
ORGÁO DO PARTIDO REPUBLICANO CATHAalNENSE

FLORIANOPOLIS liANNO XVII ii'. NUM. 959Domíngo.S de Janeiro de 1922

o MOMENTO
UMA DETER!{INACAO DO

K {X, RECEBE UM TELEGR�MMA
no SR, DR, ARl11UR BERNARDES
,
o esmo. sr cel. Raulino Horn,

presidente do Cong1'esso Bepre
sentativo, Governador doEstado.
em exercido, recebeu do sr. dr.
A,,'thur �ernardes. eminente cano

didato á Presidencia da Bepuõti
ca, o seguinte teleqramma:
.

cBello-Horizonte,6. Muito cor

dealmante qgradeço a V: Ex. a

J/entileza -da commumicaçõo de
haver assumido o governo desse
'Estado e o valioso apoio que como

.correligionario e consoante a sua

attitude na Oommiesão Executiva
do Partido Republicano reaffir
-ma á minha candidatura. Aftec
tuosas saudações .•

fiovemo �o flti�o
Por motive de haver assumido o

Governo do Estado" O' Exmo. Sr.
Coronel Raulino lioi'tl... recebeu os

.seguintes lelegrammas:'
São Francisco, 4,-Queira V. E�.,

acceítar minhas felicitações e as do
.conselho desta cidade por ter assumi'
do governo na ausencla Exmo. dr.
.Hercllio Luz. Marcos Oorresen, Pre
�-sidenteConselho.

São Francisco, 4. - Fellcitamos cor'

dialmente iIIustre amigo por ter assu
mido governo ausencia nosso emlnerr
'te chefe dr. Hercilio Luz. Hyp
:polito Boteux, Deodoro Carvalho.

São Francisco, 5 •... Tenho honra
apresentar Vossa Excia, congratula'
cões por' ter assumido Governo
Estado. Atlencios:ls Saudações Selistre,
Juiz de Direito.

Ir. Imeriro ftDIUI

- SANTA CATHARINA

POL.ITICO
MINISTRO DA' GUERRA

attitude
militares

Fontoura
Dr.. Olavo freuI Junior

.
-"

�

.

que. diz·o . .rene...1 Uarneiro
.

.>.r:'
-

,

dos �lIeaIllBR!g e �o�bylaxia Ralai Dr. Abelardo Luz
Comferencia .

.

-,

o lauto almoço que vae ser otíere
eido no MOURA·HOTEL ao nosso

presadissimo amigo sr. dr, Abelardo!
Luz, iIIuslre . Secretario do Interior e!
Justiça, ficou adiado para aproxima
terça-Ielra, ás 12 horas.

-

- Além dos distinctos cavalheiros,
cujos nomes, hontern publicamos, ou
tras pessôas adheriram á iniciativa de
homenagear-se o illustrado catharl
nense.

Eh; a relação completa dos seus no'
mes:

Desembargadores Medeiros Filho e
Gil Costa, major Gustavo Silveira, drs .

Henrique Lessa, José Boiteux, Alfredo
e Amadeu Luz, deputado Ivo d'Aqui

-, no, Oliveira e Sil va, deputado Henri-
Dr. Arthu« Ribeiro Guima,(J,es, que Ruop, Thiago da Fonseca, depu-

chefe dos serpiços de Sanea- tados Cid Campos, João Oarvalho e

nermento e Protnhylaxia [oe Collaço, ala vo Freire Junior, Gil'
".I:' berto Paranhos, Henrique Fontes, Os'RuraldeSantaOat.1to/tina ar Ramos, Fausto de Souza, Candido

Será realizada hoje. ás 7 112 horas Oaffrée, Arthur Khan, A. Kilaught e Faz annos, amanha, o nosso presado
da noite, no Theatro Alvaro de Car- Heitor Blum; deputado Oscar Rosas, amigo sr. dr. Olavo Freire Iunior, iI
valho, ir annunclada conferencia do. coroneis SiI vino Carneiro da Cunha, luslre Director de Obras Publicas do
lllustrado medico sr. dr. Arthur Gui- Santerre Guimarães, Campos Junior, Estado.
marães, operoso director do Serviço joão Simões Lopes, Bley Netto, Cid '

Profissional distinctô pela SUa grart.·
de Saneamento e Prophylaxia Rural Oonzaga, tenente ,coronel Manoel Lins, de Illustração e pela sua pratica, jA
neste Estado. major Pedró Cunha, pharmaceutlco evidencfada em varias commissões, o
O conferencista fallará sobre os be- Mancio Costa, Tito Carvalho, Masca' [oven engenheiro, que é portador de

neflcios que vem produzindo, desde a renhas Filho, Angelo La Porta, capitão um nome illuslre, tem revelado nas.

sua fundação, o serviço de Prophy- Adherbal de Castro e Silva, Antonio suas arduas Iuncções brilhantes qualí
Iaxia Rural, sabiamente dirigido pelo Coelho Pinto, deputado Accaclo Mo' dades de dirigente de um dos mais'

O 'ervl·to de [alhn[hn'e dO' iIlustre dr. Bellsario- Penna, gloria reira, Augusto Huebel, major Floduer: Il!'port�nles depsrtamentos , da admi-
.,. U Dt; Dr;. �., da medicina brasileira, a quem o dr. do Oliveira, Clementino Britto, Napo- nlstração �atharJ�ense. .�

Iodl·O' DO BO"O �'Iado Carlos Chagas, chamou mui justa. leão Lopes eJ. Gomy. Caval�elro de fino trato, S. �. pelos
U .,. U LI U mente "O Saneador do Brasil". ----____;_",.__- ------..�

seus aprimorados dotes de espírito e
.

. . Referir-se-á á acção patriotica do

O JORnAl B� [OMM
� ,b<?ndade, soube conquistar �s sympa-O EXlpo. Sr. Dr, Hercilio Luz re-

gover o collocando acima de tudo fRdO la I thias do nosso melo, onde e uma das
cebeu dro 81'

••
dr. José Paula, Insp�c- o bemn e�tar, a melho'r saude: do povo •

LI •

figu;as d: muil? ,relevo.
tor do .,Servlço Federal dos Indíos brasileiro, embora com grandes sa- mnnta O' 8[onln[lmnntO' A s muitas !el�Cllações que deve re-

neste Estado e no Paraná, o seguinte crificios orçamentarlos, \ lU li .,. t li • ceber, amanha .. Juntamos com prazer.

tele má: Dissertará ,sobl'e .a origem, o histo-
'

as no�sas, deseJand.o ao .illustre anoi ..

'(���,�tyba. 5. Profundamente pe,
ricó d� ài�s mol.estias ,ue asso- Rio,7--0 -Jornal do Comme.:ci.oj), :e�:fi�ante UJ1la eXlstencla prolongad�

h d
.,

h
Iam o interior do Palz, mo"trando os lamentando os tristes acontecimentos!' .

- n orado, agra e�o a maneIra carIO 0- meios relativamente faceis de evitaI· d h t tf1 d' t d d -Acompanhado da su� exma. esposa,
Ú E 'S D ...... '1' L V E Ih

' 'e on e • IZ que o 08 evem se I h
.

R' d J
.

xmo. r r. nerCllO UZ, sa com 'que . xa. aeo &U o sr. as ou curai-as. esforçar para que elles não &e repro'
segue, ale, J?ara ,o 10 e anelfo, on�

,l'ecebeu do sr dr.Ju�tíniano Serpa o Eduardo Lima Silva Noerhann, - en. Sobre o impalludismo, o . dr. -Gui· duzam.
� de vae. a serviço, o sr. dr. Olavo Prei-

-.seguinte telegramma: carregado do posto dos indios bo- malães hllará longamente, demons" Ninguem tem o direito de alarmar
re JUS�lor... ,

F I 3 A d .. .. trando quaes 05 mosquitos perigosos, I
-

d" .

S. . assl.sura tambem naquella__ ca-ürta eza, . censo e agra eço tocudos «Duque CUlas»,no mUnICI'
t

.

.di' .

a popu a�o 01' eira da Cidade com a pita I ao feliZ consorCIo de sua irma
muito penhQrado o recebimento' do pio de Blúmenau nesse "Estado, e o ��n:�;t:��esexp�c�:do e

oq�:��n��I�- !UCt ta. �odlIdtlca qbute ndao, Pderderê alhsu.a exma. senhorita Dinah Freire com:
'·elegramma de V 'y;,xa em que teve . .

.

.

t-
I .

b'
ln enSI a e, a 3 en o'se e ,seme aO' sr dr 01'1 M ti e h' d E.... • r.. . VIVO mter_esse que as ques oes que 'menta das larvas e o' seu «ha ltab tes excessos que não podem deixal'

.. o a, ng.en �Jro a s' .

