI�A·

Reunine'ha este Centro, na terça'
feira próxima, em assembléa geral ex'
traordinaria, para tratar de diversos
assumptos, entre os quaes o .referente
á erecçã,lJ de uma jterma ao notavel
poeta conterraneo Cruz e Souza.

_. -J.-.

CI1egoü hontem, pelo Max, .:la La
guna, o sr. Syllo Ulysséa, negoCiante
na praça d'aquella cidade, .1
Acha'se nesta Capital. o sr.

dr'lAsdrubal CQsta, medico residente em

Urussanga. .

DIVERSOES
No Theatro «Alvaro de Carvalho"

realisa'se hoje, mais uma dos atlrahen
tes soirêe de luxo.

Será exhibido o sensaCional dilm»
O Cartão Amarello, em 5 actos.
- No Ponto Chie serA exhibido o

lindo «film. Um Bruto, em 5 actos,
da fabrica Fox�Film.

'

Da Laguna, onde fôra acompanhar
sua exma, ,familia, regres�ou hontem
o nosso presado amigo sr. Celso AI'
meida,. 10 Official da Directoria de
Viação e Obras ,Publicas.
CONTRACTO DE CASAMENTO
Com. li

.

gentil senhorita M�ria Si
mas, filha do nosso respeitavel amigo
sr. jacintho Simas, escrivão do Juizo
federal, contractou casamento o nosso

joven conterraneo sr. Elpidio'fragoso
filho,.2° official aduaneiro.

.

NOTAS RELIGIOSAS
NeveDas

Estão sendo muito concorridas as

novenas rezadas diariamente, ás 19
horas, na Egreja de Nossa Senhora do
Parto em louvor á mesma imagem.
No 'proximo' 'doiningo, terá !ogar ti

testividade, que constará �e missa soo

lemne ás 10 horas, com sermão ao

Evangelho. . .

A' tarde, haverá pratIca e em seguro
da terão logar os tocantes actos da
corôação de 'Nos!ia Senhora e Beija'
Mão;
As solemnidades, que promettem

revestir'Se de grande pompa, se

rão abrilhantadas pelo magnifico côro
do Purissimo Coração de Jesus; sob a

competente direcç·ão do !:t, Estanislau
Siqueira.

AlmirOBle frederi[u �e[[O
Reg,re,ssou de Lages, onde foi repre�

sentar' o Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz:
na inauguração da Matriz, o nossQ
distincto amigo sr. almirante frederic�.
Secco,

Lotenâa dõ �Estad()
Hoje, ás 15

.

horas, será extrahida
mais uma loteria, plano f, cujo pre'
mio maior é de 50:000$000.
Como de praxe, o acto será fiseali-,

sado por um· funccionario do The"
souro do Estado.
�oe__---- _

fe�ta de, �ãu �e�a�tiãu
Realizar-se-á no proximo dia 21,

no districto do Ribeirão a festividade"
de São Sebast.ião, que pelo capricho>
com que está sendo o ganisado o seu

programma, promette revestir-se do
maximo brilhan tismo.

E3eJSElElElE3lEJE3.EI'3E1E3E1

� ,Dr. José Boiteuxl
lU ,ADY__OGADO OH
m m
lO rOAS 10 A'S 13 HORAS) m
lU PltAÇA GENERAL OSORIO, 24. ,I:
eJeJeJeJlE3E3E3eJElBE3E1 al'Si5J- \
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/ CAPITAL •

(Continuação) Anno ••.•••.••••••••.• 24$900
Semestre , ..

_ .•.••..•..•• 12$000-
O Sr. (:aetauo (losta: .._ Sr. INTERIOR E ESTADOS

Presidente, vou enviar á Mesa uma Anno _ .....•. 24$000 fii]emenda, assignada também pelo illus- Semestre .•...•
-

..•• , • • , ..
13$000

� Faço publico que de confor
tre leaâer desta Casa, o Sr. Carlos Anno' ESTRA'�G�I�� •.

� �5$OO � no jornal

�'
midade com a Lei �. 4.440, de 3i

Wendhausen, que procura facilitar, ou As assignaturas e annuncios são pagos - , de Dezembro ultimo, que orça a
antes, pôr de accordo com o regímen adiantadamente.

estabelecido para as eleições íederaes, ��!!!!!!!!!!!!!!���������� - •
receita geral da Republica, foram

�siar��:��� que procede e regula as Pr�idSeR�te���t��d,-!.�=óa����E�:m- d��: rID

e u· Ica � :���f�����:nacsiat;:�: � i��::�:rd:,
.

