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o MOMENTO POL.ITIC
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.

�
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TROMIS�AO DOS MILITABES NA·POLITICA
----------------�-�-,-���."c:��d��'�

...
�__-

'rlor, só teria tranquilla a minha con-

Hom!n·au!.m ao �r.l�e�sciencia se o tribunal escolhido se com'

puzesse de pessoas estranhas á nossa

classe, como seriam, por exemplo, os

juizes dos mais altos tribunaes da Re' ,;.
"

lar�o lUl.' ,publica.pois um escrupulo natural re-
, �,-clamava de nossa parte não sermos ao

J [alta em. le�pl�la do u. BeBerai AnDUllo Iano frauo!o �eas:;:�i!t�.�POq��:qZ�Se� p::���u����;s� o alm:oço que se realisará domingo, I�� ás 13 horas, no salão do Moura Hotel,

.

. ao fI. Marn[h!ll Hnrmnf prnfi�nB,ln dO [Inh MI'II"lar, a[" g��ae:t��lg!��� �d��Ct��is�e a, carta e� homenagem ao dr. Abelardo Luz,
� li U. li Ií�, 1i�.1i li U

_

U
. Quem seguiu de perto a chamada

brilhante S�cretario do Interior e Justi-

[UlaD�O O lu[ebimeolo �a ulllma mOt88 vola�a pelo [Iu� ���tãge JJ;:1rZusp:fi�faso ;:!��fc��: ��:��fe;l���:e:t��sg��h;�!� :��
Militar lo�re o [aiO da [Iria tal!a, attri�ui�a ao Dr. ��;���:a��C������::; ���i���:r�!e:�� ��n����C�: Sf�l:kiie��:e�u�� a ���
A Ihu B d julgamento irrevogavel. seus expoente'! mais rútilos. -r-,

r u r erualuel Esta só exigencía bastaria talv.e� �a' O,Brasil novo, culturado e forte, de-
ra. dar ao problema, desde o IniCIO, pende da geração moça, trepidante de

.

um desenlace definitivo, insoohlsmavel. energia e enthusiasrno conslructores e

Que'm e' o general Tasso Frago'S'o po�fo�,Op:�6e�t�i�a����rSa �;��a ���� renovadores, a serviço do i deal.
. E' um prazer para a [uventude, des-sciencia se silenciasse diante do' facto interessada e capaz assistir á victoria. \

ou se me incorporasse á maioria, que límpida de um homem novo, com as
.

.'

'h votou a moção. tldõesv a canacld dAntes de publicarmos a carta do sr.}sa ao Exercito, atlrlbuida a Art ur Ber- Continuo cada vez mais estranho a
ap_l - es, a capaci a e pragmática e o

-general Augusto Tasso fragoso sobre nardes, obriga-me a sahir, da minha agltações partldarlas. A velhice faz me
briího do dr. Abelardo Luz. .

o momento politico; salientando a im- obscuridade, do meu silencio, para dl- .. Dahi a significação da: festa' de do'

-<portancia capital desse documento in- rigir·-vos estas linhas, 'como presidente
sereno. Revigora minh'alma 'o antigo mingo, prestigiada pelo mundo oí

suspeito, queremos dizer algo sobre a que sois do Club Militar. �

ideal da minha m cidade: cO meu de- ficial, expontanea, sem outras inspira' Transcorre, hoje, a data anniversa-

::personalidade varonil e correcta desse . Logo que a referida carta foi dada
ver e a minha profissão» nunca me ções que as da sincertdade, estimulo e ria do nosso distincto e prestimoso

illustre militar, quevé uma honra do á publicidade, duvidei que podesse
se uzirarn, nem me seduzem glorias gratidão aos merecimentos, ao cava' amigo sr" major Elpidío' Fragoso, de

nosso glorioso' exercito, não só pela ter sido escripta pelo cidadão a qu-em f�lbf1zes, popularidade momentanea de Ihelrísmo.rã força aguda de sympathia dicado Director do Interior e [ustiça,
•

-sua circumspecção e patriotismo, affir- era atlribuida, talo desabrimento da
re ellião contra meus chefes' ou pode- que torna o integro Secretario do :tl' F

. .

I
.

II'
d d d ·t J I· d t do I t' I

res constituldos, ' Interior e [usiiça, centro" convergencl'a�' unccionano ze aso e mte igenta,
• ma os es e mui o moço, como pe o mguagem, e o o mcompa ive com Ao contrario estou cada vez mais fir- dmnrid te d d

.

. seu _preparo techníco, sua vasta cultura um homem de mediana cultura e edu- de -todos os que se lhe approximam, eumpn or exac o os seus everes, o

e disciplina. cação.
memente .convencido de que 'Um exer- sensíbíllsados á sciencia das boas ma' anniversariante tem sido porisso um

P I
cito (mesmo quando a elle tocou por i d t'l h d di d ff '1· d dmiDo civismo de Tasso Fragoso pode. are�eu me apet:tas. arma po it�ca t t

ne ras . e gen I � amem. e ica o e e icaz auxuiar a a mi-

.se aquilatar pelo seguinte facto, que despresivel, para indispor o exercito
sor e ornar parte n=utua revolução co' ,A' homenagem justissima adheriram nistração do Estado"

vamos citar na inteiresa da sua simpli'! contra o pretenso auctor, e para agru-
mo o 15 de Novembro de 1889)) que as seguintes pessoas: Affavel e bom, S. S. é um chefe

,cid�e: ·eleito deputado á Constituinte I pal-o em- torno de nós, meu caro Ma�
se affasta dos seus deveres para trans Desembargadores Antéro de Assis,

d'-'Repablica pela sua gloriosa terra rechal: _

: .

_' foãrmar'5eb em fiscal e orientador da Na' Medeiros Filho e Gil Costa, drs. Thiago querido que se tem feito estimar pe-

�natal _:_o Maranhão-o tenente Tàsso Aceitei o desmentido de Bernardes, ç o, so o pretexto mentiroso e ui' da Fonseca, Ivo d'Aquino, Fulvio los seus funeeionarios que têm nelle

�",:;PragosQ declarou que, não aceitava o m�s�o porqu: (dizia cornmigo) �e elle
trájante de que é a única causa digna Aducci, José Boiteux, deputado Carlos um amigo sincero.

mandato porque sahira dalli muito pe- Ioíó verdadeiro auctor da rmssrva, o que ella ainda conta, que se serve das Wendhausen, capitão João Carvalho, Homem de sociedade, possüldor de
ã d't h

. armas que, seus compatriotas lhe con- .

P dri d C' h 't d
- -

.queno, nlnguern o conhecendo e que que. 11 o a.cre I o, �en um castígo .fiaram para os apunhalar pelas costas)
major e ro a un a, capr ao e cor' bellos dotes de espírito e eoração,' (oi

por isso a sua eleição não se justifica- maIor poderia ter so[frldo do que a hu· e' um perl'go a' tranqul'll'dade publl·ca.
vela Lucas Boitel..lx, drs. Oliveira e

sr maJ·or Elpl'dl'O Frago"so d
va.

"

milhação de se retratar diante do pu. Silva, Oscar Ramos; Alfredo Luz, . .gosa e

Que nobre' gesto, que desinteresse blico.
,

- Acho natural, mais do que isso, Amadeu Luz, Gilberto Paranhos, ceI. grandes affeições no nosso meio

ô desse moço que não quiz fazer par. Quandor o C1ub avocou a SI a ques'
até acho digno que grupos politicas Silvino Carneiro da Cunha, Angelo AssocianJo-nos ás aemon'strações

'lte 'da Constituinte 'aos vHite e poucos tão, discordei do ponto de vista da se dividam, que alguns Estados bus ... �a Porta" M�scarenhas: Filho, �i�o de affecto que vae receber ·hoje, apre
annos de edade, tendo tomado parte maioria presente; como não havia com' quem romper com certos habitas elei·· varvalho almirante' Partilho AblltO

I
.

d'
-

·f··· toraes, que reputam censuraveis ou
'

. '. sentamos ao sr. major Elpidio Fra--
na pr�c amação da Rep!liiblica ! parecI o a sessa�, ma�1 estel l.n.v�la� pouco democratl'cos e'luct'em por no.

