
.

ORGÃO DO PAR.TIDO REPUBLIC ..�NO CA'rHARINE'NSE

FLORIAliOPOLIS
,

/
ANNO XVII Terça feira, 10 de Janeiro de 1922 SANTA Çt\THARINA li .

�OMOME TO po�rTIC
_.------.... -.,--_._II. :::==--.....=:;;:;;O' ......,__ _

VICTORIA DA CANDIDATURA DO
-DA SILVA BERNÁRDES

-

DR. ARTHUR
.- ,

(j,..• , •

---,--,,---- -----=:::>-

ança Republicana, que agora sé ser�� Março vinio�r.o, pois a sessão po·
oreoccupa em manter a .palavra do lítica do Club MIlitar !'Jão representou
seu ex.cheíe, sr. Paulo de frontin, que] a bsolutamente o pensar. da parte san

foi nm dos maiores defensores da can' do nosso: Exercito. Tertuliano-Potygua
didaíura do sr. Arthur Bernardes. ra, coronel» .

... Senador Lauro Sotlré reaftir· .

Os elementos de presfigio=-accres'
lUa ., seu apoio ao sr, centou que continuam a fazer parte i()5 mah notnveis homens da

,
-

Arthur Berllardes do partido têm o maior empenho pos] Uepobltca estA., eom o dr,
O Estada de Silo Paulo de 6 do sivel em prosegu r na lula para qu I de! Arthúr Bernarde3 l' oi

-correate estampou oseguinteteLegram· futuro, saibam que esta poderosa cor·1 O er. dr. Wenceslau Braz, ex-Pré- A conferencia do, dr. Arttiur Ou marãesma: rente politica, quando abra�'ir qualquer:1 sidente da Republlca, enviou ao dr.
cA auiiude do sr, Laura Svdré causa, se �a;o poderá assemelhar a bano Arthur Bernardes o-seguinte telegram-Noticias procederftes de Belém do Pa dos de ciganos que anoitecem numa ma:

''fá dizem que o sr. LaUfO Sodré, dean- margem do Parayba e amanhecem na «Conhecedor ha mais de 20 annos 'lpnlação desimada pelo impaludismocte.' das Ialsidades espalhadas em torno outra. do teu feitio moral con venci-me des: então reinante, alem de, numa .c�fra de
de sua -attltude no caso da succesão Banquete politico de logo da falsidade da carta-que te setenta e dois. por cento; estar infestada
presidencial, telegraphou' aos s,eus ami: Reallsa-se .no dia 21. -em Bello Hori. àttribuern, o que é uma grave injus- pela-uncinariose.
gO$ politicas, dizendo que hoje, �omo zonte, o banquete que o partido Repu' tiça nesta hora feita ao teu nome, teu iOcm as medidas de prophylaxia
sempre, a sua palavra é .uma umca e blícano Mineiro offerece.aos srs. 'Raul passado e tua honra, . adoptadas, a, cifras, segundo o nosso
-que ha multo se pronunciou pela cano Soàres e alegarão Maciel, candldatos Constitue esse facto mais uma razão ultimo: relatodo apresentado em fins
-didatura do sr. Arthur Bernardes, com á presidencia e více'presidencla do Es: ." ã inha consciencla p'ara I

de Agosto recente, baixaram de trezen-que se impoe mmna consciencra nara
'tos e frlnta e tres casos de impaludis-.a qual continua a estar hoje e est.ará tado. continuar ao teu lado». ' . "

. sempre, julgando alé uma affronta sup- Nesse bauquete o sr, RllUI Soares le' O sr. dr. Bueno de Paiva, víee-Pre- I mo-observados em 1920, para dezoito
por-se que possa agir de outro modo rá a sua plataforma de governo. sidente da Republica e Presidente do i em 1921, isso no que diz respeito á
Accrescentou o sr, Lsuro Sodré que A eommlssão promotora do banque' S d dirl t b d Arthur r povoação de Anchieta, pois em [ero:" ioso d ena O, mgiu am em ao' r,

I" ny'mo Mesqul'ta de oitocentos e oíten'
.

.o situacionismo paraense, CIOSO e man te dirigiu convites aos deputados e se' Bernardes o seguinte telegramma::ter às seus' cojnpromissos, não consi- nadores mineiros, estaduaes e federaes, «Com as felicitações que envio pelo ; ta e um verlílcados em 1920 desceu a
-derou nem j.aníais considerará aberta a presidentes das Camaras Municipaes, seu bello e confortante manifesto; á trezentos em igual periodo deste anno,
.questão da successao pres4}encial, em' dos conselhos deliberativos e outras NaçãO, vae �!Dbem a renovação dos -sendo 'que ainda se acham em via de
,peohando todos os seus esforços para pessoas de destaque politico em Minas. protestos de minha solidariedade com conclusão as obras de canalisação dos
que os candidatos da Oonvenção junho todos os mineiros que continuam a tres rios cujo transbordamento é a
obtenham naquelle Estado estrondosa O Pre3idente de ,(oijergipe reaf' cercar a pessoa do iIIustre p�tricio da O sr, dr, Arlhur Ribeiro Gui- causa da' manutenção permanente de
victoria sobre a dissidencia e q�e o sr. Clrma o Meu apoio ao Dr, mesma confiança que nelle deposita- marães, chéfe da Oommieaão de vastos fócos de procreação de anophe:Arthur Bernardes triumpharã no Pará, Arthur Bernardes

varn, o mesmo respeito e acatamento. Saneamento e Prophylaxia Rural, lineos,
.haja o que �uve.r.) O sr: Arthur Bernardes recebeu ante- realísou, ante-boatem, á noite,' no Sito apenas estes factos que são

honrem o seguinte teleg. amma: . Offidaes solidarios com o ge' Th
'

d f ,identicos em todas as lo�alidades be'
Deelaruçiio dCf general Setem' «Aracaju, 3-Sómente agora e de Deral Booit"acio (_losta

eatro a SUá annunCla a con erenCla neficiadas pelo referido Serviço afim.

brino de �'ar"aUlo vido ao telegrapho conheço os termos Belém, 5-0s officiaes eHectivos do sobre a importancia e a utilidade dos de atlralr a vossa preciosa atteRçãoDo .mesmo co�ituado orgãO, tran- do manifesto por v. exa. dirigido á Exercito major Luiz Lobo, capitães serviços, que
-

a sua coromissão para relevançia. do assumpto q!le va'
scr�vemos o segumte despacho:. Nação relativamente ao laudo do Club Josaphat Caldei(a e Luiz Pinlo, pri • .,ae exec!}tar, mos, tra1�r •. �erta, Senhores antl'demo'
«O g�neral Semt�mbrino da Carvalh<,>, Militar. COl1scio da Jealdade da pala meiros tenentes Josué freire,' Mendes Uma nllmerosa cc,ncorrencia .af- c�ahcoJ t!1lclarmos uma �ampanl:ta que,entrevistado em Juiz de Póra, a pro· vra de V. eXia. no lamentavel inei' de Moraes e' josé Lobo, telegrapha-.· fluiu ao Theatro para ouvir o distin- diz �espell0 com o '!1alcr bem com

posUo da. situação' poUtica., declarou dent� que conseguiu obscureoer pela ram manife.stando�se solidarias com a . _ que a Natureza nos favoreceu e qu�que conti_nua a affirmar que o Exer.' paiXãO a verdade das coisa�, arrastan' moçã-o que o general Bonifacio Costa eto �e�lC9. , ve� a ser a saúde, sem v·os, expo� prJ'.cito não pode e não deve precipita,r' d.o o espirito do meSmo Club a reco' apresentou ao Club Militar, condem-- As, �,30 hords •. S S. appareceu Imelro quaes os males. que vimos
·se no torvelinho das luta:; partida rias, nhecer como verdad�iro o que demons' nando a intromissão das classes arma- ao palco, sendo a'Companhado pelos co�bater, q!laes as sua� causas. e os
sobretudo porque ê o orgão da d�fesa t�a ser falso ve!1ho dIzer a v. �xa. que, (tas nas lutas politicas, / srs. drs Abelardo Luz, .....Secl'etario ,meIOS de eVltal.as: _ ..,da opinião nacional, igualmente 'expres' ftrme -::om as Idê s e a ,mamsfestação d I te .

J f Alf d A Agora que o prImeiro passo Já fOJ
.sa. do .pa·rlido situacionista do meu esta: Om .. lnes que 8e maniCestam' .

o n nor e us u;a!
•

re o, ra�. dado pelo accordo firmado' e;ntre os
Considerou fundameotalmente falsa, d� m"'ntenho tambem firmemente as c t M 5-0 crr.J·tão Henri'. )0, Delegad) da Serviço de Industria Governos do Estado e da Umão parad Iv,,, van a ana, a.. P I Adh G "6 D' d' -

d t S'
- ,

d •'falsissima, a carta, .des e que a eu e idéas da . Convenção de 8 de Junho que Campos e o primeiro tenente AI astor; emar ri), trector o I a I�stallaçao es e ervlço,c.nao e e
·comparou com outras do sr. Bernar-

em. pleno· accôJ jo com as c,?rrentes ph�u Barcellos telegrápharam /ao sr. Matadou.ro Publico; Felippo pedr�L!
. ma_IS, como, at� do �QSSO dever enca'

-,Ões. Referiu'se á parcialidade coni que politicas qu,.e, sagraram, .ça�dldaturas �rthur Bernardes o seguinte: cCremos ra, Inspectz)r, da Saude do Porto; Re., recer o patnottco acto do. vosso actual
;agiu a cornmissão do Club Militar, e que são;�poladas pela malona da Na' firmemente que vossa. honra foi vil- mi ia de .oliveira Sa et', Sizenan. Governo que, tendo em .�l,to apreço..dissp.- não Roder acceitar o seu laudo, ção, que deve manter ,assegurada a mér.te atassalhada pelos socios do g