. a gentileza de oommunícar-me que dizem respeito á economia, o -desen--- preferida. á, determinar providencias as mais tra1� de FderrOITherezopoh$. _

passou o exercicio 40 cargo de Go- volvimento daquelle posto merece- Terminará a conferencia dando di. energicas por parte das aucbridade�.
sr. r. av<? FreIre Juntor e sua

vernador desse Estado ao Cei Rau- ram d� espirito altamente esclareci. versos � Ja1rttares cons�lhosd afim tde O govern-o parece está _nesse firm� f:�i�'g��osa desejamos uma excellen..

lino Julio Adulpho Horn, presidente do e patriotico de V. Exa. :�Ie:��: ab:.:r:a��ça�osi:anâ�r �� proposito.
'

.

_ •• _

do C�ngrrsso R�preseDtativ� .Ap- _ Apresento os meus agradecimen meios fa�eiif para que sejam minora.
---._"-- ...._____",.,--"'- _ ... _- ---

proveito o ensejo para retrIbUIr a tos cívicos aos valio&os auxilios do dos os soffrimentos dos doentes af· Dr. Jo"e [ollóto -' B. Joaqui,m '�e 8liveira:v. Exa. os agradecimentos· pelas Estado a este J!.erviço e que V. Ex. fect�dos. '. _

.eOl'deaes relaçõea que foram manti- assegurou aqueI!e funccionario fa-
' A tao �!lter.essante conferenCia, c�r··

-
I Regressou hontam, á tarde, de' La'

d t S 'd - ',. . : to não delxara de comparecer crescIdo Acompanhado de sua virtuosa es.: ges, onàe foi ass-istft, á inauguraÇão
. as en re nOSS08 governos. au aço.es zendo ardentes votos de fehcI-dade riumero de pessoas quer da classe· - " d r M I

da Malriz, o Exmo. e ReVIDO. Sr. D.
-coréleaes.. pessoal V, Ex. e toda sorte prospe. medica ,da Capital, quer das classes F?sa ex�:. srg: (�r�en d

�ubz �t9
-

Joaquim de Oliveira, virtuoso Bispo
ridade 'do Estado de Sànta Catha-'- populares.

-,;

. a�o e ,s.'. n 1,ISS mas sen orI as DiQcesano.
,

t� d' t t
.

f
.

A conferencia é publica e não ha CI�ene e ZIZI Luz,regressoll hontern, Na sua companhia vieram lambem

rtlDad a? . ltgnadmen eVe PEa rlORtcam�tn- convites especiaes. ,d'::São Bento, o nosso presadissimo os Revmos. Padres Df. Luiz Zuber e
aa DnOla ra o por . x. espel 0- ��. -d t d d .

J" C II Jorge Seldemeyer, director e lente do
,sassaudações,» Loter'la do Est'ad-o ����eS�ffic���d::ab��eteO�o �x��: Oymnasio Cathal'Í!1en�e •

• S.egue, hoje, para a Bahia, n.o gOBO PELA INSTBUCÇAO Sr. Coron�l, ?ovel'nadol' .do Estado. nu�e�evd�a�aft�iol�����dG por grand8..i
16 hcença o nos80 prE'sado amIgo sr, Está servindo como fiscal das ex- S. S. fOI.ate ãquella vIlla acompa- S. Exa. o Sr. Coronel R:iulino Horn
(11'. Americo Nunes, integro Juiz de I, No dia 10 do corr:_nte, terça feir�, tracções da Lotoria do Estado,� no ohando a exma. sra. d. Coralia Fer- Presidenlj, do Congresso Represenlati·
l1ireito da la vara desta Capital. -/ �:/soe hnoraoSI'rdeat ml_anhdil, dievterão .. reaplI- corrente mez, o nosso joven conter- ,reira da Lu�, -\lirtu6sa: esposa do nos-

vo � 90 vernad or de;> E�tado, fez'se re

D . ,

B S
.

f
a c qr a a. ns rucç..o u· . .

d L
.

eh � E S p,resenlar no )leu desembarqu� palo s�
. ,�seJamos a . I - uma illUltO e-,blica, examesJpara professores provi. raner, sr. AcaclO Pmto a uz, 4'180 emmente. ee ""xmo. r. Dr. CapitíloJoão Cando, seu ajudante dehz viagem. 'sorios._ . . escriptnrario do Thesouro do Estado. Hercifio Luz. .

o d- : r ens.

A

Uma, determiuilção do sr.

Nlioilitl'O da' Goerrn

Rio: 7. O Chere" do Depar
tamento do Pessoal da, Guerra
mandou publicar no Boletim
Militar. a seguinte recommeú

dação do sr. Ministro da Guerra:
«No' sentido de evitar que

seja Ialsamente interpretada a

Ipresença
de officia.es nas arrua

ças e disturbios promovidos por
elementos estranhos ao' exereito ,

que pode de algum modo

prejudicar o bom nome de.

qU�-zosam as classes armadas,
'

.

sr. Ministro da Guerra re

commenda e é de todo o ponto'
censelhavel, que os officiaes se

abstenham de tomar parte nes

as manifestações, em absoluto,
inecmpativeis com o dever dos
mantenedores da ordem e servi
ores da Patria.•

,

.. -

quest,ao
7. O 'Parlamento irlandez -chegou

Joglez,
a um accordo,' que permitte

,
,

eza
a votação� boje, ti

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



· QUAL DEVE SER A ATTITUDE DOS
MILITARES

o. general Carneiro da Fontoura,
chefe da Região Militar, do Rio, cotr
cedeu á «Gazeta de Noticias», uma

entrevista sobre. o actual momento
político, I'
o. illustre militar disse: que já espe'

rav..a o resultado a que chegou a com'

missão do Club Militar. Pela experlen
eia que tem de lidar com politicos, em'
bora não seja politico, conhece as ma

nhas e os processos que aquelles em' • ...... as> .. -#"

f:��am para obter tudo quanto vi-

SORTE GRANDE
Quanto á attitude do Exercito, ob-

serva o general Carneiro da fontoura,
Por intermedio de seus correspon-

que a lufada que presentemente em'
dentes �o Rio de janeiro, srs: L. Cos

polga certo numero de camaradas pas-
ta & Cia., os srs. La Porta & Visconti,

sará quando voltar a- calma aos espio concessionarios da lotería de; Santa

ritos agitados . por insinuações dos Oatharína, pa�aram a!> Banco- Portu

que querem tirar proveito da agitação guez. do Brasil, o ?t1hete n. 10374,
politica, e que conseguiram, muito gei �emlaâo ��m rs. 25.000$000 na lote

tosamente, íntroduzil-a nas classes ar' Iria extrahida em 23 de Dezembro fln

madas. do.

O Exercito é constltuído hoje de
----------�..--.....--.. -

elementos superiores, quer em educa'
ção civil, quer militar e, na sua maio' TIT,O,ria, não se afastará do severo cum:

· primento do dever e do respeito á leis
do paíz Acredita me�mo que, em sua

maioria, elle não intef.\i.irá nas IUtlS
politicas.
,O militar, h�rniscüindo-se na poli-

· fica-terminou o entrevistado - estra:
ga-se absolutamente. Assim, deve elle.
obedecer rigorosamente á opinião da
Nação ..expressa nas urnas. Cotldemno,
pois, em absoluto, os processos que
estão empregando para afastar, neste

-

momento, o Exercito do cumprimento
do dever»,

Acha-se nesta Capital, o nosso arni
go. sr. Oaya Netto: digno CoJlector es
tadoal na Palhoça.·

- FESTA DE NOSSA SENHORA DO
-

PARTO
Realiss-se hoje, na I;greja Me Nossa

Senhora- do' 'Parto, '8' fesfividade em',
louvor ãquella imagem, -que constará
de missa soíemne- ás 10 horas, .com]
sermãoao Evangelho•.: . I
A' tarde, após uma pratica, terão lo'

gu os tocantes actos da Coroação
.

de
Nossa .Senhora e -Beija<Mão.

.

,

Esses-actos que promettem re vestir-se
. de toda a pompa, serão abrilhantados

_ .pelo harmonioso Côro do Purissimo

Trans-cor-reu ante-honrem o an.l Coração .de Ma�ia, sob a direéção do _, Joaquim TOl're." "

. . '1" d
'

.,sr.
Estanislau Siqueira. ,'"

mversano .nata }CIO o nosso presa.dó ASSOCIAÇÕES
_.

.