Mafra, drs. Octavlo Mello, HeItor
goso as n09sas sl'nceras' tel' 'ta -as

O r I T
-

F
- . - vellllente essa mmha dls'ordancla " Carneiro, Rupp Junior, maJ'or Ousta' l' leI ço •

gene !l asso ragoso, capltao ,l:. a"
vos ideaes, mas �o Exercito deve

do exercito, em 1893, àeu o seu-san. conversas com camaradas, sobretudo vo Silveira, dE'putado Oscar Rosas,
--

,.gue á Republica, defendendo a causa com orficiaes com quem diáriamente abster·se dessas agitações. Clementina Britto, major José O'Don· Dr. J08 Collap-o
de Floriano Peixoto e foi ferido no estou -mais em contacto. ' Aos militares individualmente, so- n�lI, tenente'coronel Manoel Lins, An' 'S'

combate de 9 de Fevf!reiro de 94 em Além disso, receiava immenso que, bretudo aos que se encontram' em tonio CQeUlO Pinto, coroneis Campos Acompanhado da sua virtuosa eS"";

Nictheroy, {Jortan,do.se como um bra. dada a agitação eleitoral do momento, postos elevados, cabe evitar serem Junior e Santerre Guimarães, capitãO posa, eIma. sra. d, Carmen da Luz
d f d· f I t d 't comparsas nesses conflictõs; o que Adh b I CtN I" L C II d 'h· d S; -vo na e eza o t:xerclto e da Repu. asse o nosso ma aven ura o exercI o aliás não inhibirá a todos de votltr

er a as ro, apo eao opee, Q aço, eve r�gressar 0Je, e •

dJlica.
_

de novo arrastado para os arraiaes da drs. Cid Catnpºs, Henrique Lessa, Bento, ó nosso presadissimo amig
Se tivessemos comparecido aos cam' _politicagem, de que felizmen·te nos ha' no� Icandidatos da sua predilecção. Olavo Freire Junior, Henrique Fontes, sr. deputado dr. }Õe Collaço illust

.pos de batalha da Europa, como qua- via arrancado Q_ immorredoiro Floria" .

a t�m si�o, c�ntinuará a ser a Maneio Costa, deputado Accacio Mo'

si.succedeu'por ínstancias da França no Peixoto, com o sacrificio de mui: m�nha lI:JfI.exlvel linha. d5! conducta. reira, Augusto Huebel, tenente Her' oHicial de gabinete do exmo. sÍ" coro

.e da Inglaterra, durante a guerra EIJ' tas vidas preciosas, de' camaradas que
Nao adhe�1 nem adhertr�1 a nenh.um minio Menezes, Joaquim Torres,' ceI. nel Governador do Estado:-

ropéa, o general em ,chefe escolhido tombaram ao nosso la-do, sellan'do com dos candidatos como· nao .adhefl a Bley Netto e J. Gomy. "

.... , -��---� =�

pelo Dr. Wenceslau BI;_3z era osr. Tas, sangue, fée ardor a implantação deli- quantos os �rece�eram. Em nome dosoffertantes fallará, of' L'oter"
:

d E t d50 Fragoso, para quem sua profissão nitiva de uma "Republica que possuis' S<?u func�lonarlo �a ,Na��o, procu· ferecencfo o almoço'; o nosso presado la o· .

-

s a
.não tem segredos. éujo amor ao se soldados digoos de a l1efender,QUE rarel respeitar lhe as 'declsoes pelos amigo e brilhante orador sr. dr. Ivo

e:cercitoe ã Nac;ãonão é postoem'du- DELLES NAO·FOSSE ESCRAVA seus 0prgãos normlres.
. . d'Aquino, depuhdo eleito ao Con·

<VIda por njnguem., SUBMISSA, O p.esente não me fascma. VIVO gfesso do Estado.'
O general Tasso Fragoso.é da escoo A�ora acaba o Club de�pro_var em

das s�udades, d.os.exemplos que me ------------

ta dos generaes francezes, que tudo sessaa de hontem uma moÇao a que, se leg�ra� homens IIppollutos como c-_dU á Patrta, conquistando gloria e eu estivesse presente, teria negado meu B�nJamlm C�>nstant, DetJdoro,. Madu· onselho Municipal
Poder para ella, sem pedir coisa algu� voto.,

relra, Carneiro, Moura e mUItos ou·

J�ma. na hora da victoria, recolhendo.se Levo, pois, ao co.nhecimepto delle tros, o.s guaes estou ce�to. não mI! São osé
silencioso e s.atisfeito ao lar, sentindo. esta deClaração para que fique regis' perdq;mam se- eu contnbulsse para
se. !leln pagos pelo consciente cumpri. tra�a. E fa�ço'o sem nenhum laivo.de Impu1ar sem absoluta. certeza! posto \

.0
;

..
'

d1'le�to�o:Sdever. vaidade, mas tao somente porque es',
que de boa fé! ao mal� hum�lde.dos. Exmo. Sr. Dr..HerCIho Luz

�ePQis destas justas palavras so'bre tOl1 convencido de que este momento
meus compatnotas, um I abeo

........
mfa· rece?eu do sr. Eugomo "F��undes,

brdhante.�neral. perguntamos quem é. a,os que reclamam attitudes bem de' ma�te. preSidente do Conselho MUUlCIpal de V.·olenfo i."Ce.d,erece m�is cred!to: Tasso Fragoso ou fmldas. Augusto Tasso Fragoso 8. José, o seguinte telegramma: DI

ga�un� e fal�����emar Lacerda? «São José, I, Co'mIDunieo, ao emi-

RIO 6 Diplomas de 4eputa- Mnte Chefe a eleição do meu humil-

A:S:. Éxa. Mar.echal Hermes Rodri. dos estadoaes de nome para Presidente do Conse-
•

(ro t ente lho Mu'nicipal. , '

.A.provl:ri.tando·o ensejo, hypothéco três e meiQ heet
inteira 'í' ·éd�e á r�enta � - lDunica

. '"

o momento politico Major�·Elpidio Fragoso
I

de

Na loteria do Estado, plano F. ex
trahida honter.p, foram contemplad
com os premias maiores os seguint
pumeros:
15491
8518
1130
·1856
6438

50:000$-Rio'
5000$ «

3:000$ «

2:000� <�

1:500$-CataguaJe

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



S8NGRESS� DO ESTADO Virgilio Varzea· ,0 fiOViRnO • mil JADSflZ.P���es!����2�1�.Çt�doco,.l�otas seelses
;A(JTA da 2c}� sessão orclina- Passou, hontem, o-dia natalicioj! �r rfU� [OMPRIMIUO�' I rente, foi a professora de la classe Do' -

ria .em S de Seteulbro de do nosso distincto amigo sr, Virgílio � �, ,ralice Senna removida do Grupo �,scolar ANNIVERSARIOS
1921

'. Varzea. . A ad�I,mstração do benemérito sr, Cruz e Souza, da cidade de �IJucas, Gni�10 Bott
"

-

(Contjnuação) P
, dr Hercilio Luz, sempre se distin- para o Grupo Escolar Conselheiro Ma' F�z annos, hoje, o nosso dístincto-

d
'

iment .ara os seus amigos, para os seus •
- f d id d d J' 'li t

' ,

G ld B tt 'li t O'De. accor o com o requerrmen o..
d

.

d
' .

'd guiu pela sua pontualidade na satis- ra, a CI a e e omvi e, pa nero sr. UI o o, I us re Ire-

-approv-ado, o Sr. Presidente suspende a t:ura ores, 101 esse um motivo e
_ '. "� Pela resolução n, 2820, da mesma ctor-gerente do, Banco Nacional do

1t discussâo do projecto, sincerli alegria fação dos compro_mIssOS aesumiuos. data, foi nomeada professora effectiva Commercio.
O SR. DORVÁL MELCHIADES (pora Alma de verdadeiro artista, Virgi- Coma correcça� �xemplar.que tan- de 2� classe d? Grupo Escolar Peficia: _ C�nvivendo, ha algum tempo, nest,a

uma explic_açãõ pessoal):-Sr, ,�re' Iio Varzea dedicou todo o seu brilhan- to elevou os creditos..» �onflança do no .Plres, ua, Cidade de Brusque, a nor- Capital, S. S, ,pelas suas bellas quali- \

sídente, pedi ab, pala,vrad pafra solicitar
te talento á sua terra, seu governo, S. Ex. satisfes com an- malísta �ml�,da Haberbeck, que, em dades,dte espírito e dteh,bondade, soub:-� V. Ex. o o seqUl,o e azer co�s- C d li �. d teeipacão os coupons do emprestimo commrssao, Ja exerce o.me�mo cargo. conqms ar as symp� Ias geraes, cr�n

tir na acta que votei contra o proje orren o- le .as costas, viven o, .' .Pela mesma resolução, fOI a norma· do um numeroso CIrculo de admira--

elo que acaba de. ser di�cL1tido, por com o marujo e o pescador d m:sma eX,te,rno, contrahido por passadas ad- lista Maurilia Maria Garcia exone�ada dore,s.. . '

consideral'o uma verdadeira re'roga vida de dôr e de sonho elIe realizou minietrações, demonstrando desta sor- do cargo de professora da Escola mixta Dirlgindo um estabelecimento de cre-

dação em mat�ria eleit,oral. na littêratura nacional.�ssa esttlpend� te a invejável situação das nossas fi- de A�uas Negras, no município �e dite tão .importante, ? te":, feito com'

(O Sr. Presidente suspende a sessão b - II
.

l d nanças.: Brusque.e nomeada para, em comrms: multo brilho de maneira a ímpôrse ao .

por 10 minutos)
o ra que o co oc.ou ao mve -aos nos-

O Thezouro do Estado acaba de são, exercer o cargo de professora de- conceito do commercio.
.