Como sabe V. Ex., Sr. Presidente cussão o projecto n. 14. que- trata tam-
,

íID " exterior do paiz , de accordo com
a lei eleitoral vigente no Estado limi- bem. de materia eleitoral, requeiro _a � a tabella seguinte:
13 ao numero de 200, o de eleitores V. Ex. se digne de remetter á la

'I ,,� CARTAS-primeiro porte paraque podem votar em cada uma das Commissão, tanto o projecto que está I nt -., '

seeções eleitcraés,
.

em discussão como o 14, ambos ap !...!:!J .

. o interior 200 reis e para o ex-
Naturalmente essa providencia foi provados em 1 a discussão, afim de se' 001 '

'�terior 400 reis por 20 grarnmasj
estabelecida porque a lei federal, que rem fundidos num só projecto. a'érn do primelrô porte 100 rei-s
então vigorava' em meteria de eleições, Vae á Mesa, é lido e apoiado o se-

� '�
para o interior e 200 para o ex-'

limitava tambem o numero de eleito' guinte O. ãnnuncios na "Republica" serão feitos de terior, por 20 grammas,res que podiam votar em cada secção. Bf>:querimcuto
Ora, a nossa lei limitou esse nume- Requeremos que 'o projecto n, 49 e aceordo com a seguinte tabella: BILHETES SIM,PLES- 100

ro em 200 eleitores, donde nàruralmerr 14, approvados em 2a discussão, se- reis para o interior e 200 reis
te .resulta que com o accrescimo, de jam remettidos á la Commissão, 'ppra �

Uma pagina inteira (uma vez) 150$000' para o exterior.
onno para anno, do eleitorado, devido que sejam fundidos em nm só. visto . Meia pagina c« 80$000 BILHETES POSTAES COM
ao serviço pérmanente de alistamento, que ambos tratam do mesmo assum- Quarto de pagina « c 40$000 \

..
.

.

têm tarnbern os municipíos de ir crian- pro. ,r

m
Oitavo de pagina c c 25$000 RESPOSTA PAGA-200 reis pa-

do, quer n'� respectiva séde; quer nas Sala das Sessões, 8 de Setembro de 1/16 de pagina «c 20$000 ra o interior e 400 reis para o ex-

sédes dístrictaes, novas mesas, diffi 1921, 1/32 de pagina «c 10$000 terior:
cultando, assim, o processo das eleí- �arlos We�dkausen

�
_�:���� ���� (u� ID;Z) ������

�
MANUSCRIPTOS- lOu reis

ções do Estado, que demandaria mui' ,
aetano osta e.'

para o interior e 80 reis para o
to maior trabalho e occuparia um peso (Continua) ,. \ 50· T

'

soai muito mais numeroso
-

para esse Na I� P,agina texto 1$500 a linha, 2� pagina 800 �eil exterror , por grammas. axa.

serviço. .' T ib 'L· �
r -

�
minlma: 200 rei" para o interior

A lei federal vigente, para o servi' ri una
.

Ivre
r A pedidos, edítal.etc., 300 réis a linha e 400 reis para o exterior.

ço eleitoral, não limita o numero de AMOSTRAS-IOO reis ;,lpara o
eleitores que devem, votar em cada O. aDDunciot por longo pralo têm 10 % de ahatiment,o interior e 80 reis para o exterior
secção; limita, unicamente, para o MISSA �

,

� T' •

-Dístrícto Federal, elevado esse limite �II-;:::x::;,r.::::.i --r.:::x;:;"1r;:::A;;1 r.:::X::;U";:T:;') r;:::::A;:;1r;:::x::;1'D2§ I� por 50 grammas. axa miníma;
a 500, na ultima reforma sanccionada t..:::C::JL!:.'Y::::!JL�ll�W-C�.JI�LE:_�21L�1�1 �� 200 reis para o interior e 160 pa-
em Janeiro do anno corrente, quando

\\7 [EN[))- [8' § [8'
r a o exterior.

essa limitação era apenas de 300 na
'-,

.

'

-c

I
ENCOMMENDAS-Taxa mini.

lei eleitoral de 1916.
' t'!!!!!!!