• , ,p 10 bem estar ��� seus patrt ... los ,e nã�.sobre o caso das carta,s, por não re- ordem civil como �a�anlia 90 regi', Club Militar, dQ...Telxelra e Otto Rblza., . olhdndél sacrlftcloi de ordem hnanCel!
j)resentar o mesmo a opinião do Exer' me": Saudaçõ!s cor�:haes. pereira Lobo, Protestamos contra a parcialidade ,O sr. dr, Alfredo ArauJo, em ca·

'I ra! procedeg. �omo devem, fa�er no
;cito. Penetrou já na Conscieneia do preSIdente do cSerglpe,1) da carta; rmhosas palav.aas, apresentou ao au- �eJo �a famtha os paes cflterros�s e '

:f.xercito,-accrescentou o general Se'
ditorio o conferencista que fDi rece-11I'Itelhgente�, que �(}lIoe,ando aCIma

tembrino-o sentimento do dever 5U b BRAVO CORONEL POTVOUARA " de tudo a tnstrucçao solida e a saúde
premo de amparar a ordem constitu·· TAMBEM E' BERNARDISTA I '1I08tio no 81·0 afia ;/ bldo p�r uma salva de !Ja1ma,s. Ide seuª-fiIhos nada poupam neste gt>n'
,dona!, e a,sua defesa extrema, deven- Entre out-rOSI telegrammas de solida. • U • �.

, InICIando a sua ConferenCia, o sr. I lido afim de tornal'os aptos para a
do a nação confiar nas torças arma .. riedade dirigidos por offieiaes do Exer' nOrmall·ladJ dr. Guimal'ãea disse.

,

I lu �ta pela vid.a, ao em vez de amon'das. cito ao sr. Arthur Bernardes figuram os

'

:fI UI Bu Honrado com a indicaçaó de meu l toar riquezas que em mãos frageis eConcluiu dizendo: seguintes.. , .... Rio, 9 home. para organizar e dirigir oS Ser- '! inaptas seriam a eausa de acerbas· dei'«Posso· affirmar que !l attit:.tde da .A energia d� atti{ude �e v. exa." A, imprensa vespertina censura ss viços de. Saneamento e Prophylaxia I,' illusões e- cert?_fracasso.-;tropa <:ta minha região não obedece a ainda mais fortalece a confiança que I,
d h h" d Rural neste Estado, só não foi grande

.

O con.ferenclsta passa
.

a trat!r. ��jnjucç�es do meu commando: origi- deposito em' seu nome. Coronel Ar' occurrenClas e ontem, lstohan o
a surpreza de minha escolha, pJr S3' i Impaludismo e. da� vermlOoses e prlOna·se da comprehensão verdadeira da chiminio Pinto,. / as factos cm t(JdofYOS seus porme� b�r que o criterio seguido pelo actual; cipal';"enfe u�Clnarto.,e. ..artuação do Exercito no seio da c'om- «Mantenho a minha inabalavel con' res. Director deste Serviço no, Brazil ao I O Impaludismo endemu:o em toda amunhão brac;i1eira e da observação rj· vincção de ser falsa a carta perversa' Depois das 18 hora3 normalizou- confiaraos seu� auxili-ares mi�sões de vasta zon" do litoral, �ambem conhe.

gorosa e espontanea dos nosso,l! regu' mente atlribuida a v. ex:!. como arma
se completamente a situa�ão, sendo re�onsabilidade sáo a dedicação e o I cido por malona, maletlas, sezões, fe'lamentos, política de' despeito e �obre o laudo amor á causa q�e, elle abraçou e qU,e lbres inter(J1i1tentes, palustre3 et,c ..: éNão conheço, nem procure� saber a aomprovJdamente parcial da commis' retiradas as forçli-S que reforçavam o

como um verdadeiro aWlstolo vem,pre. 'uma doença com caracteres chOlcos�pipiao individual dos meus camara- são, que se inspirou na opinião indivi; policia�enlo, gando, e, nestas condiçõ.!s.autoriza-nos ma�s o� menos definidJs e ,CUjl eteo,;(:Jas t;obre- a -actualidade politica. Entre' dual smpeiHssima- do pet:ito Serpa ,---_.;.----�--"!"""--- a conscieocia a julga�mo.nos no mes' 10�la ou .causas era - oulr ora a�lri'tanto, asseguro que as tropas sob o Pinto. Major ,Pantaleão Telles». DR RUPP JUNIOR mo plano com 0, maiS devotados.' IbUlda a mil factores, como emanaçoemé"a cOQlmando garantirão, eQl.qua.l- cOóyaz \,Possuido delenthusiasmo,· __ . Desde a fuodaçao deste ServíçQ, d�leterhs dos pani�n?� OU lagõas, a�!er emerg-encia,-a ordem c'institucfo· e.llvio· paraoens a v. exa. pela altivez do Seguiu. -=ante-hontem. para o nor- coube nos collabora:r _ com o actual ml2smas e a uma mf,mllhde de outrit""lDal.
, l' a I, seu vibrante manisfesto dirigido á na' Chefe do mesmo no Districto federal, causas, todas ellas, emperic�s, ê pto�·- ,on- f 80 t 'IJioa çllo:t. CapitãO herculano de Assllm' te 00 Estado, o

-

sr. dr. Henrique como seu auxiliar na fundação e mais duzido por um' parasito dos �l�bulQ�A .ALLlANÇA REPUBLICANA. pção., C ._ Rupp,:. Junior, deputadp ao Con- tarde succedel o na direcção do Posto vermelho3 Jo sangue (hemahas) pro:C0NTINUA fiRME A..,O. LADO..ii . �Ao grande amigo e exma, famOia greso Representati'7i) do Estado. de Anchieta, local1dade limitrophe en' tozoario da da�se dos spo:-osoarlOs•.DO SI{ BERNARDES c �., envio .siQceros votos de felicidade pel.a
.'
O seu emb,arque, que se effectuou tre o Districto federal e o Estado do O conferencrsta trata' longame_!lt"·0 que; disse Q depntado Ii'i'i. entrada do anno novo, aprov�tando a no trlJ>iche rillmicipal, e�teve muito Ri() de janeiro, abrangelldo u�a vasta 'des5c pi;lrazito > d.a s�a terrivel ac&�,eoart FIlIi opporlu,hidad," 'para assegur,tr'lhea' zona deste ultim') �té 03 confins d,O Com as cOres- vIvas. o sr, ds- \0&.1'" concorrido. '

'"
- .....t .

'profu..n�a solidariedad� .e a 5=0n' S S I'
", povD<.;cb de jeronymQ Mesquita com mnrães pmta o que i3A

�

sito
c �a ��ç;� q�e Ihã Dasejamos a . ,uma fe IZ

vla-l r/i��d� ti:! N 'Jv;, Jg 'zo.na (s�a cau

Itnportante's
O momento JOUUDI

declaracões
,. , .

Saneamento e Prophylaxia Ru
ral de Santa' Calharina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o dr. Oufmãrles tratou d s traba' O d
.

..

B
.

.

M'
..

��s��s�r��aam���:� do para_zito esprestlglo OID�IIfI. '.10 .r. DL- -l::,o�as SO���S
TratanC!o do combate á malaria que

. A comedia, que se esperava fosse UI'OI � __---- õiiiiioliiiii-

únto tem servido para deprimir o typo hontem representada no Club Militar '11'��o- 101·'do brazileiro, o confere cista declara: ahl- leve o desempenho com que se

Pelo exposto poderemos desde fogo I
contava. .

- Major José BodrJgae. Lopes

jnferir termos dois h-d'1Jres a conside A •.troupes , a cuja frente �e pôz <, ;
Commemora hoje, mais um anní-

rar no combate a essa entidade rio' o ex-futuro Minh,tro da Marinha do Bealisa-ae. hoje, ás 12,30 horas, versario natalicio o nosso respeiíavel

soIogica: um que d.z respeito ao pa- sr. Nilo Peçanha, o S:'. Brasil S'lvado, no Hotel Macedo. o banquete que coesladan.o sr. �ajor [esé R?drigues Estampamos o decreto n. 4.408, de

rasito no sangue do individuo e' n� deu' conta de sua missão: perfilhou a 11m grupo de amigos offerece ao ar, L0l!e.s, vle-e'l?resldente do Directoria �4 de Dezembro findo, sanccionado':

maneira de tornar esse individuo in obra de um falsário com, o parecer de d Ab 1 d L c___'· d I
Potitíco da.cidade da Palhoça trsup· pelo sr, dr. Epifáciô Pessõa, Preslden-

r.. e ar � us, Otl\;,-etano o n- plente do Juiz de Direito d'aquella t d R I
-eapaz,de I,"'ransmittil'o aos seus ser u� perltodá accusado pelajustiça Pu teriar e [ustiça, comarca.

e a epub íca.

anelhantes o que se consegue pelo blica de ter dado pareceres contradi- .,. Estende aos officiaes. inferiores gra

tratamento de todos Oi doentes, quer tortos sobre- o mesmo trabalho.
.

.

Tomarão parte nessa homenagem Ao feliz anniversariante, apresen- duados e voluntarios da' Patria"
_ os em estado agudo, quer aquelles

- E 'que suecedeu? ao dedicado servidor do Estado,
.

as tamos os nossos cumprimentos com- os não comprehendidos no art: S

que. embora não apresentem símpto- --,Nada. A situaç�o continua a ser seguinteé pessôas: desembargàdores votos que fazemos pela sua felicidade da lei�. 2 290, de 19ro, o soldo-

. mlS aprecíaveís, são comtudo, por' .exacta"!p.nte o que era. A Nação res Medeiroe Hlho, Gil Costa e Ante. pessoal. respectivamente das tabetlas A .

tadores. de gametas por terem sido pondera a essa palhaçada, elegendo o dA'
.'