'1 �stampamo.s hoje o cliché do nos o

com�nhelro tle trabalhos sr, 'TIto Lfga Operariá amigo e querido slJ.prtman como uma

Carvalho, redactor desta f6Iha. Em sua séde á rua Tir�dentes reu' �omenagem ao congraçamento rea·

E
_.

d
-. "11 . h' ã�' 11 h" 'blé lIsado no <Azul e B:'anco». i

O ESTAnn n-t PARAUYBA INABAlAVEL spmto os �als I ustre� da nova nem1se ole,. :>

é' °L�as, eOm asse!TI
B � Joaquim Torras que ao lado de Qs'

lHJ UH (f geraç�o catharmense o anniversa- ger�, os SOCIOS. a c .Iga perana e., c t R s CI r B 'tl c I
.

' neflcente» para a eleição de sua nova
a o. as, ame.u. mo ri o, o ?1U,

rlante tem-se revelado nas suas fuI· directoria:' I
bo Sabmo, Pomplho Bento e m.Ul,tos

gurante.s producções litterarias um DIVERSÕES .
out�os, vem prestan.d.o um deflmdo

brilhante cultor de regionalislllO' ae No Ponto Chie e 110 Theatro AI apoIo � e�ta .Sã politica de. �balardo
d d," 'd' C 11.

'

h
.'

't Luz" nao podia encontrar dlfhculdade
que, e vez em quan o, '!lOS da sober- varo e arvq ,,,0 sera o)el á nOI e, e" W Id '. S 11 . RIA
bas a inas. exhibido o bello dilm, ié.-iumes de-- m a amlIo. a e� para que o '.'

pg. . moustl'am Amo., da fabrica PA- CHU�LO �0!ltmue firme. a .coheso;
,

A par dos seus. reaes mereCImentos, RAMOUNT.
I ,Assim, �llcltamos a joaqUlm -Torres

e de uma modestla que o torna mui- -A' tarde; haverá matinées nos dois
e Waldemlro Salles por bem co_.mpre·

to querido dos seus. amigos e admi Cinemas.
. hend.erem as vantagens da �oa har'

radores.
mama am um centro desportl VO. Nova Zelandia, 7. Disputandu Ü'

-- __".�.....-------_. Campeonato Mundial do Remo. o

Actualmente, Tito Carvalho exer·, Napoleão Lopes li) �r.. Presidente da Repobli- remador Hadfield venceu o remador
ce com muito brilho as {uncções de ca manda prender o tênen· ,Arnst percorrendo uma lista�cia de-

A� ._�i\ndhlatu�as (Ia Con,reu' adjuncto da promotoria publicai onde te Roberto Costa A '. •

ção 110 Esph.lto Santo . Rio 7 _

tres-mllhas e um _quarto em, 19 mI-'

Victoriá, �21. (Star.) O Oongresso
se vem Impondo pela sua formosa in- O dr. Pandiá Cologeras, _

Ministro nutos e 46 segundos, chegando ao-'

Legislativo do ,Estado votou hoje a telligencia e rectidão de eSl'irit,[). da Guerra, enviou ltm aviso ao Como. termo da prova com um-a dianteira

seguin te moção. 40 'Congresso Legis' - Os que trabalha� nesta casa, acin- 'mandanfe da ,Escola de A viação Miti� de seis barcos�
JJti vo do Espirito' Santo I tendo i em da que tardiamente, apresentam-lhe h,r, determinando fosse preso disci

vista as responsabilidades que Ihel in- as-sineeras felicitações com os votos plinarmente por oito dias o .tenente

A 1'1·' fcumbem como um dos elem.entos· de- de llluitos triumphos.
-

Culos Roberto Costa, que serve na
. a lanca . ranco ..

finidores'da acçã) politica do Estado, guarnição daquelle e,stabelecimeBto�por ;
.

delibera, com a presente moção, sigo.' têr 1omadoparte nas occurrencias d'e l·ng·l·ezanUicar ao presidente do Estado, coro' Cidade o iIIustre offieial do nosso hontem; na Avenida Rio Branco.
.

nel Nestor Gomes, o seu i�teiro ap' Exercito, c?ronel Ti�o Villa Lobos, Essa ordem de prisão foi hontem, Paris, 7. Os ]'ornaes declaram que-
plauso á attilu e qUe assumiu ,no

I
que reassumiu em seguida o cd"mman' d�da pelo dr. Epitacio Pessoa, Presi.

act.!}al momento politico, ineor'poraO' do �? �atalhão.' dente da Republica, tendo sido o te· Lloyd George informou a Briand qU6'

do-se aos verdadeiros / sentimentos da V.lSltel.o em Itome da �A Tribul'la», nente Roberto Costa recolhido, hoje, a Inglaterra acceitará a proposta de

Nação, que pelos seus orgão; -l'I1ais le' dahl, de que tambem' sou cqrrespon' ao Estado· Moior da Escola., uma alliança. apresentada pela Fran�

gítlmos, Dl Convenção de junho ulti� dente,. tendo S Ex. agradec'do as re' , ---- ".
_ .. - -

ça, com a condição de concordar es-
mo, já se manifestou pela escolha dos !�renclas qu� lhe têm sido feitas pela �ttrBda dn rodaRem dn lane"HJustres bjasileiro� drs. Arthur 'Bêrnar. Imprensa canoca, falando a respeijq L. U U� U U Ire y •

ta co� o desarm�men'o pai'?ial das-

des e Urbano dos Santos, respectiva. da celeb.re carta falsa, decLarou o co' O
.

d 01 F' J'
suas tlOpas de te�ra e tambem o des-·

I V II
sr. r. avo relre unlor, I

.

I' d
mente, para os' cargos de presidente. e

. rone I a.l:0bos que só acreditará d' . d Ob P bl' f
.

I
armamento nava, me um o a sup·

.vice.presidente da Republica, no fu' na authentlcld!3de da mesma no dia lrect,or eras u [caSE' OI n-
pressão do submarino.

turo qua�riénnio. (aa) Alarico de frei' em que o. illustre dr. Arlhur Bernar,- Segue' hoje a bo' do do vapor cumbl.Qo. �el0 gov�rno do- stado, Essas condições são

tas, j. j. Bernardes Sobrinho, Çhristia- de') declarar q�e a escreveu, sendo '.'.
-

.

de -adqUirir material para a maca· 't e'
'

no Rios Lopes, Felinto Elysio Martins, de p�rece� que o Club MIlitar, do qual lta. com destI!)O á zona. do ex-Con damisaçãJ da- esPrada geral.do
macei av lf'.

:Nelson 'Goulart Monteiro, Octavio não e SOCI? absolutamente não repre' testado. onde vae '.a serVIço, o nosso Estreito a Lages,
----.----------/---.,

iilndio do Brasil, jacyntho Mattos; Eu' senta a opmão do Exercito Naciónal,' prestimoso amigo sr.
. Napoleão Lo- �"-",,,,,,,,,�, - ' Sa'nta

,

Cath a r·," n.a'
,

�ôio Netto. J. P. Fernandes, Abou· no. caso Mas, não o.bstante o grão de pes que acaba de ser distinguido Ir�tado de eml·lr!lta"'O -'

(fio, H-e-nrique W_a�çlerley,. FranCISco a?lantamento do Exer�i!o actual, aéreo co� a' nom-eaçãCL.de advogado 'da
.

U U U·
Athayde, Colombo Guardla, Manoel d�ta estar o mesmo sUJelt9 a explora'_

.

-

. .

Nunes e Alvaro Oastro .Mattos.� çoes de pescaáoreil de aguás turvas. Developpement ColomzatlOn Com- R?ma, �. O embaix�dor bràsile�-
-

TalI1bem affirmou que em hypothese pan_y. ro fOI recebIdo pelo ReI que o feh-

A OPINIA-O nE UM MllIT-AR SOBRE a!g�ma acompanhará mov!me:lto> ,se· O illustre advogado deu-nos hon citou pela-,eonclusão do tratado de
.

U
.

dIC10Sos�.conforme fe.z publtco h-on.tem, tem agratisiJima satisfação da sua visi· emigraçã:o entre ti Brasil e a Italia.

A CARTA fALSA â�s�os�eempunred�ln5llabablrafvgea,dma, tconserlv.adn ta de des.pedidas, gentileza esta que A' sua retirada o Rei Victor pe
, en e, ao <1 o· h' d' Ih ,.. . .