A emenda que vou apresentar visa
'. ma: 200 reis

.' . IMPi{ESSOS-�O reis (interior)tornar uniforme o serviço eleitoral es- �

tadual com o mesmo serviço federal, Em suffragio á alma da finada Au- A rnagrrificae bem conhecida fazenda das Demoras, inclusive e 80 reis para o exterior, por 50
resultando dahi uma grande economia rara Araujo Oevaerd será resada uma

e annexas ás afamadas i..vernadas da rio Jararaca, Papu rm e Morro zr arnmas
d t b Ih t

-

das í missa, segunda-feira, 9 do corrente, I:> •

e ra a o-para os secre anos as jun- . do Maia, junto ao Fachinal Preto. na estrada velha de Lages, ten- CIRCULARES C O MM E R.
t d I- t

-

t 1'1 I
- na Cathedral, O esposo e de mais pa- ,

ras e a IS amen o e el era, que sao os
d d di f I

.' id do entradas pelo Quebra Dentes, . Barracão e Jararaca boas casas,
mesmos que servem .nos demais ter' rentes a es It<lsa aI eclda convi am -

mos desse serviço desde a organiza. todas as pessôas de sua amisade para mangueiras e- potreiros, magnificas águadas, clima europeu, altitu

ção das mesas até o processo propna- assistirem a esse acto da nossa reli. de de 700 a 1200 metros, distantes da Capital 110 kilornetros.
'

mente eleitoral. Elia visa crear na Ca gião; coníessando-se.desde já surnma-
A fazenda contém mais ou menos BO a 40 milhões, ca,mpos,

-t I d E t d d· õ t b m mente agradecidos.pi a o s a o, como ISp e, am e fachln aes e martes, bôas terras de plantação, Garante-se gado gor':
a lei federal, tantas. mesas eleitoraes E f d did derf d
quantas forem os serventuatlos da jus' Agradec'I"'me-nto- ,

do no inverno é no verão. ntregase a azen a me i a e emarca a.

tíça nella existentes e na de cada co- Preço convidativo e tainhem re c. be-se em pagamento gado de crlar
marca tantas quantos forem os -, tabel-

.

- AdoJpho, João, Raymundo e Alvaro e de córte.
�

liães e officiaes do Registro Civil, as- Silva, suasirmãs, genros, noras e ne. Para tratar com o proprietario Carlos NapoleAo Poeta, no para o interior e exterior.per 500
sim como crear em cada séde de mu- .

d S
.

d d C h
.

JS]
.

nicipio, que- não fôr séde de comarca,
tos, agradecem penhorados- a todas as escriptorio a. ocre a e ar annense, na

_

araraca, on em ão ase. grammas., '

pessôas que os acol1\panharam du· - - - ,-------. ,_'. - ---.....,.,--------- --- PREMIO DE, REGI�TRO--300como nos district0s de paz, uma sec' rante a prolongada enfermidade de sua O Dr. Americo d Silveil'.a Nnues, Juiz de Direito da 18. Vara,e Presi
ção eleitoral em cada uma saudosa mãe, sogra e avó, D.VICTO· dElnte da Junta .Apurador�, etc:. _' _

reis para o interi-or e 400 para ()

A minha emenda, � portanto, visa
RIA SILVA fallecida nesta cidade no Faz publico os nomes dos C1dadaos que da apuraçao da Junta por exterior

tornar mais pr,atiçc, mais expedito e dia 30 de 'Dezembro proximo findo; ell� presid ida resultaram yo_tados par� Deput�dos ao Congresso Represen, AVISO DE RECEBIMENTO�....
menos oneroso o serviço de. eleições tornando extensivo�esse agradecimento tatlvo do Estado, na� elelçoes procedidas n� dia 4 de Deezmbro pÍ'Qxioio q'uando solicitado no acto do re-.do Estado. (Muito bem! �Wuito a's pessoAas que acompanharam ao en·1 indo, na ordem segu. lOte; .

i -

b ) I J I Ad I 4 gistro: 200 reis para o· Interior eem.
terramento, que enviaram f1óres, tel-' Coronel Rauhno U_I� ? pho Horn 10, 80 votos

Vae á Mesa, é lida e apoiada a se-
grammas, cartas e cartões de pezames Coronel Csetauo Vlelra.da Costa 10,316 , 400 reis para o if1terior; pedidO' a

guinte
_ _. , e, ainda as�im, aos distinctos facultati' - Dr. Edmundo da Luz PlOto 9,714 » posteriori: 300 reis para o interior