G S
C e 0- da referida lei, e dá ·outra;

mal curados nos seus primeiros ac: Dr.: Arthur Bernardes.e o Club Militar
ro e 8818, major ustavc ilveira, HeDedlna Porto. - 'providenciaS'. .

cessas. O outro em dar combate se terá despreatigtado, graça« aos ma-
drs, Heurique Le8S8, José' Boiteux, Por entre os abraços de seus exíre- O Pres�dente da .Republica dos Es-

energíco e methodico ás anophelinas nejos de meia duzia de ambiciosos tre- Alfredo Luz, Amadeu Luz, Oliveira mosos paes, vê passar hoje. mais um tados Unidos do Brasil, ,

Infestadas e reduzir ao minimo os Jegos. . e Silva" Gilberto Paranhos Henri- annive!sario nataltcio a !nteressan-te Faço saber que o Co�gresso Nacj.o

f6cos de procreação das mesmas afim Em outras condições, conduzido o qu F t O R
I

F
senhormha Henedina Nadir Porto. di' nal decretou e- eu sancciono a seguin

de diminuir. as probabilidades de exame da famosa carta com seriedade,
. e

.

on �, .
S�-llr. ,amos! .

austo lects filha do nosso companheíre te resolução:

disseminaçao do mal. a palavra do Cub Militar repercutiria
de Souza, Oandido Gafrée, Thiago da J�ve!1al Porto, secretario-gerente. deste Art. 1.-E' extensivo aos off,ciaes

Por ahi podeis av.aliar quão neces: como um trovão ecoando sobre -todo Fonseca, Arthur- Khan, Armando diario. inferiores, gradUádos. e- soldados vo�
.afio -nos é o vosso' auxlllo na o Brasil;

,
... .:, Knaught e Heitor Blum, deputados A' pequena anniyt:_rsarianle almeja- luntarios da Pátria, sobreviventes não

campanha que vimos emprehender Nas con�ições em que foi _dado o fá. Jõe �1l�90, Ivo d'Aquino, Cid Cam-
mos as malares íeliclda des. �

, comprehendídos no art. 28 da lei' n.

em pról dI? saneamento de nossa �oso laudo, erre soou CO�I) o estou- pos, Oscar Ro�as,' João Carvalho
,2.�90, de 13 de Dezembro de .910 o

.amada. Petria e levantamento- da rínho falhado de uma bicha de São Csrloa We dh A
� M' FazeI!' anno. h,je: '.

. soldo, respectivamente,
.

das tabellas

nossa tão villip.endiada raça, aié joão, molhada. .
.

. n_. aU8�n .

e ccaC1�. O>
••
a eXiU3. �ra d. Solange Rodrigues A, ·0 e D da referida lei, o qual será

agora tão mal comprehendída e tio O que podia ser tragico acabou seno reira, ooroners 81Ivl[�_O Carnetro da DI Bern�rdl; ,

relat vo aos pcsfOs com que vo!taram

.injustamenle depr!ciada no conceito .do grotesco. O que podia ser sofemne, Ounha, Campos Junior,João Simões a genl�1 8enho�lta Robeli.a Bonette; Ida campanha.' \

.

daquelles que desconhecend� as cau' foi apenas ,?ulha. .. .
Lopes, Cid Gonzaga� Manoel Lins e .

a gentil senhOrita Orlam}lOa Buchele, Paragrapho unito-Os otficlaes, j�

�as de seus males não t!epldam 'em Os que tlvere"! paclencla !1ã.o préC'1 Santerre Guimarães, major Pedro ftl�a do nosso conterraneo sr. João feriares, graduados e-soldadOS, que se

,ulgal-a de modo últraJante. Esta z',rão esperar mUito para aS�lstlr a al- Cunba h .. .

M
• C'

.. LUIZ Bu�hele J�nfor; habilitaram á percepçlo do soldo das-

raçj, Senhores, hoje tão calumniada, gUWB c msequencia,; faceis de prep
, p armaceutlco �nC1o �8ta. o menino LUIZ Carlos Moreira. tabellas _A, C e Dó logo que entrem no

enfrentou sem temor a naturez'\ ag.. ver.
Tito Carvalbo, Mascarenn8s Filbo, .

gozo dessa vantagem, perderão as

gressiva que defendia com ardor a OldemH Lacerda, já é, ha alguns Abilio Mafra, capitão Adhel'bal Cas- Fez a�no. hont�m: '1· pensões que. porventura perceberem

virgindade de suas selvas e dominan. diast u.m. prision_eiro da gente do nílis: tro e Silva, major Flodaardo de Óli. a menina M'nia da Oloria, fi.lhinha dos cofres publicos.

do--a devassou os sett�es em .Iucta mo. Vlglamftno de perto e uão o dei' veira J. GOlny, Clementino Britto
do sr. Renê Nunes de Mattos. Ar. 2'-Flca facultada ás praças.

constante contra toda a espectc de xam escapar·se. Durante esse tempo, I BI N
. , de pret dos cQrpos de voluntarios' da:

factores impreVistOs e- de$co:ihecidos. dlo·lhe ,á cidade de Nitheroy por me. �orone ey etto,'.. HOSPEDES E VIAJANTES Palria a assistencia do AsylJ de InvI'

Elia criou e tem sabido -mànter o prin nagem e satisfazem'lhe todas as VOn O sr. dr, Ivo d AqUIno, brIlhante lidos com ãs resp�eljvas vantagens
.

cipw da nóssa nacionalidade, já defen- tades. Leva uma vida explendida-. tribuno, saudará o bQmenagead-o. Acha.se
.

De�ta C�pital, o sr. Ed- Art..3' -Os volun-iarios da Patria te-

de�dc o seu �ttora�. q,!�ndo ainda �o E agora se v� log' o. que tem de A banda de musiee. da Forç-a Pu' mundo Si "ira. de SOU-Zli, :admi- r:lo direit-o ás funcções puMi as-- de

1oma,.da cuplda plrata�la extrange�ra. acontecer. EUe VIO começar uma chao· bliea tocará durao�'a festa'
nistl'ador (O Nucleo lJolonial ·Es\e· preferencia em egualdadc de condi·

6 mali tarde ex;pulslnêJo o colonlsa, tage em larga e3cala: <Ou lhe dlo tu.
. ." vos Jnnior. ções.

dor uma vez, que se julgava capJz do "que elle quizer, ou elle abre a

O d
!O o�CI D Art. -4'-0 Pojer Executivo provi·

de, por si só dirigir o 'patrimonio botc-a n,o.·mundo e'conta a historia da"la do "FI'co Para o Rio de Janeiro, e.eguio denciará, podendoenlrar em accordo

Nacional embora a consecuçlo. desse carta!, .

.'

.

'. H ,anl�-hontem, o SI'. Henr:que Fsr' com os �stados, para a exec!;Jção do

ideal fosse argamlssado com o sangue Cada vez que alguem do nilismo es· Em bome�agem ao >dia do Fico,
rarl. compronllSso constante d� art. 2' do·

e com as lagriOl-as de seus irmtos. Si boçar, um gesto' de recusa. elle. amea·
que o Governo. Fed;"ral cQnbiderou' N�SC. I'M'ENTO'S

decreto n. 3.371, de 7 de janeiro de

hoje essa mesma raça apresenta simp. çará:
- '" CM n 1865.

'
.

. ,
.

tomas de �nfr8quecimento e de indc- -Olhe que eu conto... feriado, os estabelecimentos publicos Ao �r. l° tenente dr. Achylles Oal' Art. 5' - O Poder Executivo facilita-

tividade é que fatalmente existem _E -o nilismo não terá outro remedio {ederaes. estadoàes e. mnnicipaes loUi•.. medico. da Oll�rnição Fe' rá, tantó quanto possivel, a prova das

causas que as promovem. A princi. sinao... cel(plicar·se». Já teve de pagar não funccionararo hontem conservan-
deral, e á sua exma. espos� apresen' condições exigidas para a habilitação

--paI, Senhores, sinão a causadora de uma falcatrua de mais de 90 contos e d' h d b d'
'. tamos p:uabens pelo- nascImento da aos vQluntarios da Piitria á rercepçto

todas tiS outras, ê a DOENÇA, que a estas horas 'paga brodios e pande.
o aatea a a a-n eu!} naCIOnal, ten- sua primogenila que recebeu -O nome do soldo, admitt1ndo todos tiS meios

in1oxicando ,e destruindo o otganis ,gas para o estimavel Oldemar.
,do á noite iIluminado as Buas facba- de Vera. em direito permittidos, qu&nJo os res�

mo, torna.o preguiçoso e inapto Mas. isso não pode durar Indefinida. das' I

. pectivos assentamentos nao foré n en·

para o trabdlho, st:m .estimulo para mente. E então, quando os nilis-1as se Todos os
. consll-:ados conijervararn

Esta de parabens o lar d-o sr Os- _contrados ou se tiverem ex'ravlado,

� lueta e como unico ideaf comer cansarem, nma das duas acontecera: tambem hasteada:s às suas respecti-
waldo Ramos. gu�rda do Thez()uro do Art, 6:-0 soldo a que se refere o

pala nao mo�rer e- buscando no _·ou o Oldemar espirra toda a ver. vas bandeiras. �stado, p�lo �asClmellto de I.Ima gra- art. l' será pago aos r-eferidos servido-

alco�l um estimulante para as suas dade;.;
ciosa menina que na pia baptislllal res da Patria, de 'I de janeiro de 1920

alquebradas forças e um lenitiv� para -ou o 'liquidam mysteriosamene, A
. ...