Reaberta a sessão, o Sr. Presidente sos melhores escríptores, 2a classe do mesmo Grupo. A's muitas provas de apreço que
annuncia a 2a' discussão das Dlsposi: Nas paginas do seu trabalho está rernetter por intermedio do Banco Na- Ainda pela mesma resolução, foi no: lhe tiserão dispensadas hoje, juntamos.
-ções Oerae�' do I?rojecto n, 44, que condensada uma observação segura, cional do Commercio, aos srs Er- meado Angelo Zanduca p�ra. exercer as l1�ssas com os vo10,s de uma exís-

orça a Receita e fixa a Despeza. onde os typos fielmente esculpidos, laugers e Dunn Eische & Cia. a ele- o cargo de professor provisono da es- tencta prolonga-da e feliz.
O SR, CARLOS WENDHAU3EN (para _

, d
.

"

"h d d vada somma de 304:058${>70, cor- cola de Aguas Negras.
encaminha'r a votação): - Sr. Presi- sao trata os com .cann o, ,entro o ' -

d Pela resolução, n, 2821, da mesma

dente, envio á Mesa 'um requerimento, empolgante scenano das pratas catha- respond?nte ao co�pon ah 'd�4, o
data, foi a professora Arminda da

afim de serem votados, em primeiro rinenses. emprestImo ext�r-no .;90ntra 1 o. com Conceição Parnplona removida da es

togar, os projectos que estão em 3a Escrevendo dentro dum meio litte- aquelles banqueiros mgl�z�s. C?I� mixta de Aratingaúba,. no muni'

discussão. '- rario hostil, con�guiu impôr-se, tor- Com a remessa dessa Import3?�e' Clpl,? de' Im_a;uhy, para a mlxt,a. j� Co'
Sem debate, são approvados, em

I
d

.

t
'

'

quantia o exmo sr dr. Hereilio lonia Hercilío Luz, no mumcipio de
-

. _
,

28 nan o-se VIC onoso. ,. .

L
-

.

3li dlscussao, os projectos ns. , que
L I ' d V· L"z encerrou a sua proficua admi. ages. ._

isenta de imposto de capit�l, durante ooge, em 10ra, e Sl-w.t- terra, ll'·
•

u

_ .' , Pela mesma resolução, foi nomeado
10 annos, as sociedades agricolas ou gilio Varzt'a segue lhe o evoluir, com m�tl'açao, assIgnaland_o a de ,manelfa João Bento da Silva para exercer o

industriaes que se co�stituirem no Es' a sua satisfação, o seu a[)1ôr e o seu brilhante a ,ma gestao preVidente e cargo de �rofessor provisorio da es��'
tado com 0, fim e�peclal de ,promove: orgulho de catharinense.

- . sabia! la. de Capa0. Alto, no mesmo muntc)-'

1'em o cultIVO racional e conJuncto be
I' d

-

d H plo..� Fez anuos hontem. a genli1 senhori-

f" oto por processos adianta· .lIga o ao eminente sr.' r. er- peja resolul'ão n 2822 da mesma da' ta Iolina Silveira.oe ICI,ame , 'I' L I
'

I d 'f Posto Zootech ,0 ft-o Dr .. . ,

dos rle qualquer dos principaes pro- CI 10 uz pe o VlOCU o a mal:! ran-. fi " . • Ia, foi exonerada a normalista Aurora

duc'tos da nossa _lavoura; e I ca admiração, o magnifico e�criptor •

B·I _

de Carvalho do cargo de professora
36, q�e �oncede_isençã_o de impos: I tem, _pe:a imprensa, feit� o elogio· do ASSIS razl d!l .escola mixll de Herval, no muni'

tos de ",apitai e export�çao, pelo pr� . esforço do Agrande estadIsta demons- ClpTO de Campos Nov�s. __ ,

50 de 5 annos, As fabricas de moveIsi., ..
" .

Pela mesma resolUçao, fOI removI'

«systema austrlaco» e cortinas de trandQ em vlbran.tes a:trgod�' cladlcafdos A ssumiu, no dia 31 do m(lz findo, da a professora normalista Maria Can°
rendas de Çados Reinis,:h e Rodrigo numa segurança lOconLun Ive ' e ac- a direcção do .Posto ZootAchnico Dr, dida Ayres da escola mixta do Rio Uru' CONTRACTOS DE CASAMENTO�
Ammon. tos e dados, a admiravel tenacidade Assis JJrazil.o SI'. dr. João Macedo guay, no mesmo municipio para aguei' O nosso amigo sr. Julio dos; antos.
O SR. PRE_SIDENT_E: - Es�es_ projectos e a inesgotavel força de vontade com recem nomeado .para aqueHe cargo. la e:;cola,

•

Cribari e sua exma, espõsa d. DoloreS
vão ser enViados a Commlssao de Re-

que s. exa vae gui&.ndo o
-

Estado no Agradecendo a gentileza da sua
Pela

. �esoluçao n, 2823" da mem�a ctibari, tiveram a:gentileza de parti-
dacção. .

.

h d d
.

d Ih data, fOI o professor Jose MadureIra cipar o contracto de casamento da sua.

E' annunciada a 2a. discussão das camID. o. a su� gt:an eza.
.

communIcação, esejamos- e uma removido da escola mixta de Fragosos, filha senhorita Carmen com 10 sr. Ar-
disposições geraes do projecto n. 44, Assocltmdo·nos, com abundanCla feliz administração. no municipio de Campo Alegre, para mando Blum, empregado no commer'

que orça a ��ceita e fixa a Oespeza de coração, ás manifestações que? iI· __
.

a,�asculina da séde do mesmo muni' cio.
.

paTa n exerCIClO de .1922 lustre contert'aneo .deve ter- recebdo,

I t·t·'
<w

� I t �
Clplo. � Os noivos f-izeram'nos identica com,

Postos em discussã�, sem debate, déixamos ...lhe nestas linhas. o ..nosso . r�[ 11[�tao n r� � 9 Pela �esoluçã,O. n. 2824, da mesm� municação, -

são approvados o? arllgos. b d f r' - .' U U U U U data, fOI remOVida a professora provI' .. Ao sr. Cribari e exmá, familia, bem
DISP0SIÇOES OERAES ,a r�ço . e e lcltaçoes e os v�tos mUi- soria Isaura Daura de Vargas- da es' como ()S distinctos noivos as nossas fe.

Art. 3, Continuam em vigor as leiS to smceros pelo prolongamento, por
_

cola mixta de Bom Ret ro,- no muni. licitações.
de autorisação ns. '199 de 15 de Ou- dilatados annos, da sua vida preciosa, _(lfiervl4)o direeto de LOI..lres cipiq".,.de Lages, -para a de Rio BanHo, -

tubro de 1895; 540, de 10 de Outu- <>-o� pal'a a REPUBLICA. A, A.) no mesmo municipio; a professo1'a pro'- Com a prendada senhorifa Antoniet'
brode 1902; 947, de 31 de Agosto de

f
· �. d Ih d . Londr,es, ,5, .. -, visoria Isolete de Almeida Santos da ta Ramos, filha do nosso amigo sr. ca'

1912; 975 e 976 de 28 de Agosto d� Un[[IODanO� ,uO ue�8UrO uO O _Dali Elr:ann �eu�JU.se .novamer.: e�c?l� mixta de Santa Thereza, �o �u· pitão Manoel d'Oliveira Ra,mos, con'

1913; 997, de fi de Qutubro de 1914. • • t� hOJe, depOIS da IflLr�upçao das fe mClplo da Palhoça, para a primeira tradou casamente o sr. fellIne O, Pe,

101.5 de 20 de Outubro de 1914; 1045, �I't�do Intlm�dof. rias de Natal e pro�egulu .o� debates escola. try. eommerciante na visi:nha cidade:'
-de 14 de Setembro de 1915;, 1067, de U uU uU �. I

sobre a, questãO da rachflcação do Pela resolução n. 2825,' da wesma de S. José. '

22 de_Setembro de J.915 e demais di�' Na secção competente, ,ublicaluos tratado .Irlaildez"
b

- data, foi exoneradã Sylvia Rhéa da Sil' I _

posiçõe� das leis annuas, que não. It· h,;)'e um edital do sr. matar Pedro Quare�ta A

a cl�coenta mem ros. q,a va, que assi!ll p.ediu, do cargo, de pro' HOSPEQES E VIAJANTES
\Terem Sido re - oga�as ou alteradas. e I C

J
,

d C h D' d Th _ A�ssemblea tem ainda a fallar. sobre o fessora P-QVlsOrt:i da escola mlxta de

quê implicita ,OÚ t;xplicit,amente l1ao ar�elro a

�
un 3, I.rector o e a"sumpto e pOde,se desde Já �reve� Rio Bonito, no municipio de Campos .João Paulo Fer.·eh'a

forem contranas a esta LeI. somo do Estado, conVidando os 4:os. que os res�ltados d�s debates 50 se Novos. Esteve nesta C'Ipital o nosso disUn.
Art. 4. O� vencimentos dos funccio' escripturarios .daquella repartiç�o, rão conh,ecldos n,o !Im d,a se�a,�a.

