
ORGÃO'I}O PAR.TIDO REPUBLICANO CATH,ARINENSi: "

Quarta.feira,11 de ,Janeiro de 1�22 SANTA CATHARINA NUM. 961FLORIANOPOLIS

--
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h�menagem .Dr • Abelar,do' Luz'

:Dea'flio' .

e 'lfJ1a[t�o '

lo fle,)-lo'f!ldO [!llh!lfl"gno.n ���ff.��:m:cJ�rls���q��r E�:r��t� N��ic::!td��a Me�����t(}He�m:: da Fon-jl I.\U Ilt u uU u Du rI.G seca e ao dr. Epltacio P�ssoa.· .

CO(11 a' falsificação dessa carta -p�Não se pode mais ter illusões.
curou .. se incompatibilisar .o candidato, 'já apoiado por quasi todas ait'-

11ma campanha politica, mal ori- A
,
I: de Màrço próximo, todos os cidadãos braslleires, alistados for�_as politicas do paiz, com as

. forças armadas e eçm o' Governo ih
d d d como eleitores, são chamados ás urnas, para escolherem aqueUe que, U Ienta a, no momento; egra a o nos-

B 'I· N
n ao.
.,

"

90 estado de cultura politica e moral. no quatriennio de 1922 a 1926, deve pre:.iJlr a Nação' rasi eira. o Felizmente, porem, esse plano não produzia o resultado esperado�
.

di
mesmo dia, proceder-se-á á eleição do subslltuto do mais alto magis- pois as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na' veracidade da

, Contra a Nação consciente e 1· trado dª Nação. . carta, e o nobre Exet:cito, Nacional, numa bella e confortadora maná ...
gna, que proclamou, a candidatura Para o primeiro desses CUgLlS, o· orgão da suprema direcçâo do festação de �i'vismo, não se deixou arrastar como instrumento da pode um lft)mem de bem á preslden- Pa�ti.dQ_ �epubiicano' Cathrrlnense, recommenda . à. ��d ,s cs seus cor- litiquice sem escrúpulos, conservandu-se em nivel super'ior ás agita...
eia da Republica I se ergue uma cor I relígionartos _

Q nome do. ções das ruas, fitme Da sua funcção constitucional de defensor da or-

rente de opposição, empunhando co- Dr. Arthur da SJlva' Bernardes dem publica, do regimen republicano e _,da patria, -fiel ás 'suas.' glo-
d

'

f I I
-

. riosas tradições , .mo, estan arte uma ,car, asa, 9ue Não PJec!sam�s. encarecer os se.rviços prestados á causa public 1, Esse e outros meio3 de que os ad versarios se utiiisaraw, ,é bem o programma de um partido: per tão conspicuo CIdadão. M )ÇO aind r, pOIS, nasceu ell! 8 de' Agosto cantiauatu a ulilizar.-s8, na vã esperança de forçll" o dr. Arthnr B.r-
o partido de Oldemar Lacerda! de '815•. !o.rm')u.se em �ireito n� f.aculd�de de S. Pa�10. tendo log_l ew nardes a de'sis,ir do pleito, têm, antes, alheilld'Õ" dos candioatos da

Como é tristee nos degrada- ter- seguida ,.n1cla�o a sua. V�dil p rblica no Estado de Mlnd" �)flde. fOi de- opposição,_ allãs, extranhos, 'da certo a taes manobara, �8_ s_ympa&bia e o
.. '

d ' putado a leg lslatura rnmerra, de 1907 a 1901), quando fOI eíelto para .

d
.

tdI' d & lado,mos. a,ttmgld.o �a tal esta o de ce-
a Gamara dos Deputados federal," que no mesmo anno deixou para

apoio a maior .par e as. {l asses .conserva oras, e, por ou ro •

b ,-
'.. rêrn servido de estimulo .,e incentivo a todos aquelles que, em graodeguelra e a jeeção !: .

exercer o -cargo de Secretario das finanças do seu Esta<.{J, cargo esse maioria; cerram fileiras ao redor dos nomes consagrados pela Con-Mas, em meio de toda essa cala- em que prestou assignalados serviços.
. _ venQão' Nacional.