- receberá o nome de Anna. em deante. .

os. ·seus �ol1stantes penares que lhe «suicidando o. ou dando cabo ctelle I lorornorataO �e' 'orlndo' CONSORCIO
- Arl. 7'-Todas as vantagens da pre·

nunOle amda que por momentos� a -de qualquer modo.
. :.. • CU • sente lei compelem egualmen:e ás pra-

sensação terrificante daqnella agonia Cedo ou tarde, p:lrém, a historia da I Neste al:1nO será posta em e{ cu- ças do Exercito e da Arm?da volun·

lenta, muito peor que a propri:l mor. carta ha de acabar por ser sabida. mes- ção a l_ei que estabeleee a multa de
. O -nOS50 conterraneo sr. Argemyro t�rios, recruta'dos ou engajad'03 que

te; Não mentia, nem exageravà Mi. mq nos seus mais intimos pormenort:s. 100$000 a todo o sorteado ':lue por
Oandra, enviOl,l'nos uma participação flzer�m a c�mpanh'l do Paraguay,

guel Pereira, quando levan�ou o brado Nesse- dia, muitos dos que ho�tem voo qualquer motiv� nilo fôr incorporàdo
do seu consorcio com a sra. d. Doro' medIante as mesmas provas· exigida;;

exclamando: «ser o BraSIl um vas _ taram pelo parecer da commIssão do á fi' d't
t�éa Bezerra Oandra, effectuado no aos voluntarios da Patrla no compe.··

to, hospital». ,

Club Militar serão os primeiros a vai' a, 1 eIras .0__exerC;1 o,
__

dIa 5 do corrente. !ente processo de habititação.

Não se pretenda, por um conceito tar'se contra ella, dando aos seU$ mem'
--._- -_., .._--. • .. • As nossas -felicitações.

-

Art. 8' ...:..-fica o Poder ExecLltivo_au-

de errado nacionalismo, taxar·se de bras a responsabilidade do desprestigio Ir 11110 free,re Juoleor
torizado a abrir os credites necessa·

impatriotico e de prejudicial a? nosso pr?fundo) a que atiraram aquella instio . ��SITA d
.

rios para a execução da presente lei.

n me tal desabafo de -um esplnto de tUlçâo. e .

egou O RIO de Janefro e dtu- Art. 9'-Revogam-se as disposições

escól e aifeilo ao contacto diario com' (O'A Folha, de 29-12 -1921. Conforme noticiámos seguio ante' nol, !l�:ltem, o prazer da sua agrada0 em contrario.

os doentes. Eu vos pergunto, a n:lo M�DEIROS E ALBUQUERQUE. I hontem, acompanh.ado' de su; exma. �e ;.ISI a_ o- nOJso' cOldlegaBsr. Pov�as Rio de janeiro� 24 de dezembro de-

Ser nos celltros urbanos de algumas -'- ..............-. . t esposa pau o Rio de Janeiro o sr
e tquelra, re acto�, a oa Notte. 1921, 100' da Independencia e 33' da.

capitees e d� rar�s cidades, o. que ve'- .

A.VIS' 't "

rdr.
Ol�vo' Freire Junior, dire�tor d�' Ao confrlld� canoca, que pej- Republica.

mos nós no l.nterlOr de nossa terra? .

. j, \_)' .

_ 'Obras Publicas'
corre o no�so Estado �m prop.aganda Er#llciQ PeSSôtl

I�dívidu�s de apparencia doentia, ma' Oa p�do� de a..igna�uru de O seu embarque, que foi bastante daquell� . Jornal, de.seJamos feliz per -�""""'-'"="-15;z:r----r-_....__

c!le-nt05, mfe�tados de vermes e para' «�epubll-1:a).o aerão �ltendido. me con�orrido, effechlou'se no Trapiche
man_encla nes.ta CapItaL Napol9ão Lopes

Sitas, desanl�ados,. sem conf�rto e diante pagamento adeantado
. Municipal.

.

.' E FE
-

� .

se,!, mesmo a Ides de que tal seja, sem O. -pa�amento. devem ae. {"'lto6 Entre a'l pessoas presentes notamos '

N RMO
_

-

.

Conforme nohClaruoB, seguiu ante..

e�ln:1UI,? IJara nada, conformado� com a gerencla .de.�a folha por vale pua as seguintes: Dr. Hercilio Luz, major Acha ·se enfermo, recolhido a apo· hontrrnt para o norte do Estadô, o

a sua triste sorte.e sem co�a�em siquer tal o� por mtermedio de cas.s ('OUl Oustavo Silveira, Secretariõ da Fazell' sentas, 5) nossa conte!raneo sr. maestr? sr Napoleão L ;:)

pa�a pôr em pratica a maIs SImples ten' merClae...� da; dr. Abelardo Luz, SeGretario do' João Adolpho f�rrelra de Mello. dI',
.. ope�,. .. a. vo�a-

tahva pata melhoral.a.
. . . . J Interior; desembargador Antero çle As' r�G�or da Secretaria 'do Conselho -Mu· do da Developpement Colomzatlon-

Ma�, Senhores, serão_ a ,apathla, o screncla adormecIda ou deSViada dos I sis, Chefe de P-olicia; tenente-coronel OIClpal. .

_

Company,

desam�o, a confor.m�çao a desgraça pode.res publicas desperlou e enfrentou Manoel Lins, commandante da Força .
Prompto restabeleCimento lhe dese' Numeroaoa amigos estiverbw n<r

remedl3Vel <:aractensl1cos da
< nature,.za o problema. Embora muito po�c� .tem. Publicai deputados Oscar Rosas, dire' Jamos. .

.

seu embarque _DO trapicbe municipat
humana? Nao são antes � labJr pJa po se _tenha escoado deSde o IOICIO da ctor desta folh I e da. Imprema OI '

me.lhona �a sorte, a conqUl.sta do con' cre_açao d.Q. Serviço de :::>aneamellto e licial; dr. Carlos Wendhansen, coro' ENTERRO

forto, do agradavel,_ emh,m, a lucta, Prophyla"C1a Rural, os resultados se nel.Cl)mpos Junior, notaril); deputado : Efféctuou�se no sabbado, ás 17 ho.
NECROLOGIA_.

pela poss; do bello e do que lhe aprazl·a�resentam extraordinariamente pro' dr. Ivo de Aquino, constructor Abílio ras, o 'piedoso acto da inhti-maçao do

o. a_pan.agl() da raça humana? Será mlssores � effi.ca�es, como dl!lIlonstram Mafra, Augusto Huebelj eng�nheiro caJaver dº nosso-- inditoso patrício Falleceu, ante-lÍontem, a Exma.

por acaso que .n�� pertençamos nós ou os dados estatlshcos».
,

das Obras Publicas; major Cluistovam Plínio Lopes Branco, cunh�do do
SI'a. D. Januaria Moreira 8ógrlll

(JS n<?ssos patrlCI()� a essa mesma raça? O conf.erencista disco-re com muita de Oliveira, coronel Bley Netto, coro' nosso conterraneo .sr. almirante P-orti-
do sr. mQ.jor �Josê Gomes 'da Silva

Mlgu�1 P�relra tmha' raz�o e teve o e1oq�encla e iIIuslração sobre tão imo nél Cid Gunzaga, E5tevam ClimacJ, lho BIstos, e falleeido em q.uarto par" J�I'djm) encarrega·cio do expe

grande �er�to de dar o grito de alar·' p�rt.ante 3SSU�pt�, dando salutares con' m� januario Cô!te.s, da Forr;_a Pu. ticular do Hospital de Oaridade. -

dlenta da Secretaria da Fazend3

ma .Behsar,o Penna, o sanea�or do -selhos ao audttono qt:e contava tam' bhc8; deputado joao Carvalho, Supt:r· O prestito funebre �ahiu d'aquelle e avó da senhor'ita Cidalia Mo

Brazl�, como ha. bem pcuco tlve�o.s bem a comparença de muitas famiiías. intendente Municipal, dr: Gilberto Pa, estabelecimento pio -para Cemitedo
reira.

.

-.

.

oecaslão de ouvll'o sagrado em pu�lJ' �.�. occupou'se' longamente da es' ranhos, fiscal do Oymnasio; Angelo Publico, comparecendo ·toda a oftieia·
,

No Clrculo.das �UIlS a�lzades, a

�� p-ela .boeca de Carlos lha�a�, fOI o tatB�c� dos reacs serviço� já realLHdúSr La Porta, concessionario da LJleria do lidade_ e uma commissão de praças.da
,ma mor'e

-

tOI ulto �entI_(Ía,
Iniciador da campanha �m prol do sa' eslahsllca essa que publicaremos bre- Estado' deputado Accacio Moreira dr. Escola de Aprendizes Marinheiros, da

O seu enterro. fOI effectua,do

�eamento e qu-er pela Imp�ensa ou em vemente. . Haroldo Pederneiras, In�peclàr do' Sa' qual o extinclo era fiel; grande nu'
lhontem, sendo mUIto. concorrido.

livros, quer em conferen.clas, lelJ1 dt· Ao �erminar a sua. excellente 'Con- -neamento; coron-él Joãd-..Simõev Lo mero de pessoas de destaque no nosso
Aos parenles da exllncta enviamo

monstradoq�ão verda?eJro era o q.ue fereacta, o ,sr dr. Arthur Ouímarães, pes, Antonio'Coelho Pinto; thezoureiro meio social e amigos da farililià :enlu'_
as express�es do nos.so pezal',

a��ever�va MIguel. PereIra, t:ndo assIm foi applaudldo por ut1n vibrante salva da MuuicipaLd,ade' dr. Oscar Ramos. tada.
-

conseguld� attrahlr a. altençao dos po de palma5. .