.
Pela resolução .n. 2.826, da mesma eto e presado amigo SJ,._ João Paulo-

naries estaduae� serão os cons�an_tes Lu!z Alves .de Souza e Iracy da 008:- ,As ferias p,efmlthram a oplnt,ao pu. ?ata, foi concedida �utorização á .pro· Ferreira, digno encarregado da Esta·

das verbas conSIgnadas nesta LeI. ta Brasil a se a resentarelll res ec- b_llca de mamf�s,�arse sem ser ,"fluen ressora da escola mlxta de Na valhas, ção Telegraphica da Palhoça,'
Arl. 5. A diaria dos presos púbre.s . p. p cla?a p�la op'mao d�s, membros d? no municipio da Palhoça, Eulína AI'

não será superior á. etapa das praças tIva�ente nas C.olle9tonas de. Mafra Dali Elreann, que deCIdIram de r�spel. ves Gouvêa, para se assignar Eulina
da Força Publica.

. � Sa� Bento a�lm de assum}rem .as tar esta
..
tr.egua não pronuncla�do. AI ves de Gouvêa Marcellino,

Art. 6-. A Jaxa a que se _refere a lUncçoes de eSCrIVães no praso de 30 quaesque. discursos du�ante estes dias,
. Pela resolução n. 2827, da· mesma

Lei n. 735- de 29 de Agosto de 1907, diãs, sob pena de serem exonerados Não pode haver du Vida alguma que data, foi a normalista Doraliçe Santa'

que l1âo fór applicada no correr do b d d
� todo o Sul da Irlanda está completa' Annl- exonerada do cargo de profes' ENFERMO

� " por a an ono e seus cargos. t f' d' t'f c I'a·o do tra'�
-

:::exercicio, será recolhida a Caixa de De, men e a �vor a fac I , a.. ttl·
sora da escola mixta\ de Barracão, no Dr. Citl ()"mpos

posifos, para ser empregada nas obras

N f. d
- _dO. "

m unicipio da Palhoça.
a que ella se destil,la.

,

- OVO erla O - f1:. e�perlencla de um membro do ,Pela mesma resolução, foi nomeada
Art. '7. Fica-rn comprehendldos no Dali. Elrealln que declar�u durante os

para exercer o cargo de professora das

registro estaoelec.ido pela Lei n, 1181, Rio, 6. �m commemoraÇão ao debates da sessão de hOJe, que nove Escolas Reunidas de eanoinhas.
de 4 de Outubro de 1917, os titulos Fico! do imperador D, Pedro I, o sobre dez pessoas com quem, poude Pela resoluçãO n.2828, da mesma

concedidos p'elos' Governos do Impe. sr. dr, Epitacio Pessôa, Pr�sidente fa,lIar durante a tregua das ferl�s.' �a' data, foi ii professora provisoria Julia
rio e da UniãO, relativos á coceessão da Republica, sanccionou uma. reso, mfestaram'se, a. fa vor da rach�lcaçao .Emilia de Oliveira removida ':da escola

de terras no territJrio do ex' Contes; do tratado, e geralmente confirmado mixta do Rio do Engano, no· mijnici'
tado. O praso para esse registro fica lução declarando feriado C) dia 9 de por tOd?s., _

'.." pio da Palhoça, pára a de :Santa The' FELICITAÇÕES
prorogado até 31 de Dezembro de Janeiro. Ur1'!l.'ndlcaç�o multo ,slgmh�at!va reza, no mesmo municipio:

-

1922,
-._,__ - -da oplnJã,Oyubllca actual e conslJlu�da

Art. 8. 05 escrivães terão 2$000, ...c\.VISO pelas_ declsoes tomadas por corporaçoes .-
------ • 125! • - •

pela tra'nscripção das certidões negati de I�cae� �e�endendo do Governo na· A llllerl'a ·de b81� [att'�rIO'Davas..
Os- pedidos de assignaturas �Ionahs,ta Irlandez. ;ti �u U UU

Art. 9, Os interpr,etes terão' pela sua <R�publka'só serão attendidos me No fim da semana passada, Ireze con'
diante págamento adeantado. Ih d d d t Ih

- -

paga Of feu' premloOf-intervençãO em qnaÍquer ac10, os emo'
Os nagamentos de.'vem sec feito.!

se 9.s, e CD." a �s, res conse os
� � a a

lumentos de tres mil r�is (3$000)," munlclpae,s, vmte cmco conselhos, ur· "

Art. 10. Os recursos contra lança'
a gerencia desta folha por vale pOSO banos, qUInze conselhos ,!uraes, v�nte _ , .

mentos de impostos nãó terão effeitos !:�r:ra::.r iritermedio de caSlls <"Gm
uf!la convençõe.s (reuntoes)

_

de Slnn'
. Os Snrs, La Porta & ViSCOI�tl,

suspen_siyos quanto aO. pag�mento do Iemers e'numerosas corpor�·çoes urba: concessionarias da loteria de Santa

impos.io l1a epoca estabeleelda, cabe�' n,as,_Camar�s de qommerclo e asso
Catharina, por intermedio de-seu

do a, parte no caso de ser attendl' Ora, é sabido que essa estrada já se claçoes agrlcolas tinham se declarado I

d P AI
- NECROLOGI'A

,

"
,. presta ha algu --o t n 't de f d ' f'fi ã correspon ente em orto egre

da pedir resh1U1çao do excesso pago; ns a nos ao ra SI o em avor a rac I caç o.
,

.'
Art. 11. O quadro do fUllccionalis' automoveis, e todos os representantes De facto, aquelt�s qu: tinham vo'. pag�ram ao, C?ronel Edl�1Urrdo

mo publico do J;stado 'Será o constan' dessa zona têm feito as suas viagens tado contr� a rac.tlf c,açao se acham Bastlan, capitalista e pr_esldente
te da presente Lei. nesses vehiculos modernos, AS$im, pro' n'uma pOSIçãO m.�llto. Isolada, da Junta Commereial de Porto A
Art. 12. Continua em vigor o dis' ponho que se mande macadamisar-a

. O,utras resoluço�s v?tadas e quebe° legre,-o bilhete n. 9621 premiado
osto no Oapltulo III do Regulamento referida estrada (Muito bem! Muito gabmete do Dall Eneanu rece u

� l'
d d b' I R s lu,.. ..o n bem)· hontem elevaram o numero d'estas in' COIJl rs. 25:000.,000, na oterIa

an a o o servar pe a e o .." . \1 M
.

I'd'
, , .

b
-

d f' d d
-

E d
11, de 26 de Setembro de 1891. vae á esa, e I a e apOIada a se' fluentes expréssões da OpinIãO pu _II' b !m e amlO este st.a o.

J:' annu:1ciada a discussão dO_ art. guinte ca a ce'!l' d�s q�a,es d_UltS somente sao ,

_

3 e seus paragraphos,
' EJUenda n. 3 - contran_as a racllftcaçao do tratado.

/_

O SR: JOE ,COLLAço:--Sr. Presiden' ds dispo.$ições Geraes do -Orça. �-_.- _ .....---

O I"" tte� existe 'uma dispostÇão orçamenta-
-

.