'

,

,midade, não se salvou, é certo, o Em 1915, voltou á Carntra .feder.ll; onde ainda. desta vez nao Tõdos Oi! deze,se&e Es:tados da Federaoão, que fndiearam, por
n:JSBO estado de cultura· pairou po- de91orou, poís não tardava a ser

.

escolhido para succede .... ao Dr. Del-
seus legitimos representantes, OI nomes, doa drs, Arlbuv Bernardes e

é b lt i � da n'b phim MoreIra nó Governo de MlrltS Geeaes Nesse .alto posto, ,0 dr. Urbano 'dos Santos, eonrínuam, com inabalavel segurança, coher9lltear m, em a o para sa vaçao a s.- Arthur Bernardes destacou-se corno ..dminlstrador de .prlmeira ordem, .

d r� ílh d h d N - B
.... com o compromisso, assumidc, 8 isso significa a victaria dos Ola 1-sa oura, a oara a açao rasI- acfuando de modo intellig�nte -e segurl), n 1 vida e dese,lVolvimeglo do lustres c�ndidatoa. S, C:ã\harina, ,guardadas l1S

.

deviilas proporções,leira, a sua principal encarnaQão, o Estado, concerrendo p na o inlfej-wel grJu de prosperidacJ,� que des�
vae, de cerl,o, concorrer, poderosamente para eSie resultado, ,pois a: seu sos culo· inexpdgnaval: O frueta actualmente a sua terra natal.

'. Comm-issfio ExecuUva conta que_todos 'aqaeUes que são membros do
Éxercito Nacional. Para 'a yice:-Presijel1cia da �,)ubliCl, o-- nome que a e�'11mlsslo re

Partido, preiligiarãQ, sem hesitações nem desfalecimentos, a aCQão do.
N� salvaranf, repetimos, os commenda, é o do

,

'

,

'-
•

' seus dirigentes, qúe, de�de o primeiro mamento, desassobradamente,
nossos f6rctl de sociedade republica- O,r. Urbano dos Santos da Costa AraUJO collocaram se ia lado dos candidatos da Convenção.. '

,A dedicação á causa cowmum, de que têm ,!l'ado- tilOb8j8S' provu,na, educada nos principias superiores
,

..., em todos os t8tppOS e vissi,ci�l:ldes, os nossos companheíros, de 'ododo regimen, porque não é crivel, filho do-' Maranhão, onde nasceu em 1859,' estudou direito na Fa .. o Es'ado, as tradições de discipliaa, qne têm liÍdo até hoje a DOIsa·
s!3m grande dôr e decepção, .90e se culdade do Recife, na qual s� d stinguio pelo seu talento e amor maior força pecLldaria, e, sobre tQdo, a confiança que werecem 09

-precisa�se discutir e lutar. para'se de- ás lettras.· Logo depJis de form,do, exerceu em sua 1erra o car- dois nomes illustres que l'ecowmendamos ao eleitorado, nos permltte a:

cidir entre a palav..ra de uin estadia- go de promotor publico e o f:i� juiz municipal, send() nam�ad). em certeza de que S. Cltharina dará a maia brilhante e expresiiva vo

ta emiaente e o crime 'de um falsa- 1889, juiz de DireIto de Campls NJII03, nesle Estado.. ,Mais tarJde, tação aos dra. Artbu.r Barnal"des e: Urbano dos' Santos.'
-

,

1897; o MUanhão, o elegeu deputldo ao C()ngres3o ,N.lclonal, sen' o A Cominissão Executiva espera que, mais uma· vez 8 cowO' se�·rio repsgnante, elevado á, e,!idencia no anno seguinte eleito. O:>vernador do seu. Estad�, cargo de que não
prej saibam cumprir o _seu dever todos 08 seus, dedicados companhel'

pelo soldo dos que subornam (ara tomou posse, resignando o mandato. FOI reeleito depu�ado federal ros do Psr,ido RepuqUcano Gltharineose.
"

mystifiear a opinião e mentir á Pa- á 48 e 5� le�islaturas (1900, a 1905), e eleito senador em 1906 Hercilio Pedro da ,Luz
tria. Em Janeiro de 1913, os seus contertaneos elegerem.o'o novamente