,- redactor-desta: folh�· e innumera� oUo Sóbre o coche funebre- vi�'se MISSA fUNEBRE

deres publlcos, a se
. Intere�sare� pelei S. S re-cebeu cumprImentos das peso tra pessoas. . grande rmmero de corôas de fl-ores na'

problema cap�tal p�ra o reergUlmellto SOa3 presente�. O exmo. sr. eoronel-Raulino Horn:· turaes e art-ficiaes.

da nossa naclOnall�ld;, proclam�ndo - S. Ex. o Sr.. - Cei Raulíno 'Horn, Presidente do Congresso Representa· Durante o trajecto tocou marchas

'1ue «sanea� o .B.r�zll e povoai o, e, en-' Governador do Edtad�, fez· se repre. tivo e governador do Estado, em exer· fUllebres a banda de musica do 14°

nquecel'o, e clvlll�al'o». Com a fe �� sent.a� pelo sr. tenente Cantidio Re�is. cicio, fez-se representar pelo sr. tene�te batalhão de caçadores: .
.

-
.

u.n verdadeIro apilstolo
.

e tudo sacnfl' ,aUXIliar de·S. Ex. ' Cantidio Regis.
� S. Ex. o Sr. Coronel Raulino

cllndo. em pról de ,&eU Ideal,_ ell� vae' ·.-A banda de musica da Força Pu-;' Ao sr. dr. Olavo _Freire Junior e Horn, Go�ernador do' Estado, fez·se

:conqu.stando pr.os�lytos e co�s('lltdan' ,bhca. locou antes e depois da conf�' exma. s:sposa reiteramos os nossos vo· representar pelo _

seu auxiliar de gabi'
') a sua q__bra� Felizmente, hOJe, a .con· rencJ� _ tos de uma feliz viagem. nete, sr. tenente ,Cantidio Regis.

,

.
.

ANNIVERSARros_

. Amanhã, {laverá ás 8 horas, na

pella do Asylo de ·OEpIlã;::. uma Illiss
d� 6 mezes por alma do nosso saudos
p�tl'icio sr-. Orympio dos Anjos Coelh
PlOto, mO'rdoino daquelle estabele
cimento pio.

'

.'

Após a missa será inaugnrado
retrato do extin��Q. n'urna das salas d
Asylo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DO r,. B f-i 7 "8·1i B li" li l' �EXI\EDIENTE A 'CAlNGJlESSQ DO ESTA 'Imi I �lllag -

á t ad' h'.! 11211118. lU 18 d41 b ".1

'I' Í>'�H��o�J.!:!�;II?�!;'�!.R����to p"" A E'mpr�z!lUTeDI'e'p�o��� ti
'

-

,

Pela jJf:imelra vez ser 'ev a 'ole'l Vão mmto adeanta as as I) ras ull I �flHkff, ti (ilIa .. f!"rtIt;- ',' • 4. "7 I. B 11AVT�'" d� M� He�.i\o ,oJ'tUua- Já sce�, n,o.thealr� A�v,aro de Carva· canalíeeção das-agues d\i Fonte da AS81G?VAJI'UHAS ',Flo�lanopoU8-comm,�nicl a',) com ...ria e.8 de Se_teRl"'" de lho, a Interessante revista opereta ,cCa· Âbt lha cargo Je hilhit· con'tnlctor' CAk>ITAl,' :,N!OO� rnercro e '1l0S seus a'Sslgnante.,; que19S1l.
_ dê o B rstiâo r ? .,caprich?;;a. e co-npe- .t. .a

v-

' • e

�::.1s1r� :
" . ,

',', ','.., '. '.
"

: . : U$OOJ admittiu como soclo soli�mo o senh9f .

, -

(Contlnuação] Itentem?nte escripta pelos Intellectuaes Abilio :�Iafra.. -

.

"INTERIOR F. ESTAnos, Henrque Starnm e continua em subs .
. § (; Conceder:, conterraheos prolessor Altino Flores e ... á fOI recebido UIU trecho na ex- Anno",: ...•.• ". : .• , Z4$OO?, • tituit'l:'lo á firml ora extíncta sob a

•

I
•

'sub- a '

S
.

h .1' S t 13$000 I '\' '

.
'

ti) favores. me usree ,�,u _venç o.; a Harold -; Cal!ado, membros da ocre- tensão de 450 metros, CJlUpt'C enül- emes re ,

'ES'TRANGEiRÓ'" razão social de Trinb, Eh ke &: C..individuos ou emprezas- que se propo dadc CJt�arinense de !-ettras. r., • do entre as proximida Ies das ruas Allno :
• . '" .' • _. �5$O() florianopolis, 1 de jmeiro de 1922.Ilham a fazer a propaganda e. cull ura As musicas, que sao

.

bellissimas,
C bori bú BJ.n nau

' A5 lU!81gnatura.s e annunercs sao, pagos'pelos proces�os. �ais ape.tf_elç.)ados� foram escriptas pelos apreciados maes- aro OrI e ,rue. '_
_ adiGl'ta.da.mente._da apicultura, senclcullur�, Iinho P. seus tros Adolpho Mello, Alvaro Souza e A turma de ope�arlOB pl'�segue a

ese
'

eaeaE3EJEiJEJ'=3eJs1
productos e outras fibr�.is. correndo a Herminlo Jacques. .

. conetrueção.que esta sendo solidamen- D. Joaquim da. Oliveira 11 Dr.='José Boiteuxdespe�a pelo Yer�a "Eventuaes,; A nova croduccão theatr al ,esta te feita, observando se nella todos os +Di'�) isenção do Imilqsto de exporta- dividida em 3 actos, 4 quadros e
requesítos indispensavels em taes .Regressou, .ante-hontem, da, La'jm ADVOGADO,Ção por cinco antros, aos producros uma ap. theose, •

ges. onde fOI asslsttr ás

graOd8il1dr,
"

'

I
induslriaes, que 010 tiverem simiJ.',lç A ecornperagee (oi confiada aos ap- serviços.

, ..
, so.lennidades da iuauguraeâo da Dl .�a producção cd.harin�nse;. - 'plwdidos amadores [evita Gandra, A canáliaação, já 1.>98 pontos tCI'- Igreja ,Matri?� o Exmo� � Revnro 10' fDA,S 10 A'S '3 HORA_S)c) favores que julgar convententes, (policia Isidoro Canhanha); Antonio minaes têm 1,29, de largura c os sr, D, JoaqQ!� de Olívaira,

�r'lm
PRAÇA GENERA.1.

05,ORIO, 2,4. r.ao� jndividu�s, emprezas ou compa- NorCt':1ha (AI��)(o do
.. E�genho;. muros de grande espessara. poasüem tD080 BISpO Díoeesano. E51E!I&!IeJ.E5JEiJeJElEJeaeauaaeãatuas que se Installatem no .Estado pa�� Odilon Orlj6 auxiliará a, <lcomp�ra O .81) da espeescra. Na BUB companhia regressaram _

o fim de melhorar, por meIO. de pro ge,9 no papel de epoeta lyrieu».
. A I' bra mnit _ as revmos SI' Padres dr. Luiz OH,'clo'na p"'otographl'casées�s aperfeiçoados, a tabrícação de Trinta são os numeras de musica d€ mão (e o ra .mOl o se recom

Zubet'
-

e -JOf'g� Bedelmeyer, dinc, nprnductc derfvado� da mandi ca; ,que ::;e acha replecta a .nova peça, menda pela sua sol�dez.
"

�Of e- lente t10 Oymn!lsio Cathl":'d) premias 90_� exportadores, como destacando se IJ, Ave'Mana, Cancãú As obras ora feItas completam o rinensl.."!ci<? de imp,ulsionar a produ�çJo ta- Bra�ileira, Madrug ..da, �ia, Noite excellcnte plano de saneamento da' �

IQnum�l'os ealho�i�;lS aga9rdavamthanner.se,. .
' ,Agu�. e Luz, EortaçOes, TriO de V,dl,

nOS3a capital jli executado em gran- no, ITraplche ,MaDIClpsl S" �evma.E' annunc13da a dIscussão do § 7: Os btltlquedos, Sete notas. O fado. Mar
d 't I' ,-

O benemerito d,) _ O sr. CapItão João Canelo 1'0. Acha se funccionando a ,cossa offiei-O SR. JOB COLLAço:-Sr_ Presiden cha dos Chapeos, elc. ' c par e pe o g�vern '

,!'8senlOu S. Excia., o sr. Coronel ,f1a photographica e de phot06o'avura"tew' a esse paragrapho pro'p�nho uma Os sceoarios foram executados �elo e Dln?�te EstadIsta. Exmo. ' Sr. Dr.
lalino. Hora. governador dO Es- estabelecida para a cRepublica. e parem�nJa de .mod.o a permlttlr _que o habiJ pintor catharinense EduardiJ Dias, Herclho Luz. ,ado, em exereicio," no ,au des- o publico.

'

,,Ooverno flscaltse a conclusao da5 Dirigio os· ensaios o oompeteme
,__�.__ , __ _ embarqup-. , Attende-se a qualquer charriado c eo-Oi>r8S do clies de �aguna. . amadoe, dramatico sr. Dante Nativida

invern'u �O f�IO'
R�public(J apresenta a D, J�a,· commenda com toda a presteia.Vae ,á. Mesa e é 1,lda a seguinte de.

... quim de Oliveira os seua r�81>àltQ- Especialidade em reportagens photo.
, • �elula D, 4

,
A parte muslcaJ fOI en'lal3 ia pela

80S eamprimentoB de boas vlDdss. graphicas e oJioltis.-áB'_:Disposu;tJes Geraes do Orça· maestro Alvaro Souza e a, (')rchestra� ,__ Preços modicos.mento' comoosta dos melhores elementos, sera
Audiencias do Sr. qo- Oické miníma 5$000.O § 1 do art. l3 redija'se da se' dirigida nos esp-ectaculos pe.lo maes_ O Exmo. Sr. Coronel. Raulino 100 réis

guin1e forma:,- cApplicer a. verba tro Pavão.
'.