Emeu(la U. I ao proJ.ecto II. �� vos srs. drs, Bulcão Vianna, A. Oal' Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 », e 800 reis para o exteribr
�o arl. 1. a�cr�scente se no fim., lotti, Ervino Presser e Remigio de Oli' Major José Accacio Soares Moreira 9,530 > PEDIDOS DE INFORMAÇÕES,«nao havendo. lImitação, quanto ao

veira, pelos seus desinteressados servt Dr. Arth-ur Ferreira da Costa· 9,346 »

numero de eleitores que podem votar
ços medicas. Coronel Joªo'Fernandes de Sou.za 9,287 » RETIRADA :DE CQRRE_?PON-,

em cada se�çãOho. ,
,

. S. José 3 de Janeiro de 1922. Coronel Hyppolito Boiteux 9!275 ».. DENCIA OU ALTE�AÇAO DE
Ao § UnlCO do art. 1': Supprtma-se -,

. Jornalista Oscar Rosas 9.152 , ENDEREÇO-200 relspiua o in'
este § e accrescente'se: Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 , terior e 800 reis para o exterior,
Art. Para os periodos governamen- EDITAES Dr. Henrique Ruop Junior 9.oé1 »

taes seguintes haverá na séde de cada 'Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010 »
A -equívalencla do franco ouro

comarca tantas mezas eJeitoraes quan' Dr. Ivo de Aquino Fonseca 8 984 » é fixa a em, oitocentos reis para a

tos forem os tabelliães e officiaes do Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.9515 , cobrança de taxas de �orrespon'
'Registro Civil e na de cada manicipio Dr. João de Oliveira 8.924 », dencia internacional e em mil e
que não for séde de

�

comarca, assim José Oarcez Junior, escrivão do civel
'Coronel Joa-o GUl'mar"'es PI'nho 8.904 , I id 1 'd d I" Cl se scentos reis para, a de taxas das

como nas sédes dos districtos de paz, a a. vara, encarrega o o serv ço Capitão Joe Luiz Martins CoUaço 8.877 ..

d
-

d t d II f do alistamento eleitoral do Muni- encommendas 'iilternacio.naes (co'apenas uma, even o o as e as une· Dr. Cid Camdo.s _
_ '.,. 8.317 li

_ cionar nos edificios previamente desig· cipio de Florianopolis, na forma da
Capitão Jõão Pedro· de Olivéira Canalho . 8.281 .» lis postãux).

nados, preferidos os edificios publicas lei Commandante Carlos Moreira de Abreu 8.223» Admínistração dos Correios de
onde' houver. Faço saber aos que o presente virem -

Major Luiz de Vasconcellos 8.222 » Santa Catharina,5 de Janeiro
§ Na capital do 'Estado serão orga- e delle conhecimento tiverem, que duo

Dr. Victor Konder - 8,215 • 1922,nÍsadas tantas mesas eleitoraes quan' rante a quinzena finda foram incluidos Coronel Alvim Schrader 8.210 li

tos forem os serventuarios da justiça no alistamento eleitoral deste muni· Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209 _

.

»

nella existentes. S: R.
. cipio os seguintes cidadãos: Major Eduardo Otto Horn 7.856 »'.

Sala das Sessões,.8 de Setembro 'Antonh Francisco da Silveira, de Capitão Vidal Ramos Netto I 7.856, »

de 1921. 46 annos, commerciante e residente
Dr, Placido Gomes 7.767 »

Caetano Costa neslhta Capital; JOão Bonifacio de Caro Dr. Aatonio Vicente Bulcão Vianna \ 7581 »-

1IiI"!!!!�!!II!II!!II!II����!!II!II!!!!!!!���.Carlos Wendkausen va 0, de 40 aonos, official d'Arma- Coronel Francisco Alves Fagundes 7.346 li
=

da e residente nesta Capital; Ulysses MaJ'or Bibiano ROd,rigues ele Lima, '

7.127 1)
Cunha, de 25 annos, empregado PU! 23 annos, lavrador e residente na Trin-
blico e residente nesta Capital; Dr. Dr. Walmor Argemiro Ribeiro· Branco 7.044 �

dade; Licinio Theodoro da Silva, de-.
JOãO Baptista dos Santos, de 27 annos,

Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinco dias do mez de
23 atinas, boleero e residente na Tr.�n-·

2' tenente medico do Exercite e resi' Janeiro de �922_ Eu, Leonardo Jorge de Campos Junior, Tabellião, ser-
dade; José Francisco Dias Areias, de

dente nesta Capital; Bertholino Ma' vindo de secretariQ o escrevi (Assiguado) Americo da Silveira Nunes. Está
47 annos, lavrador e residente na Trin-

ciello. oe 27 annos, artista e residente conforme o original. El'� ut supra. Tabellião Campos Junior. dade; Carlos Oalluff, de 24 annos ..