Felip1ne, Schmidt- Governador do Estado, funcção que ,ainda dessa vez não chegou .a r

Salvou-se, tndavia, ar honra da
exercer, põr' ter sido eleito Vice�Presider,te da Republica, para o qua� Elyseu Guil1u3r� da Süva_

Nação, por9ue a unica ,força respej- triennio de 1914 11 1918, tendó ex�rcido a pre;idencia em 1917 du.. Antonio Pereira-da Silva Oliveirà
4id.vel

. que pretenderam desorientar, rante a ausenc,a do dr. Wenc�,lau Bràz-. ' O:!pois, foi p�Ja terceira Carlos Wendhaus6n
cQm a indignidade dos plOcesSOS que vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente ex�rce Jof},o da Silva Ramos

do d '11 b·l
. com muita cQmpejencia e brilho,., T. •

'

4estão DO an o I ostres raSl eiros
São esse,; os dois nomes que a Cominissão Executiva recommeDda Joaquzm David Ferreira Limatão'cheios de serviço ao p!liz é tão in-

ao suffragio dos seus amigo; e companheiros. _ .,' Leonardo Jorge de Oampos Júniorfelizes nos ü:ti os dias da sua vida Contra o cidadão illustre que inJicamJJ P Ira P(elld�nte da Re, Fulvio Aducci ...._

na Republica, ora se noo apresenta; publica, levantaram os seus adve'sarios uma verdadeira campanha de Pompilio Vespaziano Duarte Luz
na verdadeira expre..l:!são das mais difamação" infeliz e deploravel recur50 de q_.?e só Ja!lçam mão os que Joilo Pedro de Oliveira Oarvalho,
�Itas dignidades, erguida sol,�mnemen_- têm a prev!a certeza de que n,as urnas na� PQderl�m 9bter á maio

-, Jose Arth,ur Doz.e-,,..,

- ,ia necessarla para vencer. Chegou ,·se ate a attrlbulr ao dr. Ar· .. "<AI...,

te, compativelmente, com as suas glo'- thur- Bernardes a autoria de um.t carta. esctipt-a .em termos, grl'Jsseiros' Adolpho Konder,rias por saIU! mais brilhantes e valo- �.....-�------.li-----=--::-_:;_=="':':;:_:�_:__:_:_:_;:::_�;_:_:;=:_:_�_:_.._:;�_._-----�-�----

roa�:t!�: a honrada Nação, por-
I 1·'I�e t exOreivl bOmeDllem n �r Dr lS?���ith�;:::ecb���:�f����: f��t:������t�:,O�,���e�m:o;.:

que o exercito, em defeza da ordem H p • , •
. membro da Commlssa:o Execullva do O talentoso tribuno desempenhou-se,.civil, na phrase feliz do eminente Aliado lUI Partido' Re'publicano Cathariuense; dr. de modo, brilhante da sua missão.

�overnadol· Catharinense, soubere.' Oscar Ramos, redactor desta folha; S. S. pronunciou um eloquente dfs·
'I major reformado do exercito Clodoar· curso que pUblicaremos amanhl.pel ir as explorações e 08 explora- '

do Oliveira, deputados Oscar ROjas, O orador terminou saudando o sI.dores, ennobrecendQ.as suas (unoções .

O b O d·
�

d
'

director da Republica e Imprfnsa Ofilo dr. Abelardo.tde goardã dás nossas instituições, ,anquete"". s Iscursos pronunClà OS cial; e.Ds. Alfredo Luz, J, OG.my, E todas as taças foram levantadas'.das nossas leis, do no�so regimen e ,. Augusto Ii-uebel, e Abilio Mafra cons· saude do sr. dr. Abelardo Luz. ,

..da nossa moralidade R" . h· t H' tIdo de Aq'u'no Consultor Juridico do Es' truct?i'�S; coronel Santerre. Guimarãe�, Cessadas as palmas vibrantes ao de ..