"

Horn, ilIustre Presidenté do,Congreg· vernador ......_

Obras Públiél1s. abrindo credltos no O guarda ro�pa e luxuoso e, a· e,a
so Representativo do Esta"o e OO'Jer. O lii'r __ Oo't'crlu.d ....._Jo FAltadoeaS'O de insufficiencia da dotação or· rltc:ter, c�nfecclonado sob a dlrecçao n'ador do Estado. elJ1 exercido, ri!: dará undlel�(�hi.. publicas, Â1iIçamentaria. 'na conclusão. do caes do das, exmas. sra. �: IlRur� Lob: Klaes � oebeu mais oS' seguintes ,1elegr�mmas t.erços c sextns'ft"Jras, «108 n

-P. 1ftO de laguna sem preJu zo d.a ap: H�ldgard Pedrêl�a e :enhorrlas Pai
pOi motivo' de haver assumido o 4. I) bOI'UN, na Seereta.rft. dopticação da taxa creada pela. lei 730 mira Ram-cs.: Frld� ,�_.c��rt:, gIVetno:. Inferior. t'óra desses dlus,. ede 29 de- A�osttJ de 19073, e, accr�- O_es-pectacülo "rmt;�plala a� 8- horaT Fortaleza, 5. -Accuso e agradeço Ilopas, o Sr, Go\'ernatlor §ó re'cente ,se mais o seg_uinte paragrapho em ponto. muito penhorado telegramma V. Exa., eeberá.as j)eU088 que ti,:erenlonde convier� -O _PiOducto ��s representações em que me communic� hwe.r as- 8udienein especial m_treatla§ A cobrança da tua creada pela revertera -�m bei1eflCIO, dos cofr�s �o sumido na qualidade de. Presldeat,e pre't'iumente I.elo Ga,blne'c. _lei 735 de 29 de Agosto de 1907 con, Club Nal!lt�o «FranCISco MartlO�lIl:t do Congress) Repre'ientatlvo exercI- ,

,'

t nuar' a ser feita mesmo depoiS de -A �eprls� da «Cadê �. Blstlão», do cargo governadgr esse Estado �.J.'U.'I".e c,e,e.- concluída a obrá do (:aeS da Laguna e 'será qUlllh'felfa,para aqual Ja se acham
a�roveito oportunidade p:lra fazer

o séu producto de.stinado a indemnisar 03 bilhetes á venda, " '

, sincl!ros V,ltos felicidade administrã-
a verba cObras Publicas� do que por

, cção V. Excia., ·Cordeaes sauc;laçõesesta s'! houver despendido ,:&quella Aos srs. Altmo F�ores e .Haroldo Justiniano Serpa,obra, ficando o Governo- autorlsado a C�lIado, autores da- ,P ...ça. assnn como
Maceió, 6.-Tenho � honra de' ac:'. crear taxas de atracação e deposito no aos ilutore') das musicas e todos que cusar recebimento 'hoje de vosso tele

referido caes, taxas. essas .que. serão se encarfeg��am do �esempenho �� gramma commu'nicando que na q�ali,destinad�s á mesma IOdemmsaçao. «Cadê o Bastlao., de:;eJamos «;Js maio
dade Presidente Congresso assumistes

Sala das Sessões; 8 de Setembro res tr.iumphos na nOite de hOJe. exercido c�rgo governador desse E., .

.de 192-1.
realizados os seguintes serviços no tádo, Agrádecendú gentileza c0f!1� Sahirâ no dia 16 do corrente, ás',João Pinho
município de Florianopolis e nos que mUl1iciç-ãO formu�o votos bom exilo

_ horas da manhã, .Joe Collaço lhes são visitlhos: vossa, administração, interino com os
----_- .,-

-

para Itajahy,Luiz de Vasconcellos
I-creação de nuclos coloniaes, tanlQ protestos de minha -elevad� estima e

'M udan'ca s. francisco,na Ilha corno nos municípios de Bt- consi ieraçllo, Fernandes Lima.
,Santos eQ SR. CARLOS WENDHAUSEN (pela guassú. Palhoça e São José, aprovei' Cuyabá, 6, Tenho honra agradecer
Río de Janeiro"ordem) - Sr, .Presidente, requeiro a

taodo·as terras devoluL,s existentes e as aHenciosa eommunicação haver V. Ex. O sr. MarÇãl Cardozo mudQu. a Recebe passageiros, valores encom-V, Ex. se digne de euviar a emenda partic·ulares das circumvinhanças, qne as;umido na- qualidade Presideute Con· Fesidencia d3 sua exma, familia para mendas e cargas pelo trapiche Rita Maapresentada pelo Sr. Joe CoUaço á 2a
pc;>ssa� e devam ser utilizadas para esse gresso Representativo' o exercício_ car- a' rua Annita Garibaldi n. 9, esqui- l'ia,Commissão, afim de dar parecer a
r go governador des�e Esta�o por lhe

Para mais' inf-ormaçôes com osresoeito. 'I�i _ inslldlação de estabelecimentos ter passa�o o' vice-presidente em na da__....Avenida Hercilio L"Uz.
I\gentes"

•Consultado, o Congresso approva balnearios: um maritimo na ilha, em exercicio Exmo. Dr. Hercilio luz.
H.ep(�ke, Irmão'" Cla

'

-(). r.equerimento.' "

porto de mar grosso e- outro thermal Saudaçõe'- cordeaes. Bispo Aquino, T.r'l·buna LI·v-'re''. Sem debate, alo approvados os se,
das Caldas do Cubatão, unic pio da Presi(jente.guintes paragruphos: P lho' Nicteroy, Ó.-Tenho honra aCcusaf§ �7 Mandar eQncluir as obras do a

§ i�::reduzir ou supprimir o if!1Posto reeebimento telegramma em que V_-cles do porto da Laguna pela Directo-
de exportação sobre um on mais ge. Excia., me communica haver assumiria de Viação e Obras Publicas, cus·
neros de exportação catharinense) sem- do cargo governador Estado Santafeando esse serviço com o prQducto da
pre que esta medidg fôr indispansavel Catharina Cordeaes Saudações, Raultaxa creada pela.lei n, 735, de 29 de
aos �nteresses economiGos do Estado. Veiga, Presidente Estado.

Agosto de· 1907.
§ 15' Reorganizar os ser_Viços d� Belem, 31.-Tenho honra enviar V§ 8 Elaborar Regulamentos para as

repartições, fazendo �uppressoes, trans' Excia., affectuosas salldações mellloresSacretarías do Estado.
ferencias remoções e alterações neces' �otos entrada do Anno, Souza Castro.

/ § 9 Elevar á catheg{)ria de 3a classe
sarias, co�tanto que não haja augm�nto Rio Negro, 5 -Congratulo-me com

as Agencias filicaes cuja· renda an-
de despezas e expedindo os respectivos V. Excia., envio votos de felicidadeDuallÔr superior a 30:000$000 (trinta regulamentos. . seu gl)vcrno, Saudações cordeaes. Ur-conto,). As Agencias já creadas ou que
§ '] 6' rever aa tabell.ls do:imposto de bano Silva; ,

,forem creadas poderIo ficar li cargo ii1dustria e profissões e dar,lhe-novo ..Rio Negro, 5.-Congratulando mede pessôas extranhas ao quadro do
regulamento,

-

,

V, Excia., motivo sua ascençao go'Thesouro cio Estado na conformidade
§ 17' supprimir cargo de qua!quer. verno transmitto-Ihe votos de felicido disposto no art. 5 da lei n, 1050,

nalUrezSl· que va�ar, d�sde que não dade. Pedro Adelio, Presidente Con.de 17 de Setembro de 1915
hlja prejuízo para o serviço publiço.- selho.§ 10 Emittir:

- § Is. promover ou auxiliar! qesde laguna, 4, - Ao receberdes das mãos
, a) Apolices vencendo juros de 5'% já Q construcção d� villas op�ranas ne�' do Exmo, Dr. Hércilio Luz alto en"- com applicação á Viação e Instrucção,

ta Capital, pela 10rma que Julgar maIs cargo de governador Estado com,) seuquando a despeza exceder aos recuso
conveniente, podendo para esse fim I�itim? .successor clbe-me grato de.so.s orçamentarios)
abrir os -rfecessarios creditos, emittir ver !e.llcatar-vos l'!1eu nome � meusb) Letttas por antecipação da recei
apolices ou fazer qualquer operação ,mu�lclpes �espelt?sas saudaçoes. An-ta, para serem pagas dentro do exer'
financeira. ' tOOl.o Bessa, Supermtendente. 'cicio. '

§ 19' auxil,iar c01!I a quanUa de um RI� N�gro, 5.-Agra�ecel)do. com ..