.. que diz o corouel 1;'_lto da lei, representada pelos s.eus, legiti. mUlto ?OS pen orou.
""

10- e para tranS�l1lt�I� seus ;um,pl'l-
Vilia Lobo. mos mandatarios, a, partii do egregio Desejamos ao Sr Napoleao Lopes m_el.!tos ao dr. Epltaclo Pessoa e sua

23. " Regres�ou a esta chefe �a Naça.o.
.

umareliz viagem. exmb, esposa,
�

•

o ('apitA0 de corveta AleIlC3S'
tru Graçll e o ease da' cluta
O capitão de corveta Alencaslro

Graça en vlou o seguinte tetegramma
ao sr, Arthur Bernardes:

cConsoante a opinão do marechal
Hermes votei no. OIub Militar peto aí"
chívamento da questão da carta, que
reputo farsa, hoje mais do que nunca,
pelo espirita reconhecidamente parcial
da com.nlssão julgadora, sobretudo
d�pois da e :colha suspeita do sr. Serpa
_fInto,.

-

.

'lTm telegl'a:lDma tIo dr. Solbn
de Lucena

(Do «Paiz», do Rto)'
Parahyba, 21: O Comité Pró Bernar·

des.:.Urbano recebeu do dr. 501011 de
Lucena, presideilte do Estado, um

amistos.o telegramma assegu_rando:�he
a sua sQlidariedade politica, na attitu';
de que vem assumindo em face do
problema' da successão presidencial.
O Comité.

animada

CARVALHO

Fasem annos h'lje : ,

a exma, sra. d. Julia Branco Moell'
mann;

a exma. sra. d.- Oscarlna Camisão
Pinto; , Lima, 7. A estação radiographica Ia senhorita Olga de Alme.ida; de Iquitos communicou que t rdos

a me��.l'-"IÇllf�eluzó. os insurrectos, commandados pelo I
Fazem annos amanhi: .eap. Cervantes, que ha varios.

me-,a exma. sra. d. Argentina Unhares zes dominavam 'Tquitos, evacuaram a

da Silvai i1' cidade, embarcando em embarcações I

o sr. Alvaro Camillo da Silva; f1uviaes.' v e I y Ia senhorita Edwlges Bunner, Ignora-se o destino por elIes to-
o joveu Celio Machado;
a gentil senhorita Clementina C-osta. mado.

'IIHOSPEDES E VIAJANTES - A policia tomou conta de".lquitos,
General Alceblades Cabral cuja população soffreu horrivelmente
Acornpanhado.de sua exma, familia, com a fome. Ideve chegar hoje, da Capital Federal,

o sr. general Alcebiades Cabral.
A s. s. apresentamos os nossos Icumprimento, de boas vindas.

Transcorre, hoje, a data natalícia da
gentil senhorita Olga, de Almeida, ir'
mã do nesse presado amigo sr. Celso
de Almeida 10 offidal da Directoria
de Viação � Obras Publicas.

Regressa hoje, para Santos, onde é.
escripturario �'Aifandega, o nosso
amigo sr. Ary Campos de Oliveira,
que nos deu o prazer da sua visita de
despedidas,

Desejam s lhe uma feliz viagem:

I

mármore,
no dia 15 do

corrente,' na casa onde nasceu o

nosso heroico conterraneo, os srs.

Jovita Gandra, Manoel Domingos
Bastos, Paullno Cardoso, Oscar
Schrnidt, Theodoro Bruggemann,
Augusto Weachel, Victor Maria
no da,Silva, agrimensor êerqaeira
Lima, Jo�o Grurniché. .�,.-..,.�..,

Serviço directo (le I.on·
,

dres paru- a (Republi-
ea .» ,,\..._A.) ,

Londres, 7.
As exposições das industrias brio

tannlcas, que t�rão lugar simul
taneamente em fins de fevereiro,
provocaram grande interesse por
parte dos compradores ingleze
e estrangeiros,

Os funccionarios d a repartição
encarregada da defesa dos ínte:
resses dos fabricantes' ioglezes,no
mercados d'alem mar, estão mui'
to satisíeitcs com o grande nu
mero de pedidos de informa'
ções vindos especialmente de pai
zes da America latina.
Os pedidos de informações

oriundos dos paizes europêos,
que as novas propostas de cre
ditos de exportação ajudaram a

provocar, dejnenstram que estas
propostas estimularam a curlosi
kiaJe e a attenção.serla dos com'

pradores em todos �)S mercados'.
Uma succursal da repartição

dos créditos estrangeiros." será
aberta no recinto das exposições
e os visitantes poderão ahi ob
ter quaesquer informações. que
des�are� acerca de transacçêe
a cõncluír.

.

A experierrcla passada dernons
Ira que os compradoresapreciam
devidamente. o facto que taes
exposições lhe poupam tempo e

dlnheíro, grupando assim Q3
orocuctos de fabricas espalhadas �

em fado o paiz e lhes perrnlttern
de comparar os produetos de no
vas fabricas ainda desconhecidas
nos mercados consumidores com

aquelles de outras casas euja,
producção lhes é conhecida,

Ef!1 ambas as exposições ha:
verá uma extensão de vitrinas
excedendo de mais de 5 1'/2 mi
lhas, (quasi �9 kilornetros), das
que figuraram nas ultrnas expo-

, sições.

Equitos desoccu.
pada

(

Efleitos\ d.
iDCeDdfJ�

Ha;ttepool, ::Z. O incendío mani
festado aqui-deixou mais de duas
mil t>essôas sem habitação.
O desastre ficou ainda mais com

plicado, porque o vento atirou frag
mentos de madeira em chawwa sobre-
o tanque de ereosoto. /

Os pr'ejuizos são superiorüS' e um

milhão e meio de esterlinos.

Campeonato MUÍ1!!F
dial do _Remo

Circulou, hontení, a Santa Ctl..
tharina, orgão da Loteria..do E,sta·
d"

'

o..

Estampa os clicchés 'dos nossos:

illustres amigos srs. drs, Abelardo'
Luz, Secretar,io do Interior é depu
tado Edmundo Luz, e, varios diclcéS;
illustrativoB da rinauguração da
portante estrada da Ressacada•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Urna porção, de mioroblos na plaf•.
Semestre,

!NTERIOR E 'Esúnos
' .

�:$:: Sem deb�te, são approvados os Matricula. .

I '
Anno , .. _' - .. " $ paragraphos: . .

.

d
na de. um mlCrOSCQplO,. reve a .nos que Semestre ".,.,;. 13$000 Art. 13. fica o Poder Executivo au: Scisntiílco aos interessa os que a

'a�
eÓ»

t
-

118 [ .0
O período da nossa observação

/

é ás . ESTRA.NGEIRO .

_ tori d . matrlcul â deste Grupo os�ará aberta mlOlf rMau I OnUll,. vezes mais longo que o período de Anno
. . , '.' _

.'5$00 onza. o a"
. das 9 ás 13 horas, nos dias lO, 11" � U,� d' As assignaturas e annuncros sao pagos § 1. Abrir:

_

t..1empo que esses sere� po em ,Viver. adiantadamente. a) concurrencía para venda doa 12, 13 e 14 do corren e,ASSim é o homem, s'pDre. a crosta da
próprios do Estado desnecessarios ao Nos tres primeiros dias a matriculate�ra,. etn relação, a ��ermdade_, .�.

.

E"�a!,:� _"U? ta;.�, serviço publico, ou vendei-os em has- será para os alumnos que já o trequen: EDITALC? In!usorio só vl .. endo '!Ilnut<;>s, V �M��� � �.I!. ta publica, ou arrendal-os; taram- no anuo passado, mediante a M(;áificaÇÕes de taxas da corresJfO.esta tão longe da n,05sa extstencia,
, b) creditas. supplernentares para oc: apresentação do boletim da pr-orno- denciaquanto o ,homem e,sta IO,nge de COIl
correr a insuffidencia dos decretados ção com os dizeres preenchidos pe: Faço publico que, de confor.-ceber o .dla e a nOlt; unrversaes. A
na presente Lei, assim como especiae� los pass

_

ou .�ut�}fi:S, . ,'mld:id_e com a' Lei n, 4.440, de 31,nOIte universal, que e um momento da
e extraordinarios para custear servr. Nos dt"mal� pias sera para os novos

de Dezembro ultimo, que orça
eternidade, o período do somne ou do

ços autorizados e que não tenham do' candidatos que d�verao apresentarrepouso, em que :ntrllm e� lethargo
tação especial ou para anen.íer ás attastado de vaccma no acto da receita geral da Republlcà, foramtodos os elemel1to� do ,uUlvers,?, cha
despezas reclamadas em casos urgen- Inscripção. modificadas as 'taxas e portes dmando-se então, dia UtllVersa.',.� opos-
tes nos termos do art. 45, n. XVI, As aulas reabrir ssão a 16 do correspondencia para o interiorto a esse período, que é, a vlgl!la, em

\ da Constituição do Estado; , corrente. exterior do paiz., de accordo com
_

que, tudo accor?a, se aglfad e vlved § 2' adaptar a estrada de rodagem Sibylla Lobo Haberbeck
a tabella seguinte'

.Dizem os sablOs"qu� ca a um es
do Estreito

ã

Lages, ao serviço de au- DIRECTORA l,I:'
. Ises d!as, ou dessas noites, somp<'!e se

tornoveís, bem como contractar a con- �I!!!!I!!I!!����!!!!������, 1 CAR!AS-rrL�eiro porte par:._ade milhões de seculo;.' Esta po� 00 servação da mesma,. pela forma mais EDITAES'� r o interior 200 reis e para o ex.h0l!lem para esse pe:lod-J0 de e po,
conveniente aos interesses do Estado; tterior 40{) reis por .20 grammas;mais �onge que o In�u,orlio ,,pa�a � § 3, applicar em obras publicas os

.____.__ .