, ea ISO!.! se" on em, no .0 e.

1
}.' . ' . Administrador d:::s Correios' dr. Oh' ut dIva dA· I tE, hoje, qoe resta Duis parti- Cómm�rclo, o banquete que os amigos tado, Jae Collaço, ofhclal de "'gabtnete ,

S'I fi' I d B
' p a o' e qUinO, eV3n ou-se o

,

-d e admiradores offereceram aó nosso do Governador do Estapo e director yeuJa eé O_I'f)va, scta, dO� ltncosd eBma· dr, Abe'ar�o Luz que !:mf,'lunciou mais'

OI!.
, •

S O d f d d t t· nel 'Manoel Jor os onne Irec or o an- ou menos as seguintes palavras:O partl·do d homens de bem lJlustrado conterraneo e amigo r, r. a er a t!: enen e coro
P I co Sttl do BrtJ74l' ,E�ocl'onado, commov,·do a e�ta ho." Abelardo Luz por motivo da sua acer· Lins, commandante da força ub ica; v .

- "

am �rando e presti�iando o nome UO tadissima nomeação de Se&retario do capitlo Adherbal Castrq- e Silva, lns' foi servido o exc�lIente menu.
_

menagem que a generosidade dos meus
J'1'f!Sl(fente de Mmas e quel'endo.o Interior e Justiça. ' tructor da força Publica; dr. Gilberto Canja ·Oatkarlnense'_lUayon.ase a

I

dignos amigos acaba de me presta..
{laradirigir- 08 des oos da Republi·' Paranhos Inspector do' Gymn,nsio Oa' Dr. Abelardo Luz-Costellet1ls de por, tendo como interpretes as palavras elo-

rt'd, d
'

Old
A' grande mes� em forma de 'I' sen'

�harinen;e.
dr Armando Knaught co com petit·pols -Aspargos -Perú tÍ quentes do deputado dr. Ivo de Aqui'��, e Q. pa 1 o, crea o �or �m e- taram'se as s�gulntes pessoas: os Srs, lente da É:scoia Normãli dr. Arthu; brasile.ira.

.

no"Jiglll'a das mais�brilhantes nlo sei-
ma� La�rda. réo de crl�e l�fa�an- Dr: Abelard? Luz, Secr�ta.rJo do �n' han, director da Empreza Colonísa' Sobremeza: fructas, pudins, doceste,��pe, pela protecçao .crll.lPo�a tenor -e ]u.sh�a; á sua d!relta:, malor dora do Sahy; ]oa,quim Torres, fune- de compota.
08 matS graduados da legtão, cUJO Gustavo Sllvelr�, Secretario da t=:a�err donario do Escriptorio da Companhia Vinhos: A Coronel Campos Junior:.;estandarte eUe fez e empunha, cerca- t:ie��r J�se d���fau;�sex���r�!rl�o�� Costeira; dr. Heitor Bhtm, agente do (branco), tintos Clariant, Licores-Gham,

2aQ q� attençõeB e até de glorias: - Carvalho, Superilllendente Municipal; Lloyd Brasileiro; dr. Amadeu Luz, pagne Clicot, Iicorts, café.

u�-:�rta falsa! dr. Carlos Wendhausen, e á esquer' juiz dI! direito de Blumenau; desembar· A mesa estava lindamente ornam:n
·l;·Eiã a Itituação.

' -

<h: dr. Henrique Lessa, Juiz federal; gadores Medeiros, filhó e Gil. Cost�; t�da, demonstrando o bôm gosto artls·

� t
.

te ::chamar-se a isto r acn\\'o desembargador "otero de"Assis, chefe \presidente1e �embro do Supe�lOr frI· hco do--sr. José Macedo, proprietario
, - 'i'" de Poüeia' coronel SlIvino Carneiro da bunlil de Justiça do Estado; dr. Thiago- do Hotel.