'lnento D. JOAQUIM DE OLI- �e �çoes . es reme�
ria, 'que vem s�r.Jdo renovada todos os O § 2 lO Arl. 13 redlja'se assim:

"annos e qué me parece que deve ser a macadamisar a,estrada de rodagem VEIR'A cidas
modificada. do Estl\eito a Lages, bem cgmo fazer.
'Trata·se do paragrapho 2 do art, a sua conssrvação pela forina- mais
13, que- diz: «adaptar a estradá de ro- conveniente.
dagem dQ Estreito á Lages, \0 ·servi' Sala das �essões, Ó de S-et�mbr9
ço de automov_eis, bem como �ontra' de 1921.

-

ctar a conservação da me.ma pe:la f1lr' Joe Gollaço
ais convtnjenle ,aos interesses do Luiz de Vasconcellos

-

o

Por motivo de haver terminado com
notas distinctas o curso de Odontolo
gia no Instituto Polytechnico, o -nos�
so �conterraneo sr. cirurgião dentista:
Luiz da Costa Freyesleben, foi ante
hontem, muito fellcita4o.
A' sua residencia affluiram muitas fa

mílias. fazendo-se-excellente musica.
Todos:os presentes foram fidalga'"

mente obsequiaaos.
I

Faz annos hoje, o nosso amigo e

comerraneo sr.losé da Silveira Penhas
director da Secretaria do Congresso
Representativo do. Estado.

Festeja hoje, mais um anniversario
natalicio o travesso -Raul, filhinho do<
nosso presado amigo sr. José Rodfir
gues Fernandes, dedicado sub'direclof"
da Directoria do Interior e Justiça.

Passou, hontem, o anniversario dO'
nosso amigo sr. Ignacio JuUo Borgesr
que -offereeeu. na sua residencia no Es'
treito, um jantar aos seus amigos.

Segue hoje, pã;;- PortJ �1egre, O"

nosso amigo sr, Willy Ma�a, ,.; :lm"

mercia_nte- no Rio de Janeiro.

- ::r'-

Acha'se ligeiramente enfermo o no �

so distincto amigo sr, dr. Cid C-ampos.
digno deputado eleito ao Congres5<r
Represeniativo do Estado.
Fazemos votos pelo seu prompto

restabelecimento.

Falleceu, hontem, em quarto parti-"
cUlar, do Hospiial de Caridade, o nos·
so patriciu Plínio Lopes Branco, cu'

nhado do nDs�b presado amigo sr. ai"
mirante Portilho Bastos. .

O enterro effectua·se·á hoje, ás 1(v
heras.
Ao sr, almirante· Portilho Bastos'- e

exma. senhora � demais parentes apre"
sentamos pezames.

.'

DIVERSÕES

Roma, 6. Informações de Belgra-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_o Dr.Americo di Silveira Nl1l:les, Juiz de Direito da la. Vara e Presi
dente da Junta Apuradora, etc:

Faz publico os nomes dps cidadãos que dei 'apuração da Junta por
elIe presidida resultaram votadós para Deputados ao Congresso Represen
tativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbl'o proximit
indo na ardem seguinte:
-' Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 1-0,480

Coronel CBetauo Vieira da 'Costa 10,316
Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,-114
Dt·; Carlos Victor W-e-ndhausen 9,653
Major J-ose Accacio �oares Moreira 9,539
Dr. Arthur Ferreira da Costa 9,346'

,

Coronel João Fernandes de Souza
� 9,287 -

.

Coronel Hyppolito Boiteux
.

.9'275
Jornalista Oscar Rosas 9.152
Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086·
Dr. Henrique �Ul)p Junior

.

9.oél
Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010
Dr. Ivo de Aquino Fonseca 8'984 ...

Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955
Dr. JoãO de Oliveira 8.924
Coronel João Guimarães Pinho 8.904
Capitão Joe Luiz Martins Collaço 8.877
Dr. Cid Camdos . 8.317
éapitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281
Commandante Carlos Moreira de Abreu 8.223
Major Luiz de Vasconcellos. 8.222
Dr. Victor Konder 8.215_
Coronel Alvim Schrader 8.210
Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209
Major Eduardo Otto Horn 7.856
Capitão Vidal Ramos Netto 7.856
Dr. Placido Gomes 7.767
Dr. Aatonio Vicente Bulcão Vianna 7581
Coronel Franc1.sco Alves Fagundés '7.346
Major Bibiano Rodrigues de Lima 7.127

, Dr. Walmor Argemiro ,Ribeiro' Branco . 7.044 :t

Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinco dias do mez

J)meiro de 1922. Eu,.Leónardo Jorge de Campos Junior,' Tabelfião,
vindõ de secretario o escrevi (Assiguado) Americo da Silveira Nunes.
conforme. o original. Era ut supra. Tabellião Campos- Junior.
----------------------------------------------------�

dente no Sacco dos Limões; Manoel pital; Henrique Loureiro Filho!..
á 7, prolongando,s� pelos dias 8 e 9 Bertoncin.i; de 24 �nnos, empregad� no annos, empregad_? publico. e reS"
e pela. o.sganização que estão endC? commer�lO e resld�ntt- nesta Capital: nesta Capital; Joao Aman�Jo de'

.

promettem se' revestir de grande brl'l Dulthavlo C�elho, de. 38 �nnos, em pos, de 51 an�os!. OperarlO e tesr.d
IhantismolO. '. pregado publtco é reSidente nesta �a' nQ. sacco.dos Llmoe"S;

,

\

Ir. Henirm [01 l!ei!'!�!�e [�!!i!�.�os
o Exmo. s-. Dr. Hercilio Luz, re- apetecer se' tomardes a MAG·

ebeu mais os seguintes telegrammas NESIA BISURADA em comprimi-de felicitações: -

.

d F ..,Hammonia, 4.-lns.iallada hoje agen- os.� a�ei esta experiencia,
,_

da flscal Hammorria melhoramento in- Tornai orna abundante
-

refeição
.

teressa toda população Valles rio ou ingeri os alimentos que desde �st.;t, Companhia, p08súe no

Hercillo seus confluentes os abaixo ha muito vos fazia mmal Após a re lho de Janeiro llrmnzens Ge·

assignados legitimas representantes f
. -' . ..

'd
/

d
-

raes á disposição de seus em'
..

erçao tornar tres comprmu os e bareadore8 e recebedores flaradístrlcto agradecendo congrat.ulam·se MAGNESIA BISURADA e depres o efTeUo de "lVarrantsV. Excia. José Decke, Dr. Paulo Krau ..

S9, Intendente; Dr. Paulo- Aldinjer S1. irnformareis os ?OSSOS amigos
.

, Pastor; Arthur Müller, Escrivão; fre qual a maneira por que vos vistes - .PAQUETE
-r

derico Schmidt, negociante; Germano livre da indigestão. Podeis tarn- Ita 1 u.eraKoppel, Juiz de Paz: Alfredo Schlo b l' f
.

k
.

M Z' h ld
em expolcar que' o processo OI Chevar ã

da sul', dom! ...go, 8 deler e. negociante; ax ler' o , ho I A
"" b W ..

teleiro: Dr. JOão Bergma de Mallruck: simpl se perfeí.::amente natura. Janeiro, seguindo para os portos
Werner Weber, agrimensor; Herbert acidez -é a causa de todo o vosso de Parcnaguá, Antonina. Santos, 'Rio
Bier, negociante; Harry Hertel, Willy mal e a MAGNESIA BISURADA c e Janeiro, Victoria, Bahia, Maceió,'
Ebert, Egelland, Fernaudo Krarner, nullifica os effeitos da acidez, neu Recife, Cabedello, Natal, . .Macau e

industrial; Luiz Abry, Proprietário; tralísando e tornando inoffensiva Mossorõ.
José Buckmann.
São Bento," 2. -Nome murncipro

a fermentação dos' acidos.

apresento V" Excia , felicitações pela Lembrai -vo s do nome- MAG-
entrada al100 novo. Reses, Sauds. Ar- NESIA BI URADA - Todas as

m�ndo Jurgeusen, Superintendente in- ipharmacias têm em stock.
termo. -

r�Ríç, l.-Queira meo eminente arnl- 'rMAGNESIA BISURADA
'

go receber os votos que faço pela .

.

que e

sua felicidade exma. íamiiia no novo um dos melhores medicamentos
. Anno. Abreu.. .. . para Indigestão, pode tarnbern ser

Lages, 2. 9ue.ra Vossencia �ccel- obtida em pó, sendo que esta é
lar votos .Iehz A.nno N�vo alml�ante acondicionada em vIdro azul.
Secco ssguirã hoje, Carrilho, [uíz de .

Direito.
. Lages, 2.-Almejamos feliz Aono

Novo. Abraço«, Olga Cassio Carmem.

[. H. �e navegõ[ãtJ [olfeira

·PAQUETE

Itapema
Chegará do norte, domi-ngo, 8 do

Janeiro, seguindo para os portos de
Rio Grande, Pelotas -e Porto Alegre.