. �a'ém do primeiro porte 100 re,*duração �e um de nOStiOS dai! viven
saldos que se verificarem no correr do

para o interior e .000 para o ex-
, do eile mlnuíos apenas,. _ , .

, a ...Um microbio cuja vida .osci11l no .. '.� exercrcro;
.

"

. José Oarcez Junior, escrivão do ci.veJ terlor, por 20 grammas,
.

espaço de um millimetro, comparado a S 4, re�rgdnlz�r o" serviços de agra: da la. vara, encarregado do serviço BILHETES SIMPLES- lOU'milhões de leguaa do nosso globo -- cultura e industria �ecuarl� no Esta, do alistamento eleitoral do Muni
·

tertaqueo, é o homem agitando.se na

I " d�, creando uma. Directoria. encarre cipio de Florianopolis, na forma da reis paraferra, que é um ponto infimo cempa- ,�pproxlma-se a €.spoca. do Carnaval gada desses serviços, expedindo �ara lei. para o exterior.
.do ao universo. e ja se nota certo enthusiasmo em co tanto, os re�,ulamentos necessariOs, faço saber aos que o presente vi BILHETES POSTAES COM

ra
Na balança do iflfinito igualam· nhecidos�e influentes carnavalescos, S 5' Auxlhar� rem e delle conhecimento tiverem, RESPOSTAPAGA-200 reis pas: ' o mundo do homem e o'millimetro florirnopólis não pode dar este an' a) .a c:onclusao do monument� com'

que durante· a qui�zena finda �oram . .

4QO';;. icrobio.
.

no uma nota triste do seu indeferen- memoratIvo dos her6es catharlnense:; incluidos no alistamento eleitoral ra o !l1terlor e
.

reis 'para o �x·.

tismo; deixando de associaruse á folia que tombaram na Guerra do Panr deste municipio os seguintes cidadaos: terior·
O nosso ouvido.. é um âparelho tilo carnavalesca como infelizmente nos suc guay; Olivio da Costa Ortiga, de 60 an MANUSCtUPTOS- lOO' reig'..;<'

grossetro que é insensivel ás vibra· cedeu nestes ultimas anr.?s!
.

b), a ,�t�blicação .das obras his�oricas nos, .. empregado publico e residente para o interior � 80 teis para 9
·

ções do ether; e o proprio ar athmos' Nos outros c�ntros já se ouve o e sClenhhcas relativas ao �stado,. _nesta Capi-tal; Targino, Seára, ,de 22 exterior, por 50 grammas.. Taxa:Pherico parã 5ensibilizar o nosso clangor doa clarins tocand.o a chama c) os. melhorament�� da
.
Capital e

aunos, empregado publico e residente
I

�

200
.

, ,

nervo á'uditivo as suas ondulações II da á Caverna. dos endiabl(ados. cs serviços da c�rta Itlnerana do Es· nesta Capital; José .I�ufino de S.oma, mio ma: rei.:. para o Interior
� têm que sef superiores a desoito por Por .estes dias, tambem teremos nes lado;

.

__

.

de 4�3 ann'os.. !1egQclante e r�sldente e 400 reis para o exterior.
segundo, e ,é necessario 9ue nãà u�'1 ta capital ;0 �lvoroç�nte �E' PEREI· ,d) o lenvantamento,. em Flortanopo' ef!l C�nf!asvlelra; Jo�é F.rancls�o d.a

. A�OSTRAS� 100 reIs rpar� (}tra:passe ao �umero d.e .c1l1coenta mil

I'
RA a sacudir as tn�tez�lS to�as que 115, �e .um monumento de bronze � Silva, oe 24 ann0-!l•. negocl�nte e reSJ, interIOr e 80 reis para o exterIorpor segundo, para que não ·torne a .apoque-�tam a todo� nos, neste valle �ramto.a Cruz e Souza;. com a quan dente nesta Capital, FranCISco Lopes

por '50 grammas, Taxa mlOlma:'escapar á nos!!a peicepção auricular. ·1 de lagl'u:�as, -

.
tia de J::lnco contos de reIs (5:000$000 I; do� Santos" de 34 ��nos, l�vrador e

200'
.' .

160 .... Eis os limites misera\leis do nosso Ha mUltõs pt'oJectos formulado�, " e) pe�o !_11odo que ,lhe pétrecer maiS r.esldenie em Cannasvl�r.a; Jose Marques �

reis p�ra o mterlor e paaparelho auditivo, at� mesmo
.

...na es"l' Podemos adeantar que o Grumlcne, I cenvemente? � transporte do �_al que de .Oliveira, de 24 an.n?s, la�fador e, ta o exterIor,
. ,tr-eita area material em que vivemos. 1'0 aT()Oroso. carnavalesco, yae fazer fÔf. necessªflo Importar pela Ul1lao dos ','reSIdente em Cannasvlelra; Vlc!or· R ENCOMMENDAS-Taxa mtnl�Os nossos musculos não sentem uma r propaganda llltensa para que tenhamos Criadores de Lages; Busch, de 25 annos, commercrante e ma: 200 reis 'eorrente electrica altêrnativa, -deSde]1

um helio carnaval. _,,'.
"". ·1 residente nesta �apital; florismundo IMP ...<.ESSOS-=;;!O reIs (int�rior.)que seia :bem espaçada e composta de O�tra nova: _�m g�upo de,lgentls se·

"f Iil'b' L
�

. BO�lVentura Ga�cla, de 23 annos, ,?e- ..
.ondªs sinuseidaes, Para a nossa sen nh�rlias, f:rl�c�lonal'la8 de uma Em- ri. una . lVre I chani�o e re.sldente nesta CapItal; e 80 reis parei o exterIor, por 50

sibilidade! tal .corrente. não existe, I pre�i1! exhlblra u,!, elegante bando dI! I . I Franclsc-o Mar!a da Luz, de 44 a�n:os: grammas.por �er. Imposslvel sentll.a;. porem se jfeJnHlls1as.. '. � MISSA Ilavf(ld?� e resl�ente e� Cannasvlelra, CIRCULARES C O MM E R,· a acelerarmos, tornando·a menos es· . Domlllo rosco !

I Appançlo Ferreira ,da Silva-, de,23 an- CIAE� •.40 reis para o' interior epaçada com a elevação das excita�ões, .• .: -.. 1 nos, lavrador e resldepte no �I� Ver' 80
.

t' li Ó I,logo 'que pa.ssa o numero de vinte a1. AudlenClas do Sr. Go- malho; Leopoldo LUCiano TeixeIra, de reIs para o ex erlOr, Jipor r

. ternações por segundo" cgmeçamos a
d'

�

I 41 annos, e�pregado e residente. no grammassentil a vagamente, crescendo na nos- ver-na or
Sacco dos Llmõe�; Manoel da Silva, ]ORNAES5a sensibilidade nervosa á proporção O Sr, Goveruutloll'do Estado J de 25 aonos, empregado no commer· reis para c interior, e 80 reis pa"que augmentarem as suas alternações durá aQ.diellchu publicas, ás I ! cio e restdenJe nesta CapitaL; francis, ra ,0 exteqorpor.50 grammasaté cinco ,mil por segundo, numero

I terças
e sextas'Celras, das 9 Em suffragio á alma da fjnad� AU" co Paschoal Titnotheo. Alves, de 36 IMPRESSOS PARA USO EX.e?1 que deixaremos de novo de seno ás II.hO.·us" lia Sec.·etaria do roi·a Araujo Gevaerd será resada at1l1o�, lavra.dor e res!dente �m Can-