� '.

fiiscal' capitão I' de da' foneeca, delegado� Regional dos flôres em profusão ornamentavam a
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Fob:�o poderia contar na sua adml: 'Ülil. io Mauri[ionistraçâo com tal instruniento'f
Quem poderia confiar em instirui'

Uma importante earta do Pres'den- ção por tal forma corrompida?
te de S Paulo sobre a carta falsa at- Como pocleria viver com el' a ?

Itribuida ao dr. Arthur Bernardes,
.

O exercito, cuja missão principal é E �EUS UO"I�:W�
.

(D:l' Estàdo de S: Paulo) /' a garantia da ordem interna, cujo Lles'
.....

O gabinete fie identifteaçilo tino abnegado é a de 'esa da patrla nos
O distincto pintor e escriptor sr, Vir·'

de 8. Panl. e a ('ada at- campos de batalha, com o abandono gUio Mauricio que passou um certo-

Rio, 10' t,rlboida ao sr. Al'thor de todos os interesses materiaes, com tempo no nosso Estado, dando"nol a

(m'b ) O I F Bernárdes - O 81'. Was· sacrifício da oropria vida, não poderia delicia da sua fina espirltualidade, c',:n-'
.L rz una _,.. ée . ruetuo- •

t'
- Ade' Patri d R'

,

t
----,..- r: laiJigton LOIS em curta eo' ser objecto de mercancia de seu íuiu- ce u a a ria, o 10, uma 10 eres-

movido, pela felicidade de vós, meus o Mendes, cemmandaute do L: viada ao 8,..· Afranio de ro chefe. sante entrevista sobre Santa Cathari
dignos amigos e de vossas distinctas ta- Grupo de Obuzes, autor da mo- ltIello Frnlleo dá soa opio Como poderia apresentar' se no corr

na e São Paulo.
mílias. cão ao Cluh Militar, premo- .. Iã� sobre o aSl!lolnpto certo das nações estrangeiras um chefe 1\ respeito do nosso Estado disse o

Todos os presentes se levantaram, ap- vendo o exame da .carta falsa, O sr. Washington Luis, em resposta de Estado que arrastasse uma espada seguinte:
plaudindo o discurso do illustre Se- a um 1 carta recebida do sr. Afranio venal e cobarde! Encontrámos hontern, em P1e.f]a A ve- - ,

cretario do Interior e [ustiça. que o mesmo Club tornou ver-

Ide Mello Franco. representàrite de Mi- O dr. Arthur Bernard-s.ê um ami: nida, o pintor brasileiro, VirgTlfo Mau··
Em seguida, o sr. major do Exerci- dadeira pelo laudo da sua par- ;n.a� !1a Cam Ira f�deral. sobre a )�OS go político do dr. Epitacio Pessoa; é ricio. Com a viva e intelligeflt� cor-

to Flodoardo Oliveira saudou o exmo. cialissima Ccmmissão. em pa- s�blhdade do Gabinete de Identifica- um amigo pessoal do marechal Her: dialidade que o torna tão commnnica- .

sr. dr. Hercilio Luz, ·cemo eminente
-

lestra com um' dos nossos r çao �e S Paulo pro�eder a um exame mes; sempre se manifestou: ad nirador tivo,o sr, Virgílio Mauricio deu toda-
chefe do Partido Republicano Catha-

�

presentantes, ora sorteado do n� document? PUb
..