§'ll Entrar de accordo com: /

conto e duzentos mil réis (1 :200$000) mtl�lcaça(.) pr. Secref.ano l�terlOr. �a) o Governo do Es1ado do Rio annuaes-a Sociedade-de Medicina de JustIça deseJo, V, Excla, mUitas fellcl'
Grande do Sul para resolver. cad,re ,Florianopolis,""para publicações, pF-in dà',des seu periodo g ,vernamenlal. �es"ferendum) do'Congresso, na fórma da cipalmente de conselhQs- sobre �hygie, peltos�s, saudações. < Carl?S Schmldt,Constituiçao federal, as duvidas por ne publica, emquanto �ssa S{)cledade Sup�rJnteude�te em eXerCIC!O,v9n1ura existentes sobre os limites etl· funccionar regularmente, �ao J?aqUltn, ,5.,:-�ccelte prezadotre os dois Estados, na região com § 20' augmentar a subvenção que amigo mmhas fehcltaçoes 'por ter as-

A m�';ifica e bem conhecida fazenda das Demor.ls. inclusiveprehendida pelo municipio de Araran- recebe o Asylo de Orphãs, desta Ca' su�do govern� Estado AmIstosas sau' -"0-'

guâ e correspoode!Jtedaquella Estado, pital, logo que tenha ínaugurado a daçoes. Cezilno Amarante. •
e a'nnexas ás afa;nadas h,vernadas da rio Jararaca, Papulm � Morro.de-.modo a iixar C*finitivamente a res· sua- 'nova ara, á razão de vinte mil réis c

-

, do Maia, junto ao Fachinal Preto, na estrada velha de Lages, tEm-�êJi,:l linha divi�oria, �rindo para (20$000) 'por aby'rada que e)(ce�er a

Aognlo la PorIa, do entradas pelo Quebra Dentes, Barracão e Jararaca bQdS casas,esse fim o necessarno credIto; I quãrenta, numero das que estão mter' � mangueiras, e p,otreiros, magníficas aguadas, clima eurçpeu, altitub) â ,famUia de Luiz Delfino pâf�,Lt!adas acfuahnente., de de 7,00 a 1200 metros, distantes da Capital 110 kilometros.por- intermedlo da Academia Brasileira Art· 14� O sello do numero I, pa' � 'h R' ,

O 'Ih
_!de Lettras, mandar colligir e publ,icar ragrapho l' da tabella B do Decreto Segu�ü, ante- outem, para? l� ,A fazenda c,)nt�m mais uu _�enos 30 a 4 mi ões, camp-q

fS obr.as do grande poe1a brasil�iro. n, 481, de 15 de Dezembro de 1909, de JaneIro, onde vae a serVIço da fachlndes e mattos, toas terras de plantação. Garante-se gado§ 12' fica o Poder Executivo auto� será çle mil réis (1$000). Loteria do Estado,
_

de goo de no i'nv�rno e no verão. Entrega se a f�lenda medida e ,demarcad�Q a promover as medidas attinentes § l' ;{) sel!o de requerimento de func' director concessionario o sr. Ang-elo Preço
-

eOllvid ::it1vo e tambem recebe-se em pagamento g-ado �c C�f.6 ç,O.mmemoração do primeiro Cente ciúnarjos.-que pedirem transferenda de La Porta' e de .'córte. ."",a.
•

lndependenéia do Brasil, para pagamento de uma para outra

E�hÇãol D
-

.

.

S S
.

f ,.irá (} i . Fiscal, será'de fres mil réis (3$Oou). ese]amos a . ,uma e lZ Para' fratar com, o
. (Continua) gem,

/

escriptorio da Sociedade
-

'
,

FJorianopoli.
PAQUETE

ANNA

de photogravura

floriU natlolal 'e ftintadl'

, ,lIIuJku, -'
,

PAQUETE

MAX
'Jõe Sahirá no dia 12 do corrente,

horas da noite, para Laguna. _

Recebe passageiros, valores, en·

commendas e cargas pelo trapiche
Rita Maria.

Advogado
RUA-ARTIST." BlTTENCOURT

Oaixa Postal l'l .120

FLORICULTURADeclaração Roseiras, 200 variedades.
A firma Piccoli & - Cauduro. Enxertia baixo; 1$500 por pé e 15$

I . ,.

d a duzia
que exp 0rava no mUFllclplO.e Enxertia alta: 2$500 por pé e 25$ a
Campos Novos, Estação de RIO: duzia.
Bon ito, o negocio de colonizáçl1O Polyanta na na: 11 variedad'es:
de terras, participd a quem inte- 1-2$00? por pé, duzla. 8 -15$000
reSSl( possa e para os devidos. Trepadeiras 1$-�4$ por pe

."

, . " Cravos americanos: 30 varled-adestlns, que se dissolveu, conforme-
em iodas as cores 1$000. 5$ por pé.distracto lavrado em Santa Ma-
,
Dhalias cactus 'e peoniallorai 12

ria, e'm J4 d�e novembro proximo varied.des em vaso s:- 800-11500
passàdo. cada um fodas 12 var.Jedades 8$000.,

A resp1msabilidade do activo e- c�çalel�ss56 2100\00000.

d
'

f' f
' ame la "'o

p�SSIVO a extinta Irma OI a�su. Encaliptus: 20$000 por cem,
mida pelos Snrs. Raymundo e Au' Coniferas, Boxu�; arbustos e arvo-
gusto Picoli,os quaes se cOllstitlji. res para_jardins e .avenida�.
'irão em sociedade com o sr. João' P.almelras" roseiras,! �e!lotropOs, gel
NoaI, sob a razão de Piccoli & r8nlUm, pultatum, gloclma, etc., em

I· d ' .. vasos.Noa , com se e na mesm:l estl!Qao' _. Carlos Nilson
de Rio Bon'ito. FLO'UANOPOI.;IS

Picoli & Gauduro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

DE ULTIMANOTICIAS
-

A reha�ilil8tão, �a Europa I U� !O�2raniO! b�llô1 ,vão á tloy� fi�Drge iui[ia OI �e�a· ;::rO�r:�ã:xc:�Çã�or�: ���::::m�: I Natas Mil itares
Cannes. 9 Italia les ,�O [oD!el�o �n�remo ;::a�:inos do leste dos de outras par-

O Conselho Supremo dos alliados Roma, 9

1
O sr: 1 tenente Adherbal Castro

I e Bilv!\, actualmente servindo corno
r� V�tl que a projectfrla conf��e(f, Foi annunciado officialmente que

' Cannes, 8 M�t[�� de bOI itis\'i',:étor da Força Publica, foi tràns-
c�

afim cl� se f�ratar. dd./e�bJlita-I08 sobaranos' belgas acorn anhados
, Realizou-se hontern a soJemne -i ferido do 14' para o 1'0', aquartelado, ç

, econ.omlco- tna?ceIra a u�op�, I
do príncipe Leopoldo, herdeiro da abertura dos 'trabalhos tio Conselho ; em Minas Gemes.sera r.edhzada em Génova, na prlmeI-, corôa, e da princeza Mary visitarão Londres, 9 1

d M Supremo dos Alliados. O D 'l TT. ld
.

f que li:ra qUIozena e' arço . a Italia no dia 31 do corrente mez. as y uera m orma
Ao

.

f ,1 -A h
'

) I I
..

d
" b t falo I lo d sr, eapitão e ormauo rt arSerão convidados a participar da, _

mctan o os, oe a � U.J Y Carpentier assignou contrato para um i
.

-,:;. 'G d 'te h ra I Regi>! lente do 0011egio Militar aemesma os .estados Uno idos, Allema- I

De Valera na-I 1e �eml·ttl·U �eorge, que ex�oz, uran uma o 'match de box com o norte america- 'c,
• •

- .1 I' I t f tá' Barbacena, foram concedidas as hon-nha, Austria e Bulguria. ' a opl��ao �a ng,a erra re eren e
no Kidlewis, a ser realizado aqui) em

A' Russia será dirigido um con- Dublin, 9 re�;.blhtaçao, -da _Eu�opab �endo para março.
ras de major do exercito.

vite condicional.
! Depois das confabulações referen- ta IL? neeessano r�sta e ecer-se os Foi confirmada também pelo rnes-

O [aD·lt�IO, Ho,m�iI·ro la·IUnefIR,.I tes á paz éom a Inglaterra, o chefe negoeros com a Rússia.
_ _

' mo jornal a noticia da realização do III W� lU m

Irall'[o dn mulhOfe' hran'[!lf' De Vale,rã reconsiderou o seu acto :{ ?ecupou.s.e da questão das repa- match entre Carpentier e o australia-
U� II� � ,U U41retirlindo o seu pedido de demissão ,".açoes �llemã�, declarando que os al noCook no próximo dia 12.

do-cargo de presidente do gabinete hados nao deVia_?! lanç.ar a Allema- fal prOJalaB�ados sinnfeiners.
'

" n.ba em bancarr?ta, pOIS desta resulta- Um� !I[ta"o rontra ft nx·Kal·'Or
, ,

na uma anarehia peior que o bolshe- U U L U li �r;
Os jornaes noticiam que a policia [I d h vrsmç.

O'sr. capitão engenheiros do exer-
descobriu um individuo com o nome om� of uB![Ouerto Na sua opinião os alliados deviam Berlim, 9 cito d:r. Homero M�isonette i�iciou
de Gomez, que se dedicava ao trafico cooperar no resnrgimento da Alle· A esposa do priueipe Joaquim mo -

no &1.0 Grande do Sul uID
..

a sene de

de muluéres braneas. La Paz 9 manha. veu uma acção contra (I ex-Kaiser, meet'tngs a favor da candIdat�ra �o
Gomez confesaou 'ter enviado, re-] Foi officialmente annuneiada a Refer:Índo,se ás'n�geciações com a reclamando meios de subsiateneie , de. dr. Arlihwr, Bernardes á Presidencia

cent�mente., c�m raparigas �ara o I d.escoberta �um complot revoluciona- Russia, Lloyd George fez' ineiden- claraado que o seu casamente foi fei- da Republica.
Brasil, tendo tido nesse negOCIO um

I
rIO com a fim de derrubar o Gover- temente, allusão ás relações da Fran- to de accôrdo com as leis e costumes A sua primeira eonfereucia foi em

lucro de 1 700 esterlinos. no. . ça com os nacionalíetas turcos, di- da familia, Pelotas,

Governo Municipal o Dr.Americo d Silveira Nnues, Juiz de Direito da la. Vara e Presi-ILor]'EB IAdente da Junta Apuradora, etc:
Revisão do lançamento de imposto Faz publico 08 nomes dos' eldadãos que da apuração da Junta por