CLUSIVO .DOS C'!GOS .•40 reis
111-a por ter �l��apassado o.s marcos ,l"lIt.erlor, Fóra _lesses (li�s e

uma missa, segunda feira, 9 do Corren' naSVlelra;- ISidoro jose Rod�lgues, deda nossa senslblhda.de, _e cUJo I�um�' I heras
..
o Sr. Goverllado� so rc' te, ás 7 112 horas na Cathedral. O espo' 35 annos, eml?regado e reslC1ent� no para o ínteríor 'e .exteríor,prr 500ro elev.ado de exclt.ç<?es, a SClenCla I eeb�:ra �S-I)eSSOa8 .que t.Terem so e de mais parentes da desditosa falo Sacc� dos Limões; .Arthur Luclan� rammas.deno�m."a «alt, freque�cla»; au�h�nc.a eSllecial marca·da lecida covidam todas as pessôas de sua Garcta, de �3 al1nos, lavra.dor e, resl § PREMIO DE REGISTRO--300A. vista e, o un.lco �os nossqs prevlRmeute I,elo Gabinete; amisade para assistirem a_esse aclo-da d�nte no RIO Vet'melho; LUIZ Bolteux

reis para o interior e 400 para Ü'
sentidos que e sens,lvel as ondula'

III ",'.1 nossa religião; confessando,se, desde já Plazza, �e 23 aoncs, empregado. do exterl'or
_ções do ether; e assim mesmo para ;2 use

summamente agradecidux, C0t:11merCIO e resIdente nesta Capital;,1.ornane ex�itavel o nosso nervo opt�co, I João Sebastião �arques . ..-áe .23 annos, AVISO DE RECEBIMEN.TO-_e necessarJo que essas onduraçoes Jõe C liaco

r
�

- lavrador· e reSidente no RIO Verme .. quando solicitado no acto do re-superem o numero de quatrocentos O �. AnnUn·Cl·OS' lho;- francisco Joaquim de Souza Cos- gistrà: 200 reis para o interior- e
·

milhões por, s,egundoJ 3ugmentando Advogado ,I tinha, de 27 a�n?s, lavrador e �esiden-o expectro vlslvel, conforme_augmen _

_,
te em Cannasvlelra; Alfredo LJno Ca: 400 reis para o interior; pe'dido atarem as ondUlações, até setecentos e. RUA ARTISTA BITTENCOURT

fi � I lAURO MUll�R bral, 'de 36 annos, empregado no com' posteriorí: 300 reis para o interiors$te�ta trilhões por
. segundo, limite Caixa Postal n 120 I

'

ropo LUO ar L tmercio
e residente nesta Capital; Gere' e 800 reis para o exterior

_

ma){ltuo do nosso orgão vi�ual, que Florianopolis nafdo Machado do Nascimento, de PEDIDOS DE INFORMA..ÇOES,.ultrapassado, nada mais alcança-mos. 24 anilas, pescador e residente no Rio RETIRADA DE CORRESPON-Eis os dois I miles falaes em que MATR�CULA 'Vermelho; Manoel Bento de Oliveira, DENCIA OU ALTERAÇAo DE
se agita e cir{!umscreve li sciencia do

, I de 27 annos, lavrador e residente na,homem: Qu'e �xis)irá alem e a que� LOTER IA Previ,n� !los interessa.dos que a ma· Trindade; Ja&é Sav-as �iridalis, de 24 ENDEREÇO-200 rel.s para4IQ indessas duas fronteiras. que a sciencla tticula IniCial des_te GrupoEscQtar. es· annos, empregado do commercio e re' terlor e 800 reis para o exteri0""chama, infinito positivo e iuI!nito ne' Foi este o numero da sorte grande tará abertil nos dias 9 a 14 do �orren· sidente nesta Capital;· Lanriano Táva' :A equivalencia do ranco ourogativo ?! , " Para a materia existe de h0ntem 27.713 te, das 10 ás !3 horas. res, de 27 annos, arlista e residenteo nada e para o espirifo existe o tudo. Os alumnos do anno anterior serão nesta Capital; lrineu Domingos da Cu- é fixa 'a em oitocentos reis pÇlra a
. , .

.
' leza arcano dos seus segredos, 'matriculados em pri?1éiro lugar, (nos nha, de 44 annos, lavrador e residente cobrànça de taxas de correspon·S�l-el1tlflcamente I?�ssUl.mos c_inco Quem não desenvolveu esse atri' d!as 9,10 e 1 !), mediante � apr�se,nt� I em Cannasvieira; franciscG Pereira d.a dencia internacionaJ e em mil esen.hdos, mas o eSPl,ntuahsmo da n�s I b!:lto da alma, não pode imaginar 01 çao dos boletins de pro�oçaoJ cUJos .dl' Stlv.a, de 49 annos, ap,on�ador e, rest- seiscentos reis para a de taxas dasmais um" chama!1�� o o sexto. senta', sublime que se occulta nessa sabe' zeres devem ser preenchidos peJos 10-1 dehte no Sacco dos Llmoes; Jose An, encommendas internacionaes (eo-'do. qu� e � sensl�llldade physlca, e daria secreta. " ter�ssa..d.os,Os alumnos novos.ou tran�· � d!gde Ooulart, de ·25 annos, empre' r )que e'!l p�ll,osophla chalna"se: cfacul' Penso qu� -todo o homem possue,. feridos de ou!ros grupos serao matn,· gad<;> n? comm�rcio e residente. ne�ta

IS postliux •
.dade. Ins!ultlva»,

_ latente essa faculdade psychica, mas culados nos dias 10, 13 e 1.4, I Capital; Ludovmo jos.é Macarlo, de Administração dos Correios de,A, mtmção, facpl.dade ar�ano que quasi ninguem cultiva, porque o seu' Os alumnos novo.s deverao apre�en' 41 annos, lavrador e reSidente em Can' Santa Catha'rina,5 de Janeiro dd!stmgue e �aracte!lsa o genlo,- cõmo desenvolvimento requer tão extrema' l3r �o acto da matricula e atlest�do de nasvieira; .Adalberto Leveque da Cu· 1922,dlsse- a phllosophla r:econheceu'a pe' da dedicação, unida a tal perse-ve' vaCClna, nha, de 2�' annos, es.tivador e residen�eI�s portentosas maravilhas que exer: ra'nça, que poucos são os espiritos nesta Ç,aprtaJ; ]anuarlo da Costa Orll'citou em todos os tempos, entre to
que resistem ao desanimo em tão (i;scola CompleUleutar de FIo' ga,_ �e 22 an.nos, empregado. no com'�os os, povos,

. difficil conquista, _.·iallopuJ(s me�clO.e reSidente ne�la CapJtal; La.E pOIS pel� faculdado/ psychlca, que E' que se
_ tr�ta da sabedori3' da erclO Viegas de Amoflrn, �e 22 aonos, Manoel Eusebio Monteiro, de 37 arto, homem atinge o. mundo desc�nh�·. alma, o saber mais elevado que a Previno aos int�ressados que a ma' emp�egado f�dcral e reslden�e. nesta nos.,. negoeiánte e residente em CanCI�O-t lançando'se J?ra .

desses dOIS !t' humanidade possue, tricula desta Escola estará aberta nos CapItal; Henrique Jacques �OIte_nx, d.e, nasvieira; João florentino de Jesumltes �m que se agita. ,a '!1aterla, finalmente: dias 10, 11, 12 e 13 do corrente méz, 25 annos, empre.gado publico e re�l' de 23 anuos, lavrador e resiáenfeChamo de mundo desconhecido, () A cultura da alma ,é a cultura de Fpolis, 4·1-922,
..

dente nesta CapJlal; Manoel francl!?' Sticco dos Limões' Celso Valentim:bmundo das leis, q-Uà é onde ,existe a Deus, Cultivar a alm'a é buscar as JoilO
.