IIC�d� pelo, «Cor-

Ida gloriosa instituição que é o exer expansão ao enthusiasmo patrio ti'oo.,.e
rinense, a quem deve o Estado a maior l:' rela da Manha� e at.t.rtboldo ao sr, Ar cito brasileiro' tem a auoiar a sua can:

lhe deixaram as terrás do sul.
.., somrna de serviços e a quem a popu- EXE1I'cito, servindo naquelle gt·u thur .Bernardes� el1lti�u, áquetí e con- didatura a m�ioria das forças poliU' Espirjto curioso, viajado, com u�lla

Iação idolatra pela serenidade e eloquen- , po de Obuzes, manifestou-se ar- gressísta a se=uinte rmssiva: cas do paiz, 'que lhe pronunciam II
visão clara dGS homens e das cousas,

eis moral de suas attitudes ,
\. rependido da attitude assumida, «�. Paulo, 17 de Novembro de l víctoria; é um brasileiro honesto e um apprehendeu a rapidez com que a nos

O brinde foi calorosamente applau- pois sÓ' agora reconheceu a par 1921.
,

..

republicano austero' é um homem sa g�nt� está imprimlndo em, I�a.s as-

dido por todos os presentes, sendo er- eialidade do critério que presi- :( EXl11o. amigo dr. Afranio de Mel!\) .probo; tem cultura ,iht�llectual -servída rnanifestacões da VIda um cu lho de-

gui Jos vivas a S. exa.
I

diu ao julgamento _, franco _

'

[por intelllgenci« esclareciêla;' como activid ide authentica e quasi vertigino-
Levantou·se o integro sr. desembar- Acabo de receber .a sua carta d.e admittir a possibilí dade de escrever

sa. -, ,-
\

,

d GitC t e t.. •

d e E a"·cre"centou.· - «Isto eu d f d d O E t d d S t C ih
.

ga or JI Q8 a qu urm ou, m pa' '" v 15 o cor�ente, mam es�a,n 0_ eselO 'uml carta que tem p3r fim osten�ivo
-- s a o e a11 a ii· a�lJ}a, -.

lavras -el cifmiasticas, o exmo. sr..co- não poderia pre"êr. Desejava, que o Gabmete d,e Identl{_lc<lçao de.�, oifender o presidente da R'epublica, diese-nos elle. alravessa uma pnase brr-,
.ronel Raulino HfJrn,,-varão plutarchia' apenas, esclarecimetltoH positi P.aulo se pronuncie sobre a �ut�entICl' insultar o marechal Hermes,- cOrJspu' Ihantissima; brilbalissima em adminis,.,

no, louvando a sua acção de Repu'
YOS. A decisão da Commissãu CIdade ou não da carta altnbulda ao car o exercito, e des-truir tudo que � tração, em progreaso, em or�n1sação-

blicano historico e estadisfa que con'
I dr. Arthur Be.r,nard�!i,�. bom, par!4 suicidar'ae em seguiàa,' es' e, cohesão politicas. ,

'd bl' não tem valô,', pois foi parcia .lI -
�

O H ." L
-, ,

dsagrou a sua VI a pu Ica ao pro�resso. Vou cumpm as suas ordem.

[tandO
cheio de vida e sentindo'se ani' sr. ercl (O

.

uz vem Impnmln .

Ü'-

e pr05p�ridade de Santa Catharln�. _A falSIdade, porém, de ,uma carta parado.
'e'l1'I todos os seus actos publicas' e em

S. exa. representava uma tradição __��--,-- ,naO p6de c;er enc'lra�a SImplesmente -0ra, isso é absurdo, '

todas' as suas determiAé\iões 'politicas
,para o patr monio moral oe Santa Cei'

F d M sob o aspecto r-aterla!. . '. O dr. Arlhur Bernardes ê um. ho' um traço ije 1áilcima libêrdade e um

tharina,. e felizes. os povos e Estado:3 eruan O,. a= A fal�ifiCação, para se', ulil, te�'9ue mem de honra; e sob sua ho�ra, affir' inco,nfuodivel esejJ dê ver progredir,
qu� possuem no seu seio varões dessa ' ser habll, �em o que s�ra um 1 !mlt.a' ma que não escreveu tal carta. O- dr": augmenfar a febre de me:h�entos
estirpe, , chado' ção grosseira, que a nmguem lllude.l Raul Soares outro homem de honra que se espaih.tm na Capital e n<ftmu-
O sr. desembargador 011 Costa re' - Imitam-se com perfeição as complica', sob "sua ho�ra affirma que não recebe� nicipios. Slbe, com visão esclarecida 'de

cebeu palma� prolongadas., . ..