. -Previné- se aos srs, passageiros que
esta Agencia só dá bilhete de passa
gem diante da apresentação de attestado t
de vaccina.
- Carga até a vespera da sahida aos

paquetes
Para mais informações na Agencia da

Companhia, á rua Conselheiru Mafra
n. 23, com o Agente

Le onel I�nz.

o mlHnto politi[O tAssociaçAo ::er-:��ina de Des··

.EDITAESCom este sympathico nome acaba
� de ser fundada na cidade de S. Fran:O sr. Washington Luiz externa-

cisco, P9r um grupo de sechoritas da
se sobre o caso da carta de in- mellior sociedade, i'uma <associação [osé Garcez Junior, escrivão do cível
sultos ao exercito que terá por objectivo, como diz seu da la. vara, encarregado do serviço
(Do «Commercio do Paraná-) nome, a educação physica das nossas do alistamento eleftoral do Muni-

- Rio.-«Rio - Jornal» transcreve as jovens patricias. Numa -epoca como cipio de Floria nopolis, na forma da
seguintes reflexões feitas pelo sr. Was esta que atravessamos, cuja preoccu: lei.
hington Luiz:

. pação maior não passa de um vasto faço saber aos que o presente virem
«O dr. Arthur Bernardes é amigo po- aspirar dê ambições mercantis, o gesto e delle conhecimento ti verem, que du

Iitico do sr, Epitacio Pessoa e amigo' elegante dessas moças deve merecer rante a quinzena finda foram incluidos
pessoal do marechal Hermes. toda à sorte de applausos, tanto mais no alistamento eleitoral deste muni.
Sempre se manifestou admirador da que o mundo entrou ha já certo tem- cipio os seguintes cidadãos:

Igloriosa instituição que é o Exercito po a cogitar com seriedade desse pro' Leonisio Vicente Vieira, de 24 an

Nacional e tem a apoiar a sua candi- cesso de' belleza plastica que encarna nos, negociant� e residente no Sacco
dafura a maioria eras forças politicas. em si tambem todas as possibilidades dos Limões; Antonio Borges' dos S.an
do paiz que-lhe prenunciam a victo', de saúje espirituaJ,. e que�em dado, tos, de 27 annos, operario e residente
ria. . nJS meios 'ém que se exercita,. os re' no Sacco dos Limões·; Manoel Macha-

e.' um brazileiro honesto e um repu' I sultados mais promissores_, tanto indi' do filho, de 34 atinas, lavrador e re
blico austero. Tem cultur� intellectuall vidual, como socialmente. sidente na Trindade; Manoel 19nacio
e é. servido por _uma intelligencia eScla.!

Ha um �r()card? . .arab� que diz que do N�scimento, de 25 anno�, �avradorreclda. quanto maIs deCIdIda foI' a mulher, I e reslden'e no Sacco dos LllllQes; O,·
Como admitf�ois, a possibilida· I

tanto maiores certezas terá etla de li rio Martinho da Costa, de 25 annos,
de de q�e escreve�se a tal carta. que I bert�r-se, das injunGções sociaes � que pescador e resid�nte no Sacco dos p'
tem

_

o fIm' ostenslv? d� offeOder o se ve 13grllhoa�a, ..: ., . mões; Arnaldo Cypriano da Costa, de
preSidente da Republica, Insultar o ma.. E essa conslderaçao nao e mais do 36 at100S lavrador e residente O') Saco
rechal Hermes, conspurcar o Exercíto, I que uma resultante das' suas condi- co dos Limões' José Franciséo-Alves
�f1astar .e. destruir tudo o

.
que é bom ç.ões physiologic�s de. fraqu�za phy· 'Bajota, de 72'�nnos, �avrador e resi.

par� SUlCld�f.se em se.gUlda, estando

I
slca .que lhe nã? permltte agIr e �on' dente na' Trindade; Jose Francisco AI'

.che!o de vld.a e senhndo·se ampa. duzlr·se po� est.e mundo de dece�çoes" ves Sobrinho, de 53 annos, t!mprega'
. raao ?' onde ha-mlster fortaleza de aDlmo e do no commercio e residente .na Trin�

-

,
'índependencia de corpo, para se lhe dade; Aniceto Eloy- de Santo, de 24

O MaranhlJo csúi firme ao lado vencerem �s asperezas. annos, lavradoi e residente em Can°
do sr. Bernardes'. App�audlmos t��bem a fundação. da rrasvieir8; Heraclito Mendonça, de 28

Rio,-;Assignado .por· toda a repre' «AssoclaçãOFemm1n1t de DespoNoll
__

e aonos, e�pregado publico e residente

sentação maranhense na Camara e no
com- O concurso de toda a populaçao tnesta CapItal; Rubens Rego Serra Mar'

Senªdo.-'oi passado um telegramma moça da nossa terra temos a _certe' tins, �e 23 annos, empregado publico
ao sr. Arthur Bernardes, reiterando za de que os �eus r�sultados ser�o um e reSIdente nesta CapItal; Pedro Oe'
enthusrastico apoio, certos de que a dos fact�s n:aJs �rl!han!es da clda�e. vaerd Junior, d� 24 anno�, empr�ga'
nação fará victoriosa nas urnas a can- Su� p.rlmelra dIrectOria está assIm do no commerClo

-

e reSidente nesta
didatura do iIIustre presidente mineiro. conshl�ld�; .

. Capit�I;_ jayme G�vaerd, de 25 !,n�os,
P�esldente, _D_ulcem�r Br�nco;' Ylc.e machlnlsta e reSIdente nesta Capital;

PreSidente, NIni AraUJO; 1. Secr�tana, Dr. Achilles Gallotti, de 24 annos, me'
Lica Fernandes; �a Secret.aria, Maria dico' militar e residente nesta Capital;
Raposo; Thezourelra, Marta da Graça JO$é Felix de Bittencourt, de 44 annos,
Souza. boleeiro e 'residente na Trindade; Tan

credo da Costa Arantes, de 37 annos,
A sétle do Clob Nantieo .:(JJ'uo empregado no commercio e residente

zeiru do Sul» nesta L:apital; Bento José Areia), de 24
A Razão, de S. Francisco) publica'a annos, empregado publico e residente

seguinte nota:
_ na Trindade; José Carlos Godinho,. de

«Tiyemos occasião de, ha dias, ado 44 atinas, lavrador e residente ná Trin'
mirar a planta-projecto para construc- dade; Augusto Manoel Primo, de 23
ção do edifício que servirá. de séde annos, b'\.rbeiro� e residente nes.ta Ca'
sacia! da unica sociedade naulica\ da pital; Jose eandido_ da Silva, de 21
nossa cidade. annos, empregado no commetcio e re-
Esta-l?lanta foi confeccionada pelos sidente nesta Capital; Ulysses de Sou

competentes 'engenheiros Jo�é Gomes za Medeiros, de 22 annos, emprega-
Apoio ao sr. Be,rnaIJ'des de Oliveira e J. Monteiro, de Joil1ville, do no ccmmercio e residente nesta
Rio,-O general Julio Cezar tele- e é de. tal belleza

__
que não .recei�mo� Capital; Braulio Jor'ge de Gouvêa, de

graphou ao sr. Arthur Bernardes, re' ·em afhrmar q�e �ao FranclscoJICa!a 23 ann0!t emprega·do publico e resi
. affirmando-Ihe seu apoio.

-

dotada. do mais fiCO predlo a.té en.taa I dente nesta Capiff:ll; Gustavo �'eves,constrUIdo e o �sport» ennquecldo de 23 al1nos,' typographo e reSIdente
n MAJOD El PIOIO fRAGn(ln· rHEGA co,!, uma das l1_1als sumptuos�s sédes nesta Capital; �ebastião "\ntonio �_e.li n).. UIlU IJ . s?Claes do B�asll. . !t- populaçao desta Mello, de 25 annos, opera�1O e resl-

A- 8lUMENAU �Idade_po�e!a verificar est.a .nossa af� dente nesta Capital; Urceclno Manoel
, ;/..(..... frrmaçao Ylsltando a eKposlçao da re· Coelho de ?2 armas lavradcr e resi1$ Umenau 6 f'd I t . B b'

- ,'" ,

o
. E" en a. p an a ·na casa a Itonga. dente na Trindade' Ale,xandre Bertho

cl1ega'::��o .lpldlO. fragoso e família MaIS uma v�z as nossas fe!icitaçães I da Silveira, de 35'annos, negociante
.