nesta Capital; Alcides Caldeira Taulois, _ _.' . ,empregado no commercio e residente
de 22 anno&, empregado publico e re- noel Luiz Teixeira, de 47 annos, tra"j

Llmo�s, E�mundo �artas. de ii25 an.� nesta Capital; Cyrillo Cardoso Barceh
sidente nesta -Capital; Oscar João dos balh�dór e residente na Trindadej Ar' no�, t1nt��elro e reSIdente nesta Capl -

los, d� 23 _annos, �avradõf �" resid�qteSantos, de 23 annos, empregado no gemlro Oandra, de 23 annos, empre- �aJ, HerC11!0 Orlade� dos Santos, de 22
na Trindade; Laurlndo Vlelrá e SIl1{a.

cornmercio e residente nesta Capital; gado no commercio e residente -nesta ..�n�s, artista e reSidente !lo ,Sacc� dos de 31 anQos, lavrador e residente· na
49 Julio Agostinho Vieira,_ de 21 annos, Capital; João Paulo de Moraes, de 2� I,.lmoes; Modesto Clementmo �a SIlva, Trindade; Osny Teixeira Martin�, de

empregado no Instituto Polytechnicoe annos, empregado ne,co�mercio e re_lde.36 an�,os, lavrador e resldente.na 23 annos, operario e residente noSa§:
residente nesta Capital; Huáscar sidente no Sacco d«?5 Limões; Alvaro Trindade, Alvaro da Costa Ferreira: co dos Limões; Jacintho Esequiel Ri
Vianna, de 53· annos, lo tenente José Areias, de 21 annos, iavrador e I d� 40 an!l0sl empregad0!10 comm�r beiro, de 36 annos, conductor e resi
reformado do Exercito e r e s i d e n' residente na Trindade; João Oevaerd, CIO e r�sldente nesta Capital; ,Domm' dente nesta Capital; Octavio VaraBra
te nesta Capital; Zepherlno' José de 23 annos, artista e residenie nesta gos.Jos,� Oonçalve"s Netto, de 36.an. sir, de 22.annos, caixeiro e residente
dos Santos, de 31 annos, empregado Capital; Alexandre Oevaerd, de 25 ano nos, artIsta e reSidente nesta -CapItal; nesta Capital; "Silvino :Brigído Alves.
publico e re�idente nesta Capitál; Ani' uos, mechanico e re�idente nesta Ca- Manoel Francisco Oarcia, de 30 annos; d� 21 aonos, typographo e residen1
sio Dutra, de. 21 ann05, empff:'�ado pital; Manoel Dutr� Vieira, de 31 ait- lavrador e residente no Sacco dos Li- nesta Capital.
gublico- � r�siden.te nesta Capital; Ma' nos, lavrador e reSidente no Sacco dos mões; Francisco Anastacio Pires, de

CIAES-.40 reis para o interior e

80 reis para _

o exterior, "por 50,�
grammas. .

]ORNAES E REVISTAS--IO"
reis para c interior, por 50 gramo
mas
'- IMPRESSOS PARA USO EX·
CLUSIVO DOS C!!GOS·-40 reis

E' annunciada a discussão do art., 9'.
O SR. CAETANO COSTA: - Sr. Presi

dente, tenho ainda uma pequena emen'

da, consequente da approvação daquel'
Ia que apresentei ha-pouco,

.

que man°

da revogar a parte final do .art. 4' e

artigos 5' etc., isto' .é, a parte que li'

mita o nJmero de eleitores para cada

secção. .

Vae á Mesa, é lida e apoiada a se"

g��e ,_

'

a_elida u. 2 ao projecto ".
Ao art. 9: "

Logo ao começ?, de�ols da p�la
vra revogadas-dIga se. «a pa�te final

do art.4· e arts. 5', etc. � (o maIs como

está).
'

Sala das Sessões, 8 de Setembro de

1921.
. _ Caetano Costa

Carlos Wendkausen

O Administra�or

,Manoel Santerre Giuimartles

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PO TO·FI AL.
'NOTICIAS

Deleg8�o �o Re[ROJeimento
eXODer�ÔO

DE ULTI1VLA

]CaÚSados pela' AUemanha antes da, Deputado processado A França acceita o prin- po�tes da corr:spondencia para o 'in-
guerra. • •

tenor e exterior,
, Só Portugal exige o pagamento de R�m�, 5. Foi ped�da á Cama:a mplo Vankf'e !'-S cartas }>rimeil'o porte para o in" -tres bilhões de marcos ouro, permissao para ser movida l101a acçao t

,- 200. .