"de abertura e continuação da ne- elle presidida ràsultaram votados para Deputados ao Congresso Represen-
"

'

goeles, fabricas, olíicinas, etc" cativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deesmbrç proximoaferição, de pesos e medidas e iodo, na ordem seguinte,
,

,vehkulo�. COI'onel Raulino·Julio Adolpho Horn lo�480 votos
De ordem do Sr, Superintendente Coronel Csptáuo Viairá da C')sta

'

10,316
Municipal e nos termos da Portaria Dr. Edmundo da Luz Pinto' 9,714
n. 163 desta data, faço publico para Dr. Carlos Victor Wendhaueen 9,653
cO,IJhecimenl.o dos interessados que no Majol' José Accacio Soal'e3 Moreira 9,�30i1ia 22 do corrente terão inicio os Dr_ Al·thur f�rl'eira da Costa 9,346
trabalhos de' r-evrsão do lançamento Coronel João Fernandes de Souza 9,287
do imposto da abertura

'

e continua- Coronel HyppoHto Boitellx 9-275
ção de negocios, venicQ,los e aferição Jornalista O,car Rosas

'

9.152
Dllr '0 proximo exercido de 1922., de Dr. Fulvio Coriolan.o Aducci 9086
ace-;HdO com as tabellas é1nne,xas á, Dl', Banr.Íejae Rónp -junior', \ 9.oêl
lei Orçamentaria em vigor. Coronel Manoel Thiago de Cf8�ro 9,010
S!crelaria da Su.perintendencia Mu- Dr Ivo de Aquipo Fonseca, " 8 984

moi 131 de fl'orianopolis, 21 de ,Novem- 'Dr. Antonio �edro d� à,nçir:ade Muller 8955
br) de \921. '

Dr. João de Oli veir'a 8 924
MunQetEsperidião da Silva I Cor.bnef João Guimárães Pinho ' 8.904

Official lànçador.
•

Capitão Jae Luiz MartitJs Collaço . .. 8.877

EGREJA EVANGElICA PRES81TERIANA -, �!Pi�i� ���dp:dW de Oliveir� Carvalho �:��i
OE flORIANOPOllS CC:lmmandante Carlos Moreira de Abr.eu I, 8 228

Major Luiz de VaecoIicalloil 8.222
Pastor Rev. Julio C. Nogueira Dl'. Victor Konder 8,215
No seu tf'mplo sito á rua Visconde Coronel Alvim Sohradal' 8.�lo l!

.
de Ouro Preto, n. 35, celebram·se Pharmaceutico Manoel Deodoro de Cai'valho 8.209»
cultos, publicos com prégação' ao Major Eduardo Olto Horn 7.856 ,.

Envangelho, ás quintas-feira,s., ás 19 Capitão Vidal Ramos Netto 1.856 » 1 premio de
e JO, e aos domingos ás '11 'e- ás 19 Dr. Placido Gomeil 7.767 » 1 » ,.

e 30..
'

Dr. Aülonio Vic0ll\e Butcão Vianna 7581 »1 II

A Escola Domin,ical, p3ra o estudo I Coronel Francisco A ve'iJ Fagundes 7346. ,.
, 2 premios de

systematico da Bíblia e de oealhecismQs Major, Bibiano Rodrigues de LimJ 7 127 J) '110 " :)

�[a adult.os e creanças de ambos,os Dr,. Walmol' Argamiro Ri�il'o B,:anco, 7.044 ' :. 15 » »

se�os, rea.lisa-se a<:s domlngos.depois Da.do 9 passt1do DeSíB cidade 'de Florimopolis, aÜ,3 ci.nco d�as à_o mez de 115 Jt •

do culto da manha (en:re meIO dIa e I Jeuelro de J922. Eu, Levliardo]orge de f:ampQs Junior, ,Tdbelhão, ser 900 ,. "

meia �Olil depois de' meio, dia)" vindo de fecreta!'ÍfJ o e�c"evi (As,lguado) -:!medco da Sil'l)e.lra Nunes. E tá I 15 3 U Aí· premio a

Ingresso franco a todos «Vem e conforme o ol'Íginnl.,EI'R ut sopra. Tabelllao Campos JunIOr., /15 3» • 2',
vê,. (jeIto!: 4G). .

.

,
'

.

- --'-,
----

.

- -

15 3 - ) 3:

Governo MUnicipal 'rOnO fuola.f 11lYflKA �IPlII[U�[ UDRI 'MOllfR 1�.�:: �:€obrança d0 l' S6mestre dos � P

Df 11011'
MATRICULA 150 22,)} : 23"impostos ,d� continrração e

_�bertura çle negocio, aferição, ' �:
_ Previ,n? .aos inte.ressados qua a ma· ��8 2 : -: 4-

vehic'ulos e taxasanitaria,
. r,. Itieula 101elal deste Grupo Escolar, es.! 150 2 II » 5'! II »

Oe ordem do sr., Superinten-
..�atr�C1ila I t,ará aberta :nos d,ias 9 a 14 do �orren, t

1830 PREMI0S
dellte Municipal, e nos ter,mos do Sctenhftco aos mtt'ressa.dos qlle a te, ,das 10'as 13 horas, 'jregulamento, faço publico, p-a-ra roa,· tr-ícula dei'te Grupo estará aba.rta ,. Os alumnos do anno an

..

terior serão

I
'

onhecímf!Í,to dos interessados, das 9 ás 13 horas, nos dÍ<;�s lO, .11, matricuf"ados em pri�eirQ lugar, (nos U b'lh t ( sa-o di·,VI"dl·dos em '�ecl·mo&" , 12, 13 e 14 do corrente. dias 9.10 e 1.1), mediante a apresenta I, _,�, 1 e es Q
(>� durante o corrente mez, em NoS' tres primeiros dias ,a matricula ção dos boletins de promoção, cujos

di.[,
,

odas os dias uteis das 10 ás 15 será para os alumrfos que jão' frequen' zereS dev�m ser preenchido� pe·lós 'in-, 'A orgallisaçào-da LoterIa de

SUIl,tl)', ()utha ..ion. obc«lccerá
oras, se' procede o' esta Thesou. taram no aOGo passado, mediante p teressados.Os alumnos n�vos ou Irans' �

_

ariá á ccbrança, dos imp.str.s de 8pres�nt8ção, do boletim de promo' .feridos de ou�ros grupos serão matri· a direcção do SO(!IO ,,�NGELO D. LA PORTA, que
t.. .' d ção cor,n ()s 'lizeres preenchidos pe' culados nos dIas 10, 13 e 14. rói du..l·aúte 6 1l1l1lO!i sot'io-gcrente da LOleriauettura e.co;tiltlnuaçã-o, e nego ..

los paes ou tutores.
'

Os� alumnos novo_s deverão apre�en' r
IQS, aferição, vehiculos e taxa Nos danais dias será par�s novos lar �o acto da matrlc:ula e aUestado de I dOI Estado do Rio Orunde do Sul.
anltaria, cOI,respo.ndente ao.--pri- candidatos que deverão apresental'l vaCCInIl. •

II.-e:jro semc;_!stre ,do actual exerci- attastado de vaccina no acto da
tle 1 ��2" send0 a �axa sa ni- inscripção.

ria cohrada de accodd com a
As aulas reabrir'so'io a 16 do

corrente
taBella anhexa á Lei n 251 de 12 Sibylla Lobo Haberbeclc I Prev:no aos interessados que a ma'
de Janeiro de 1917, em combina·

� DIRECTORA tricula, desta Escola estará aberta nos

ção com o art. n',18, da Lei n -----------_ dias 10,11, l2 e 13 docorrenl.: mez.

441, de 27 de Outubro de 1917 ça do 2' sem , o fpolis,4·1-922.
Ó contribuinte qne não -satisfízer Thesouraria da Superinten-, Jollo Tolentino Junior

d M Dir-ector' . Io seu debito dentro do praso ac:-
.
enci� .

llllidpal de Floríanopú
J'lla, fica sujeito á -multa de 10 ·í. lis, 3 de Jadeiro dê: ! 92�._

'

«REPUBLICA», achawseá ve da
ecctlido b' dilo 7semestre e ele Antonio Coelho Pinto I na Agenda EDU' OHAVES. Pl'a-!ada j; 15 'J. "'1\ epoca da cobrau T!'esoureira ça 15 de Novembro.. '

Paris, 9
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I<:seola t'olOplement,ar de Fio'

l'hlilOpOUS'

DO ESTADO
-DE__:_.

Sta. Catltarina
Distribue ,75 010 em premi
13 DE JANEIRO DE 1922, A'S i5 HORAS

39" Extracção-Plan�)' E
_���._. �_w

Ui.ooo bilhetes a -8$000 120:000$000
'Uenos 25°[0
75 % em preloios

30:000$000
9o:ooo$ooõ

PREMIOS

.

»

1:000$000
500$000
200$000
100$000

. 20$000
100$000,
50$(){){)
50$000
50$0-00
50$000

" ,20$000
,�OOO '

20$000
20$000
20$000

.'

30:000$000
3:000$000
2:000$90.0,
2:000$000
5;QOO$000
3:000$«)00,
7:500$000

18:000$,QQO
1:500SQml
750iOQ(t
750$Q00 '

'750$0'00. i
.

75()$OOO-
S;OOO$QOO'
,S :llOO8.00tt
3:000$000
3:000$000'
3:000$()OO ,

90:000$600

/

» ,

,

RS.

Os concessíflnarios: LA PORTA & VI CONTI

A,dtIDiDiMlração
Rua De�doro D. 14

- '"

E�1) TELEGR LOTEB:[A.-CAIXA DO CORREIO N. 50

, FEORIAN()P�IS:
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