Je �qul. ao Club. Nauttco pelo gra-ôdloso. em· e residente no Sacco dos Limões; Eloy
Empre�a. Tel h' f d' prehendlmento. José Luiz, de 25 annos, Iá:_vrador e re-

I I
.

lO
ep o.n ca. e sidente na Trindade; Osario Paulino

O:'; anopo lS-commulllca ao com- dos Santos de 49 annos artista e resi'
Si'�I� e aos se_us assign.antes ,que

' ,
.

lUlU como SOCIO solidlirio o senhõr
-

e Stamm e cO[Jtinua em subs'
•

firma ora exti.ncta sob .a
.

O 'Oommandante do «José Boni
famo» é contra:a intervençtlo
dos militares na politica.
Rio;-O capitão de fragata Fre-

derico Villar telegraphou ao capitão
de mar e guerra Souza e Silva hy
pothecando seu apoio ao brilhante
protesto da Marinha cS?ntra a inter
venção dos militareR na politica par·
lidaria, assim terminando: por mim e

pelos: officiaes do cruzador «José
Bonifacio» juro que daremos nossas
vidas eirt deféza da altitude digna
do governo federal.

-DE--

Sta. Catharina
.

Distribue 75 010 em premios
13 DE JANEIRO DE 19.22, A'S 15 HORAS

39a Extracção-�lano E

15.000 bilhetes a. 8$000
zaenos 26°[0
76 ó em premíos

J20:000$000
30:000$000
90:0!>0$000

PREMIOS
1 premio de 30:000$OQO
1 » ,. 3:000SOOO
1 ltJ ,. 2:000$000
2 premias de 1:000$000 2:000$000
10 ,. :l 500$000 5;000$000
15 ' » » 200$000 3:000tQ00
75 » ,. 100$000 7:500$000
900 » » 20$000 18:000$000
15 3 U A- I' premio a 100$000 1:500$000
15 3 :t li 2' » »

.

50$000 7501°0015 3 » 3' » " 50$000 .750 000
15 3 .» ,. 4' ,. » 50$000 750$000
15 3 J ,. 5' » , 50$000

'

750$000.
150 2 , » i- » " 20$000 3:000$000
150 2 » lt 2'

.

l> ) 20$000 3:000SOQO
150 2 » » 3' ,. » 20$000 3:000$000
150 2 ,. » 4' '" » 20$000 3:000e000
150 2 li :t 5' :t » 20$000 3:000$000
iã3õ PREMIOS RS. 90:000$000

Os bilhetes são divididos em decimos .

A organisação .la Loteria de Sl\ltta (Jatha ..iua obe(lecerá
a direcção do Socio ANGELO M. L& PORTA, que

. foi durante 6 aUIl08 soeio-gereute da Loteria
do Estla.lo do Rio Gran.le fIo Sol.

Os concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI

'"

Rua Deodoro
•

u. 14

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

FLORIANOPOLIS
. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PONTO FINAL
/

·NOTICIAS
A Russia e a Finlandia Sconto, o. g�verno reso�ve� interv.il',

• ',1 com o objectivo oe restrmgtr a cnse
.

em pe de guerra I banc"arhl. . .

Riga, 6.Nos círculos finlandezes s3-1 Ja foram adoptadas d�vel'sa8 medi-
be-se que proseguem com intensida- da� sobre -o. =«. afim de serem

d� os prepar�tivos milhares nas fron-I' evitados maiores p�eJ�lzos. .

teiras russo finlandeza. ..t\ Gazeta Off'Wtal publicou um

As relações diplomaticas entre os! dec�eto que autoriza o Tribunal de

dois paizes estão muito tensas.' i justiça a pénh?l:ar as fortunas pes
,,-

Todavia, acredita-se que não che-. soae� dos a�-mlm.strador8s 00 Banca,

gará a haver guerra. ! achando-se ,�clmdo Desse
.

numero o

Um radiogramma de Moscou ade- i s�nador Guglíelmo Marconi, seu pre

anta que os filandezes concentraram [sidente.
todo o seu material rodan te em t(}

dos os pontos de juncção, tendo sido
avisados os officiaes da re erva fin
landeza para - que se encontrem

promptos a entrar em guerra.
Accrescenta o despacho que 15

mil eommunistas se encontram em

Petrogado promptos a invadir a Fin
landia, m caso de receberem algum a

Uma grave accusa-

.1 [file �aD[aria na lIalia' I ção á França
Roma 6. Em vista da situação, I Washington, 6. Justificando na

provocada pela crise do Banca di Camara o projecto que obriga a Fran-

aggressão.

ULTr1VLA HORA

D. Coralia Luz I H graD�e iD{eB�io. no enlre·
S. Bento, 50 Chegaram hoje, pelo I

•

trem �o horario , a8 exmas. sras "OUO �e ma��ualCoraha Luz e Carmen Luz Collaço, � "

srtas. Climene e Conceição Luz e o

sr. dr. [õe Collaço, official de. gabine- Londres 6. Informam de Hartees-

te do ceL Governador do Estarlo.: p�ll. que continúa o incendio �ont�rn
J '-,'A ga' e e t I t d

. iniciado no entreposto de madeiras.
, "

I S aVà rep ec a e amIgos." '

,-

d
' O fogo ja se alastra numa aerea de

entre os quaes estacamos os srs de-I it h
-

putado Luiz de Vasconcellos. senho-
OI o

.

ec.tares.
.

r,a e filh d N I G' - OItenta casas foram destruidas
1 03; r. e son uimaraea, 1 f' d' d

..

Guilherme S hneid h E pe o ogo, sen o o numero e VICtI·
, c nel er e sen ora, U -

•

1"1('0 B II h A d
mas calculado em quinbentas

J o mann e sen ora" ruan o . .

nova [urgensen e senhora. Luiz Gueuther I OSdPre]UlZO� foram orçados em

[oão Hoff Tt S'
.

B
'cerca e 35 mil contos.

,v mann, e. lne�o essa,
Firmino Branco e outros. .

! O sr. dr. [õ e Collaço e exma. es- Emissão de 50 mil
I posa regressarão amanhã para essa ca-

Cannes, 6. Chegaram Aristides pítal, via Jaraguá.
B�ia�d e outros delegados francezes i Nau'fraga >0 "Léon"e Italiauos, !

,

Annuncia se que Briand lorganiz� Athenas, f) .•.Em consequencia da Rio, 6. Em resolução do sr. dr.
uma alliança, que vae propor a explosão de um obuz a bordo, naufra- Epitacio Pessôar Presidente da Re
Lloyd George, e!ltre a Inglaterra e gou o desttoyer Léon, qq� se acha- publica, decretou a emissão, por ante
a França. va fundeado no porto de Pireu, vic- eipação da receita, de bilheites do

Os trabalhos do Conselho Supre- timando uma grande parte da sua Thesouro até a importaneia de 50 mil
ruo serão iniciados muito breve. ! tripulação. . contos'

DE
ça a pagar immediatamente a divida'
que contrahiu para com os Estadoa
Unidos, um deputado disse que a

França não ouviu os rogos e queixas
da humanidade, que está anciosa por
uma vida mais tranquilla,

Accrescentou. que a França pro
cura, sobretudo, augmentar os seus

armamentos e, por isso, não merecia
mais a sympathia dos Estados Uni
dos.

contos

,.

Para a Suissa 8riand organiza

alliança

Governo Municipal
Revisão do lançamento de imposto
'de abertura e continuação da ne

gocias, fabricas, officinas, etc"
aferição de pesos e medidas e

vehlculos.
De ordem do Sr. Superintendente

Municipal e nos termos da Portaria
11. 763 desta data, faço publico para
conhecimento dos interessados que no

dia 22 do corrente terão inicia os falleo[I°!l de frao[,o,[o OOm'I-ODO'trabalhos de revisão do lançamento U U � ,
do imposto da abertura e continua- rnluh�1ção de negocies, vehicalos e aferição at Ou
D�r 'o próximo exerciclo de 19221 de Os liquidatarlos infra-asslgnadosaecordo com as tabellas annexas á infundados no art. 123 dalei de Fa]Lei Orçamentaria em vigor. lenoias, chamam concurrentes a:é o.