1 d d M li Washington 5 A delegação fran erior pagarao rs e para o ex-
cnmma contra o eputa o MSO 1- , • ' '

.,. 400 90 I.

f d d f d ceza aeceitou o principio da pr-opos tenor rs. por z grarnmas; a em

Rio, 6. Foí e 'onerado do caregmo O ,hO),hnVIO,WO mu'fti' pnrlO, da dDl, un iii. a _n,o acto e ter estde, ta do� Estados Unídos que ,prohib�ld() primeiro porte 100 rs. para o in-
de delegado do Recenseamento U U �Ulí a f� � U I urante o vemo e o outomno e "

-', 200' '", 20,
c

1919
.

d b d d'oempt'egodossubmal'inoscontra-ostenore para eexteriorvpor
Santa Catharina e Rio Grande do,

_.

' orgamza o um an o arma o
"

.

grammas,
'

Sul o bacharel 'Mariano Augusto de 'U� Jh-a,n d,<[ifIVa afim de attentar contra certas pea-
naVIOS meróantes. '

_ Na secção com etente estam amos

Medeiros, fiscal da Inspectoria de il � U ' II n� U� U

jsoas
e aterrorizar o publico por meio Reserva-se, porém, a França para di I d PI S· PG .

,

'

_ d 1 dar a sua approvação definitiva de um e ita o sr. corone anterre UI·

luminação. -

.
e tumu tos

. �. ,,' marães, dizno Administrador dos
Por esse motivo o Director Geral Riga, 5. Em discurso proferido - pOIS da redacção final do- accôrdo.

Correios.
o

da Estatística officiou ao, dr. Simões em Moscou Leo ne aftirmou ter OS,' restos da princeza F
P

bl' d- dLopes, ministro da Agricultura, pe- constatado que o bolshevismo estã se

I b I
- . - OI pU lCa O O tr ata o

dindo providencias D? se�tido �e re- approximando da sua phase decisi�!l' za e nao vlraa para '

/' franco-J·aponez
'

gressar aquelle Iunccionàrio á sua re- Aeereseentou que, diante das cir-
O Brasil .

'

partição. ,I oumstancias actuaes, a recusa por W:ashmgton, 5 Apesar dos des-
-' I parte dos soviete :de auxilio dos al- Paris, 5. A embaixada brasileira mentidos dos governos da França

, U'm nrotnflo da Rlfomanha ' I�ajos para 0- soerguimento \
da Rus- II informou que � possível que

-

os� re�tos e do J�rão,. os del�gados da republ�-
I' �� H li II [sia, seria uma grande loucura. mortaes da pnnceza Izabel nao se- ea da l;Jhena publicaram urna COpia

I !jam tranosportados para o Brasil, de- do tratado franco-japonez . que es a-

Berlim, 5. Em nota oHiciosa,' o .\IJjl Li�i!Jlp
_I

AI I vido ter a extincta manifestado, an- belece clausulas favoráveis á cam-

governo protesta contra as exigencias ��OU�!!!'!'J MlaçAv ltes de morrer. desejos de ser enterra- panha dos japonezes na Siberia. �ÃA.G!\ .�aUil!\4.aIQl
d 11' d d 1 I' d ���g I!;ç����08 a la os e ee ara que, a em e da na Capella do Oastello d'Eu,
132 bilhões de marcos que a 'AlIe- Riga, 5. As ultimas informações
manha tem de pagar, o governo reee- asseguram que o comité do, partido
be, constantemente, pedidos separa-, communista ordenou a mobilisação de
dos de varies governos: de illdewni,: todos- os eommunistas russos nasci- Foi este o numero da sorte grande
sação de prejuizos que lhes foram dos .de 18l:19 e 1909. - de hontem 4.282

LOTERIA

S�ssão agitada
'Mexico. 5. Na sessão de encer- I

ramento do .Congreseo, após a reali
zação d.sta, travaram-se violentos
debates que occasionaram varios con

flictos dentro do edifício. registando
se uma morte e quatro feridos.