Tolentino JU71ior co Coutinho, de 59 annos, lavrador e sa oe 23 annns t:abalhador e resid�eJjadeJ e onde existe tambem um sensações divinas, atr�véz a doçura ,Di ector r�sJdente nesta Capital; Manoel Atfto' te 'na Trindade.'&1:eno eterno, para to(;l,a .a� alma que das af_f�ições e atravéz a conscien' mo �e Barcellos,. de 43 a:n�os, lavrad?r _. Apresentaram todos carteirasbusca.. q�e ama e que a-nctla,
_

eia da verdadeira· justiça. A Empreza Telephonlca de e reSidente _em ,Ca.nnasvleua.; FranCIS' identidade, documentos de idade"-

Esta e a ra._zão porque o homem Viver das bellezas da alma do FlorianopOUS-communica ao com. co fernand�s Pereira, de 21 annos, I�. renda e de residencia. E 'para c56 ,pode ser ,'SuperIor espiritualmente; proximo, porque sã� as bellezas de mercio e aos seus assignantes que vradOr e res!de��e, n,o S!CCO �os .LI ao conhecimento de todos, tapoiS a matefla, em seus minguados Deus, onde se realiza á verdadeira admittiu como sacio solidario o senhor mões; M�rclonllJo Britto ..
de - .SJ.qlleJrB} presente que será ,áffixado e pUbl.eGUrsos, torna'se a negação de tudo sabedoria, que é_ a cofiscienCia ati· Henrique Stamm e continua em sub.s de 21 an.n?s, lavrador e reSIdente em pela imprensa. florianopoUs"� � �ra�deza e superfori�e, . soluta da existenda humana. tiiP1Ção ,á firma ora extincla sol?, a cannas.Vlelra; João Momm, de 45

Jln'lDesembro de 1921. Eu,.. W�inhtU1Ç1.(}, é. :a faculda(Ye maravi'
.

razão social' de TTink$., Ehike &Cia. n'os, artista e residente nesta Capitál; junior, esc;rivão o es�revj
.

ue olvtnlSa o homem na bel' Arthur GALETTl florianopolis, 1 de Janeiro de 1922. Eduardo Calíxto.Pereira, de 32 anno$, .�.. José Gar

o. pedido. de a••ignatura_'
..RepuMi-.:a ••ó .erão attenaido.
diante pagamento adeantado

I O. 'Pagamentol devem Set J
a gerellcia de. 'a folha. por vale
talou por intermedlâ de cana �

mereiae•.

�aBta [ahalina

O Administra�or
an-oel 8anterre Guimarlles
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NOTICl:AS �DE ULTI1VLA HORA

111 ultiria!! da Armana d!Y�ml��n�: :��;:�:\�i:�e�et��o tido unpo- o an niversario

af�ltar·l� �O� ô1lrunam�nlo� ���:t:lec���d�os. c�;��:d(:i_ni:��� Coralí a Luz
Y li São Bento. 7. A exma sra.d. Co-

__.

OH' fDB' pessôas. ralia Luz tem sido milito visitada e Entretanto, agora, acha::n que esse Tokio, 7. O gabinete imperial der
� � . felicitada pela passagem do seu ano numero' subirá a cinco milhões. cídiu que o Japão. !!lanterá a sua po-

Rio, 7. O dr. Veigá Miranda, Mi'
. n [nOfíllhB do l�nn� R'ta' niversario natalício A situação tem-se aggravado com si.çãIJ. de. _não acceit�r a proposta d?nistro da Marinha.tez hontern, :;'0 che' U li �� Bt Uií uytí� t:í�'�. a falta de 'cavallos, eamellos e bois distribuição proporcional de subma-

fe do Estade+Maior da Armada, li se'

f' d
'

guínte recornmendação: UD[[IOnanDO. sAo APPROVADOS os PL.A- tornando-se impossivsl o' transporte. .rinos feita pela Conferencia do Des-

«Recommendo-vos que em Ordem NOS GERAES DAS GRANDES Em Saratoff. ·uffa, Orenburg e
armamento.

do Dfifal_ .dessedEstad�'J Maiorr condvidAei'? "Lages 7- O Conselho Municipal . MANOBRAS
- Kazan só se vêm figuras esqueléticas Confa. reneia de' mínisírasos o ctaes as iversas c asses a r' ,., Rio 7. O dr. Pandiá Callogeras, v;'

mada para se afastarem de quaesquer está fu�i{)nando, tendo havido ca- e enregeladas.
Ministro da Guerra, approvou 08 pla- r1 D d hagrupamentos, formados nas ruas, com lorosos debates entre o seu presidente .

_
\ 'annes , 7. urante

.

1l�8 oras

1• t 't ident d tu b ... d nos geraes para as grande!'! manobras I !1·lnatl"'o ��n[arl-a n� Ifalla LI d G' A h B' d
•

n u� os eVI en es e per r açao a dr. Walmor Ribeiro e o superinten- oy eorge, e rt ur nan estí-
ordem publica.

•

dente Aristiliano . Ram08.
do exercito, que se- realisarão em Fe- '. I v�ram fi conferencia sobre negocia-O governo está resolvido a garantir vereiro no 'Rio Grande do Sul. .-

.vor to-lo os meios a ,livre transito e a R 7 O
..

d I I
çoes que foram entaboladas em Lon-

segurança publica afim de evitar at., O III JO"(I [oll�to rnnrnf�a
orna, . S jornaes ' ec aram dros. -

tentado" á propriedade alheia e a ac- ,.
.
G II t�y ii�� A sítuacão horroro q?e o presidente d_Q Conselho �e Mi-, A opinião geral sobre o' resultado

ção da p licia não será tolhida por i ; ntstros recebeu u� telegramm� l?for-,dessa conferencia é muito peasimista.
qu=rn quer qre sela em taes agrupa'! S: Bento.. 6. �elo trem da ta�él1a sa· da 'Russía mando 1_ue mUl:,OSr .do� pnncipaos I
rnentos. Isegilll'am com destino a e8s� capital, Bancos nao poderao �hqUldar as suast Alo,' A. i Q\�

-

I via Jaraguã, o de utado jõe Collaço, Moscou, 7. COO? a entrada do anno transacções na Bolsa, em' dezembro. ��.�SS BulhO
O regresso de D. Jea- exma. esposa e senhoritas Nini e Zizi de 1922,' completaram-se oito mezes I o telegramma está assignado pe-

.

D dOI"
"

. Luz. . de indiscriptivel norror para a Russia'llos presidentes dos syndieatos de cor- Assumpção, 7. Depois de uma

qUlm • e IVPlra A' gare compareceu crescido nu';' .As próximas colheitas contl'ib�irãO!
rectõres �as Bolsas de Florença Mi- violenta discussão n� recinto do Con-

Lages, 6. Seguiu �ara eS8a_cf,lpit�1 mero de amigos e familias, que .offe: I fracamente para _alliviar um pouco o. Ião, ;url�, Genova, �apole.s e �I)ma sel�J �nnicipal, o conselheiro Joa-.,
8
••
exa. � sr, d)oaqmm D. de Oh-II'€cera:n. bouquets de flo�e8 ao� illus-] fragello. .'

. _ -I �. consl�erada LU�lto 'sena a-slttl.a-lqUlfi I'orres .m�tou um seu collega
veira B18p'0 Dioeêsano, acompanha-· tres vIaJantes.· I Como os membros da commissao ção bancana na Itaha. 'de n:Jme Vensslmo Varga� •

.
_ fll!

•

de o l americana de SOCCJrro calculavam: o. O
•
numero provável de mortes, durante U
o ultimo inverno, seria de dois rui
Ihões.

JUlão não aueita �iltti�uí.
tão IrOJDf[ioD�1

O Dr.Americo d Silveira Nnues, Jniz de Direito da lf.. Vsra e Presi !J(j�.�.�����_�_�_��]L�J§@]df'nte da Junta Apuradora, etc: !!.�
Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por

� fr �
•

ella presidida resílhat'am votados para Deputados ao Congresso Repre�en.

� ·;-r!to�·!,·annunl[IO�"lativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de. Daezmb�o proxlmo
indo, na ordem seguinte:

Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votos

Coronel Ceetauo Vieira da Costa 10,316 •

Dr. Edmundo da-Luz Pinto 9,714 »

Dr. Carlos Viclor WeodhãQsen 9,653 »

�-;:;!
•

IMajór José Accacio Soal'es Moreira 9,530 » 'UI no Jorna
_Dr. Afothur ferreira da Coita 9,346 »

Coronel João Fernandes da Souza 9,287 1>

Y�z���l�!l��"���t�!��teu� �'�J� : IID

e u .-caDr. Fulvio Coriolano Aducci 9086·» f1fl
Dr. Henrique Rtt�p JuniOl; 9.oál li --l

Coronel Manoel Thiago de Castro 9 010 » �
.

Dr. Ivó de Aqufrío Fons�ca ,�..... 8984»
ln!

-

�Dr. Antonio Pedro de Andrade M ..lllel'· 8.955» i.!:J
Dr. João de Oliveira_.,. 8924 »

OO
....

J
Int

Ooronel João Gu:marã.es Pinho 8.904 ,
t;!J

Capitão Joe Luiz Mal'tins Collaço 8.877· ,. 121
Dr. Cid. Ca-mdos 8.317 , 1!1
Capitão João Pedro de Oiiveira Carvalho 8.281»�: O. anDuncios na "Republica" serão feitos de �C(\mmanrlante Carlos Moreira de Abreu 88.'222232'- ,.

accordo com a. seguinte tabeUa: .

Majo!' Luiz de Vasconcelios »

Dr. V,icto(' Konder 8. 215

�Coronel Alvim Schrader 8.210 s
Uma pagina inteira (urna vez) 150$00.0

�Phal'maceutico Manoel Deodoro de Cat'valho 8.209,.
Meia pagina c. 4800.!oOOo.Oo .