. ��ciretaria d� Super!ntendencia Mu- dias 19 de Janeiro de 19;12, para
,
rnc1.>al de Flonanopohs, 21 de Novem·

o pl'BSO das mercadorias, .immoveisb,<" de 1921.
. . _ . I e semoventes {3el'tencentes á Massa

Manoel E_,si!endzao da Szl'l!a a constanles do autos da Fallencia
� Off1clal lançador. de Francisco Domingos Setubal, na

comarca de BiguassÚ. '

As propostas lhes sarão enviadss
em cartas fectlagas, esc'riptas com

cl.ªre!3a, sem rasuras, conten.do aSRe'
cificadamente as condições p3.ra,' a
�ompà alludida, separadamanté, afim

Pastor Rev. Julio C. Nogueira de -serem abertas na presença dos
No seu Ip.mplo sito á rua Visconde proponentes no citado dia 19 de Ja'

de Ouro Preto, n. 35, celebram-se neiro Ode 1922, ás 13 hOl'as, na sala . \

cultos publicos com prégação ao_ das audiencias, na comarca de Bi'
-------

Envangelho, ás quintas-feiras,-ás 19 guassú. .

-'

e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 Para quaesquer infonflaçõaíl os
e 30. liqui'datarios abaixo aesignados �stão
A Escola Dominical, para o estudo á disposição dos interessados, todos'

systematico da Biblia e de calhecismos os dia!; uteis, em .seu estabelecimento
para adultos e creanças de :ambos os commerciaJ, á rua Conselheiro Ma.
sexos, reaJisa-se aos domingos depois fra n. 23, nesta capital.
do culto da manhã (entre meio dia e Constantino Garofallis & Gia.
meia hora depois de meio dia).
Ingresso franco a Iodos «Vem e

v�_� (Joãol: 46).

eSSaSElEJE;3EJEI'3E1e!JEJ
O almirante Portilho Bastos e se·· D J · B·t' iii

nhora convidam' as pessoas de sua
I r. ose OI euxOO

a izade para o enterro qo seu cunha, Iü DY,OGÀDO iiido e irmão Plinio Lope. Branco. lU A I Acha'se func�ionando a nossa offiei-

fallecido hont.m, tm quarto parHcu· iii ,

m na phot�raphlca e de pho.tos(a.vura
lar do H?!ipital de Cafld!l�e." 111 'OAS tO A S t� HORAS) .Iü I estabel�lda para a tRepubh�a:t e p.ar

. O ent-erro effectuar'se'a as 16.horas, m PRAÇA GENERAL OSORIO 24 Dl o publico.. ...

no Cemiterio Publito.
.

-'., eaE!eaEilI:jlaE51Eilra..àeaea Attende-se a qualquer chari1ado c en-

EGREJA EVANGELlCA PRESBITERIANA
DE flORIANUPOLlS

Governo Municipal
, ,

Cobrança do l' semestre dos .

impostos dfl continuação e

- abertura de negocio, aferição,
- vt>hiculos e taxa sanitariá.
De ordem do sr. Superinten

dente Municipal, e nos termos do

regulamento, faço publico, para
conhecimento dos interessados,
que dllrante o 'corrente mez, em

todos os dias uteis das 10 ás 15

horas, se procede n'esta Thesou·
raria á cobrança dos impostos de

abertura, e:contlnuação de Ílego�
dos, aferição, vehiculos e taxa

sanitarJa! cotlrespondente ao pri
meiro semestre dei actual exerci-,
.cio de 19�2, sendo a taxa sani
taria cohrada de accort!o com a

�abella annexa á Lei n. 251 de 12
de Janeiro de 1917, em combina

�o com o art. � 18, dã Lei. n.

441, de 27 de Outubro de 1917
O contribuinte qne não satisfizer
sê'u-debito dentl'o.iio praso aei-

@P������@@]�íll§§§]fO@l�

; _�retlU �e aDDUD[iOI I
�. no jornal lI!

.� . �
� e U Ica;00 lI!

,

([l 08 annundo8 na "Republica" 8erão -feitos de IID,', _

[[j accordo com a 8eguinte tabeUa: IQI

�
Uma pagina inteira (uma vez) 150$000

�Meia pagina c <t 80$000
Quarto de pagiua « c 40$000 \.-

�
L

Oitavo de pagina c c 25$000
• 1/16 de pagina - « «20$000 '�1/32 de pagina «c 10$000

1/16 de pagina (um mez) 200$000 ..

[[I \, \12 de pagina «« 150$000 I]]
I]] Na I� pagina texto 1$500 a linha, 2� pagina 800 rei. 1QI

MATRICULA �'A pedidoi, edital}etc., 300 réi8 a li�ha. I]]
Previno aos interessados que' a ma· rnJ o. anaunciOI por longo praso têm 10 % de � atimento

•

rn:J
Iricula inicial deste Grupo Escolar, es- ffil._ 'JijJ

0011'000
tará aberta nos dias 9 a 14 do �orren" ��I�r�l���rr (iJ�r.::x;:;]fD9§IID�c:il�

i te. das 10 ás 13 horas. ��

Os alumnos do anno anterior serão

W [8-N IJ))- [E § tEmatriculados em primeiro lugar, (nos
.

dias 9,10 e 11), mediante I! apresenta . f!!!!!!J '

ção dos boletins de promoção. cujos di-
•

I

Os abaixo assignados, Hquidatarios zeres devem ser preenchidos pelos in-
, . _

. .

da Fallancia de Francisco Domingos teressados.Osalumnos novos ou trans' i A magnIfica e bem conhecida fa�enda das Demoras, mcluslve
Setubal, na comarca de Biguassú, feridos de ou�ros grupos serão matri- e annexas ás afamadas i .verl'Jadas da do Jararac;:!, Papu.1m e Morro
fazem publico que salão á disposiçãO culados nos dIas 10, 13 e 1_4. dó Maia junto ao Fachinal Preto na estrada velha

-

de Lages ten-
dos interessados, dial'ÍiJmen)e, das 12 Os alumnos novos de1ferao apre!:en' d 'd I Q >b D 'B J",.

'

ás 15 horas, em seu estabelécimento tar noOacto da matricula e attestado

de]
o entr� as pe o � ra ent.e.s, arracã').e �raraca b0ds casas,

commercial, á rua Conselheiro Ma' vaccina. .'
, mangueIras e potre1ros, magOlflcas agu'adas, chma europeu; altitu'·

fra n. 23, nesta eapnal. ,- de de 700 a 1200 metros, distantes �ia Capital 110 kilomet·ros.
Constaniino Garofallis & Cia. Escola Con�IDle.uleDtar (Ie Flol .A--fazenda ct)nt�m mais ou �enos 30 a 40 milhões, campos,

.

l'JallOpolis - fach1naes e mactos, toas terras de plantação. Garante-se gado gor-
. .

d .1 do no in�et'no e no verão, Entrega se a fazenda medida e demarcada.
Prev,no aos Interessa os que a ma

I P 'd
.

b b '

;

t ic' Ia desta-Escola estará aberta nos I
reço co,nV.I .....

3tIvo e tam em rec .. e-se em p.3gamento gado de criar
r U '

d
' .

dias 10, 11, 12 e 13 do corrente mez. e e corte.
" ..

fpolis, 4-1-922. Para tratar com, o pl'oprietarÍ-O Carlos Napoleão Poeta, no

Jo(J,O Tolentino J'unior escriptorio dà Sociedade·Catharinense, na Jararaca, 00 em ,São José ..
'Director ---.-.--------, ----

' '

--'--

Dffl'Clona' photographlOcas commenda com toda a p-resteza:
"

Especialidade em reporfagens photo'
graphicas e ·clichês.

de h t a Preços modicos.
p O ogravur

'

_ Cliché minimo 5$000. Centimetros
10Q réis

Funchal. 6. A ex-imperatriz Zita
partiu para a Suissa, via Lisbôa,

Commenta-sa mui o a viagem da
soberana, que, suppõe-se, se prende
a algum manejo politico.

ma, fica sujeito á multa de 10 I· 'A'"TT I-�� Idecorrido o dito semestre e ele I v, �
'.

'

vada a 15 ';. na epoca da cobrau Em virtude do art. 14 do Re-
ça do 2' semestre. gulamento da Bibliotheca Publica
Thesouraria da Superinten-: do Estado, conservar-se-á esta

dencia Municipal de Floriano po fechada para arrumações a come-

lis,3 de [aueiro de 1922.
_

çar de hoje até 1:) de Janeiro pro-
Antonio Coelho Pinto ximo vindouro.

Thesoureiro
Innocencto Campinas

Jõe Collaco
•

Advogado
RUA ARTISTA B1TTENCOURT

Caixa Postal n 120

Florianopolis
/

A. Carmo
PHOTOG�fHO

RUA, T1RADENTd. :!
Retratos para todos os fH (C;

desde 5$000 a dnir

Trabalha lambem aos ck..,; .,.

6ropo (uotar 'lAUR� MUllIR

f�lIeD[ja 'Ie frooliuo
��tn�al

ENTERRO

«REPUBLICA., acha-se á venda
na Agencia ERit OHAVES. fl'a-
ça 15 de. Nov.e �o.

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