A' [aft" b!ln!lra"o 1no ['f dn porte Recebemos e 'agradecemos um ear-

� U� puyU lUU, J. G, tãG de bôas festas, que pela entrada
Conforme a �nova Lei de 'Orça. do Anno Novo, nos enviaram o sr,

-

meato, que entrou em vigor este an- capitão de fragata Manoel Coutinho,
no, foram modificadas as taxas e Capitão do Porto e sua officiatidade.

ma, fica sujeito á multa de 10 '{o,
decorrido o dito semestre e ele"

Revisão do lançamento -de imposto vada a 15 '1· ·na época da cobran
de abertura e continuação da ne- ça do 2, semestre.

gocios, fabricas, officinas, etc., 'I'hcsouraria da .Superinten-
aferição de -pesos e medidas e dencia Municip al de Floriano po

Previno aos interessados que a ma-

vehlculos, lis, 3 de [aueiro de 1922.
"

• trícula inicial deste Grupo Escolar, es-
De ordem do Sr. Superintendente tará aberta nos dias 9 a 14 do correu-

Municipal e nos termos da Portaria Antonio Coelho Pinto - te, das 10 ás 13 horas.
n. 763 desta data, faço publico para

- Thesoureiro Os alumnos do anno anterior serão
conhecimento dos interessados que no matriculados em primeiro lugar, (nos
dia 22 do corrente terão inicio os D. • tr

\

C· ·1 -dias 9,10 e 11), :nediante a apresenta
trabalhos' de revisão do lançamento f\egtS ro IVI ção dos boletins de promoção, cujos di-
do imposto da abertura e continua-' f zeres devem ser preenchidos pelos in-

ção de negocios, 'vehiculos e aferição . aç�saber que pretend.em. :>asar'se II teressados.Os alumnos novós ou trans·
D;.r ,,o proximo exercic10 ele 1922, de

o s�: uar.108 da Motta Hlbelfo � D" feridos de outros grupos serão matri
acc"Jrdo , com, as tabeUas annexas á M.a.na. das Dores, fragoso: ambo� sol

i culados' nos dias 10, 13 e 14.
Lei Orçamentaria em vigor.

teu �s, alie, uatur ai do Estado do Pa-I Os alumnos novos deverão apre�ell'
S�crelaria da Superintendet1cia Mu. ran�, de 2� ��n?s, amp.regado ban.- lar 110 acto da matricura e attes.tado de

carIO, domwlliaao e re:Jldante na CI· vaccina.niobál de florianopOlis, 21 de Novem- dàde dI) Corityba, filho ele Benedicto
MO' de ,1921. . . _ . da Motta Rtbeir o e de D. Mdria Roo \Manoel E_81!�nd1,ao da Szlva drigueil Ribeiro, domiciliadõs e� reai' "�scola CompleUlentar de Flol"

, Ofhclal lançador.
.
dentes em Coritybs; ella, a nubente, rianopoUs

, ,'de profissão àomestica, de 20 annas,

EGREJA EVANGHICA PflESBITERIANA natural. de�!e _ �stado, filha ligitima
. do Major ElpldlO fragoso e de u.

DE flOR1ANOPOllS \ Aur�lina Dutra frag?so, domiciliados
, eresldentes nesta capital, bem como a

. ':.

'I
nllbente. Apresentaram os documentos

Pastor Rev, Julw.c. Noguezra exigidos pela lei. Se algu-em soubér
No seu tp.mplo sito á rua Visconde de impedimentQs legaes accuse os pa· '! '1 premio de

de Ouro Pr�to, n. 35, celebram-se ra os devidos fins. E para constar e
�••••II•••INi.II,,"ijj! 1 »

cultos publicos 'com prég'ação ao chegar este ao, conhecimento de todos, 1, )

Envangelho, ás quintas-feiras, ás 19 lavro o presente,que será affixado 110' 1 »

e 30, e aos domingos ás 1-1 e ás- 19 'logar de costume e publicado pela imo Jõe Collaco
'

1 »

e 30. prensa. �
,

2 premios de,
A �scola Dominical, para o estudo florianopolis, 30 de Dezembro de Advogado 9 :o '

systematíco da Biblia e de catheCismos 1921. ,
para adultos e creanças de ambos@sOofficialdoRegistroCivil"sexos, realisa-se aos domingos depois Nicolau Nagib Na'tas
do cqlto rja manhã (entre meio dia e ) ,

meia hora depois de meio dia). ,

Ingresso fra,,!co a todos «Vem e

vê" (JoãO I: 46).
•

:35 » »

54 • ...

j920 » lO

. 15 3 U A 1', premio a

15 3.. • 2' »'»

15 3 » � 3' :o' �

15 3 » :o 4' ,. »

15 - 3 ) ,. 5' » .,

Governo Municipal - 150 2 li » I' � :t

Co::���sdod. 1 , <o�������odo� flurela na[illal �e nllllMãllOffiClna photograpbicas l� � : : �: ':
_

=.
abertura de negocio, aferiçãO, Hoel[�e I de p�otogravura

II �2 ;, :. [) ,.»