Pastor Rev. Julio G. Nogtteira M1Jj� Eduardo OLtO Horn' 7.856 »' Quarto de pagina. olP

No seu tf�mplo silo. á rua Visconde . Capifão Vidal Ramos Netto 7856

»� 0l,ii6avdo de .pagina ( 25$$000. �d O P t 35 I b Dr. Placido Gomes 7.767
.

.. e pagma t;. 20 000
euro re o, n. ,ce eram-se >.'

.1/32 de pagina c (10$000 /

cultos publicos com prégação ao Dr. Alltonio Vicente Bulcão Vi.anna 7581». 1/16 de pagina (um mez) 20.0$000 '.

Envangelho, ás quinlas·feiras, ás 19 ./ Coronel Francisco A1ves Fagundes 7346 ,

e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 Major Bíbiano Rodl'igues C!� Lima 1127 "�
Vt2 de pagina «I(' 150$00.0.

00e 30. Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco' 7.044-» -_
I. Escola Dúmírl'ical, para o estudo . Dado 9 passado nesta '_cidade de Florianopolis, aQS c1nco dias do mez de

I
Na l�. pagina texto· 1$500 a linha, 21!' pagina 800 reis •

systematicoda Biblia e de cathecismos Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Junior, T�ballião, ser· A pedido••. edit;djetc., 300 �éis a linha �para. adultos � creanças de ambos os

I
vindo de seCl.'etat'.iO o eE'crevi (As.siguado) Americo da Silveira Nunes. Está

sexos, realisa-se aós domingos depois conforme o original. Era ut suprll. Tabellião Campos Junior. . -

do culto da manhã (entre meio dia e
-

. ,.,

--

.

-

.

O. anDuncio. por longo pruo têm 10 % de ahatimento

melà hora depois de meio. dia) ..-<·· ,m__a, fica sUjeito a multa de .10 I· PAQUETE
r.:::x:;J�.. r�jl�r.::x;;I�lr (.j]r.::A;:;1_�'_;��I�rj.iit�.··i

, �lngressQ �anco a todos «Vem e decor�ido Q dito semestre e ele ,Itapema � I!."X":'J -:::x;:' I�IL'-�J'� �I��L'"'V" 0'
ve,. (Joio I . 46). .

.

vada a 15 'j. .-, � epoca da cobrau Chegará do norte, domingo,8 do .,

W.. [8.N [[»-""[8�.§', teGoverno Mun-t·'cl·pal ça do �. sem - -" _. Janeir'o, seguindo para os-portos de
'I'hesourada da Superinten- Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre.

Cobrança d'1 l' semes.tre dos den'cia MUI�icipJ.l de Florianopú'
. -Previne·se acs srs. passageiros que

d· r !) d J' f d· 1922 esta Agencia só dá bilhete .de passa-·. .

. W • " • •

ímpostos 'éi' contlOllação e IS,-t.J e alie �o c:
.'. gem diante da apresentação de attestado 1). magDlflca e bem conhecida fazenda das DemorJs, InclUSive

abertura de negocio, .'aferição, Antonw Coel�o Pinto de vaccina.., '. e annexas ás afamadas i vernadas da rio Jararacrl, Papu.1m e Morro
vthic1110s e taxa sanitarÍa. Thesourelro -Carga ate a vespera da sahlda :.lO� do Maia, junto ao Fachinal Preto, na estrada velha de Lages. ten- <

De ordem do sr. Super;nteu- paqpuetes· .. f -õe A c'a da elo entràdas pelo QJebra De[1t�s, Barracã) e Ja[ar�ca b0dS casaSj
d· M'

..

I· t d ara mais ln ormaç s na gen 1 . .

'f" d ,.
.

.

ente UlllClpa, e nos ermos o. Companhia, á rua Conselheiro Mafra mangueiras e potrelros,: magol Icas agua a�, c Ima .e�rnpeu, almu
ttgulame:Ho, faço. publico, para I n. 23, com o A�"':llte de de 700 a '1200 metros, c!_lstantes da CapItal110 kdometros.·
conhccim' nto dos interessados, I ..

f,e OlleJ !iLnz.
.

A faze_nda contém .mais ou menos. 30 a 40 milhões, campos,
que durante o corrente !1tez,"e-m

I
- __ . fachinàes e mattos, tôas terras de piantação. Garante-se gado gor-

thod()s ('·S di<.4S ut�i5 ?as 10Tlás 15

.( N rin N�Ven!![�d [O'tli)'f!l'
-

A. Carm"� I do Q_o inverno � no verA,')b' Ent.(ega se a fazenda Inedida e demarca4a.
oras, s,,' procece nesta !1eSOll

". II. 11'; nU yu uu � � Ui PHOTOGRAFHO jPreço convidativo e tám em rec be-se em pdgamento gado de criar
t'4ri.t á c'lbrança-dos il'l1P ,st()s/de I� 'C I - RUA TIRADEN1·.-:; '; e de· co'rte.

. I
"-

.

J.sln OII1.I'UII lia l'08S(le uu �--

abertura e:éontinuação
.

dS; nego· Uio de .lanchou ,\I'mazeus f�e.
' Retratos para todos o. "Ti.', Para tratar com o proprietario Carlos Napoleão Poeta, nó'

.

f' h' 1
. desde 5$000 a du1i.r d C JClt;S, <i �rtção. ve leu os ê taxa l'aes.i dhij)Osj�ào de seus'en)' escriptor_io da Socie ade atha-rinense, na aral'aca,·on. em São José.

{
/

I d· Trabalho tombem 1105 �� ...
sanltaria� C9ilrespondente ao pri- HU'(·adol'e!i!e'J'.�(�e te orespal':t

-- .. -.-- .. -.-----. - .. ----

meiro semestre do actual exerci- o '(·.ffcUo de Wnrruuts. I __-------.--- 'i� Off,--c,'na -photographl'c�s commen,?a. com toda a presteza. .

_

(4
. Especlahdade- em reportagens photo'

cio de 1�t2, séndo a taxa SJn!- PAQUETE I graphicas e. clichés. -

·eJl.5JraaeJeJlEleJeegsells
.taria cübrada de accor-:o com a

It 11 D J · B·t
. m de hotogravura Preços modicas.

tab-tlla anneXd á Lei n 251 de 12' a 1ue ra .

fi
r. ose, 01 euxll1 P .

.
Cliché mínimo 5$000. Centimetros

de Janeiro de 1� 17, em com.biná· .L�eg,:;:·á_ dO. -sul, domí�(I, 8 de I m ADVOGADO m Acha'se iutrccionando a nossa offici-
100 r�

.ção CQm o art. n 18, 'da Lei n Janell'u,
.. ',eg_!ltnd,.o para ,os pOrl?8 J

.-----..:...__-------

441, de 27 de Outllbro de-1917 de Parnn<lguil, i\"tUI.;l;IB, Santos, RIO. D1 "
na photographica e de phõtosi'avura «REPUBLICA ..

, acha-se á veada
.

e Janeiro, Vl.c'lOI:ia, Bahia. Maéefg, lU .fOAS 10 A'S 13 HORAS)
_

(jJ estabelecida para a «Republica> e par na Agencia EDU'
.

CHAVES. Pra-
O contril:tuinte qne Ilão sat!.Sfi�er Recife., Cabeae!lo, .Nelal, Macau e ID PRAÇA GENERAL. OSORIO, 24. ffi ° publico,

(>a 15 de Novembro,,'
.-

..set� 'qebito dentro d� praso aci- Mossor6.
. tElefijEleeJaeeaeeaiS��e:J AJtende·se a q�alquer chamado c en· 1

Municipal
Revisão do lançamento de imposto

de abertura e continuação d� ne

gocios, fabricas, officinas, etc"
aferição de pesos

-

e medidas e

vehiculo::. ,

Oe ordem do Sr, Superintendente
Municipal e nas termos da. Podaria
n. 763 desta da.ta, faço publico para
conhecimento do.S interessados que no

dia 22 do corrente terão inich os

trabalhos de revisão do lançamento
do imposto da -abertura e "Continua- .

ção de negocios, vehicnlos e 'aferição
D;�J' 'o proximo exercido de 1922, de
acc.,rdo co.m dS tabellas annexas á
Lei· Orçamentaria em vigor.

S�cretaria da Superimendencia Mu
nioi>al de Florianopolis, 21 de Novem· I ,

brr de t921. .

!

Manoel Esperidião da Silva I
Officiai lançador.

�

___.. j
EGREJA EVANGElICA PRESBITERIANA

DE flORlANOPOl�
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