) .'
I

..

I
- '1850 PREMIOSvehlcu os e taxa sanltarla: I Acha'se funccionando a nossa offici- ' ,',

De,ordem do sr. Super.nt�n- PAQUETE
Ina photographica e de photo�(avura O b·lh d· °dod d·d�nte Mu�icipal, e nos t.ermos do I ,MAX e3tabel�cida para a <Republica) e par

,

.

S ,I eles são IVl I os em eClmos

regular;tento" faço �ubllco, para I Sahirá no dia 7 do corrente, á 1
o publtco.,

I h d _ "", o"galll-sa60.;:<,o 'da J.""terj"a· de Sallt�" (jatlta ...l·n.... obedeeer''''conheCimento dos Interessados" h d d·
'

d II
.

h
Attende·se a qua quer c ama o c en - A y.. .U' • ... ••

,

ora � ma ruga a,
_

para aJ� v commenda com toda a presteza.
,

a dire('ção do So(_"io .f\.N{JlELO M. Li� PORT."-, qQe
que durant,e ° c?rrente me;:, em S. franclscQ, Par�nagua e AntonIlla. Especialidade em reportagens photo'
,todos os dias u reis ?as 10 as 15 Rec:be ,pa�sagelrosi valores,

_

en, I graphicas e clichés. I
horas, se procede nesta Thesou· c�mm�n�as e 0argas pelo trapiche Preços modicos, I
ra.ria â cobran�a dos im. postos de Rltap Mana.

.

'

'I Cliché minimo 5$000. Centimetros I,'" ara mais informações com os 100
" '

- abertura e:continua,�ão de nego· A.gentes .
reIs

_.

cio�, a:erição, vehlculos e tax.a
. J-Ioe�(·k�� lI'wão .& ()ia!A"'T"T' I�Osaoaarla, corlrespondente ao prl- h 'N R' h I

.' V �

�'eiro sem:stre do actual exerc�- {IOu II. ,IUnU!DI, ,

'

'

CIO. de 19�2, sendo a t�xa saOl-
.

2� CONVOCAÇÃO _Em vlrtud� d.o �rt. 14 do �e-
tarl,a cob_rada de accor_o,com a Convido os senhores �ocjos para se guIamento da Blbltotheca Ptlbltca
tabella annexa á Lei n, 251 de 12 reunirem em Assembléa Geral, do·- do Estado conservar-se-á esta

de Janeiro de 1917, em combina- mingo; 8 do cOr,re!lte, ás.�5 hor�s. no fechada pa;a arrumações a come-
,-

ção com o art. n 18 da Lei n' galpão, I?ara elelçao de DirectOria que d h" t' v> de Janeiro pro-"
,... sera realtsada com qualquer numera. ç�r e. oJe a e

,

441, de .27 ,de Outu"b�o de, 1�1 ( florlanopolis, 3 de Janeiro de 1922, )ClmO vmdouro.
O contrIbUinte q�e �ao satlsflze,r Joaquim E. T,orres
o seu debito dentro do praso ac;.- , Presidente

Governo
,

Municip�1
MATRICULA

firupo f!rolar lIDR� MOllfR
I

,

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.
Joao Tolentino Junior

Di ector

RU A ARTISTA B lTTENCOURT

Caixa Postal n 120

Florianopolis

InnocenctO Oampinas

LOTERIA DO ESTADQ
-DE-

Sta. Oathaa-ína
Distribue' 75°10 em premios
6 DE JANEIRO DE 1922, A'S 15 HORAS

3Sa Extracção-Plano F

Ui.ooo bilhetes a 12$000
'Benos 25°[0
75 % em premios

180:000$000
45:000$000
135:000$000

PREMIOS

»

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

4.500=007:000
5:400 000

27:600$000
1:500$00.0
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

) ,

1:000$000
500$000
200$000
100$000
30$000
100$000
50$000
50$000
50$000
50$000
30$000
30$OO()
30$000
30$000
30$000

RS.

Coi durante 6 anllos 'socio-gel'ente da Lolel'ia
do Estado do Rio Gl'unde (lo. Sul.

,Os concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI

A,dl�ini.traçã�
,

"r

Rua Deodoro ll. 14

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

FLORIANO,P,OLIS
.

,

'

i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