A. placa (�om...elUoratlva dissimas notas de banc,ü, as quaes cito tal carla. '
estadi,ta, reprimir sem violencias, qual-

A �armonlOsa band'à �ohclal no tio!' Realisa.se .hoje� ás 8 horas, a inat:' CU'!� como \'ef��dei!as. Cgm m:1io.r Tal carta é falsa. ,Dessa' aleivosia o quer perturbafi0�ordem, mesmo nos

do� d.lScursoE do sr. major \!OdOard01 guraçãõ da placa co'mmemorativa do faCIlidade se f'ilslflc�ra u�a cart.� 'I�II! dr, ArthufBernar�s tem que appellar mais 10uginquJs unicipios.
Oliveira e des�mb�rgar�or UII Co.sta nascimento do bravo coronel fernan- ma, na qual o �e,rlto Ltnl':O consl_la, ,para :Hmçã0. Das llrnas, a l' de Mar' Basta cit,i:if a sua arlmíravel att,tude

toco� o hymJío, .calharmense. ou vldo I
do Machàdo de Souza na -casa sita á em. trazer bem �ml,tadl uma let�a:. as ço, é que sahirá O' cvereaie-tum»; por occasião das occorreocias havidas--

de pe pelos convivas.
, rua qije tem o nome do heróe esquina mais das vezes slmp:I�.s, sem

_ a�tlftcl�- -

f' nesse terreno que a questão e.:;tá em Cruzeiro, ás quaes, qui�erain dar

_ q banquete d�correu na maior c�r' da Avenida Hercilio Luz.
I

5as precauçõ.es. Uma carta IOtlma. n.ao definitival1_lente collocad a. ignific�çao politica,. não, �en5io, passa-
dlahdad� e alegrl�, c�m um cunho, lO, Não ha con vites especiaes para e!>se tem, e não r:ode ter, nenh�� reqUISito E' Q quê me occorre diZer no de' do,

_ se'lao, �e um lição dlsc"pltnar aó
confundlVel. de �mcendad� e_ admlra- acto, que é o resultado de um subscrip. que mostre a sua authe' tlcld.ade ou s�linhavaqo da pressa com que respon'

entao superll�tendente, que, \ enào que

çãO pela esplendlda orgamsaçao �enta! ão o ulór. ,

�. d.ata da sua factura, como sejam, as� do á sua' carta hoje r.ecebida. Qisponha o g�verno n�o se entIbiava Cflm a sua

e moral do dr. Abelardo Luz, Clna mo ç A�'�' á h' slgnaturas de testemunhas sell'o reco- 'do. cotl amg adm __ (a) Washington I cI1mmosa attltude e estava dIsposto a

cidade victoriosa, impondo'se á estima . til: t� aI essa om�nafem C gua_"- nhecimentc de firmas �u qu'alquer Luis'
. -' ,

ma�ter o prestigio das autoridade." re�

geral recebeu a laurea de uma consa' dOlÇ ],°t e e�a , que can ar a ançao
outro si mal estranho ao pretenso:-aufór

.).
,

,

_

sólveu fingir que abandonava o sew
,. e ororo . " '. • ..

d
-

d
.

dgraçao publica em que. �omaram par" E' por isso, sem duvida, ..que," as As manlfestaçõelt de MoUfla' mnmclplo" .'�en o-se, persei6t1! o �<?r
te não só o mundo offlclal, r�presen Subscreveram mais, -ns. lista da Re' nos)as leis declaram que ellas nãll pO' riedade'I\O dr, Arthor Ber' questões pollttcas e afflr�an.d" que.,tna
tantes do governo federal e maIs os ele·

publica, para a placa commemorati' dem ser exhibidas sem o consentimen·
• lIard�s

- procurar o iijustre presld do R:o
mentos representativos �a cultu�a, da to do autor, -e que contr: elle não po· Rio 6-0 dr. Arfhur Bernardes ten1 Orande do Sul:
industria e do commerclo cathafln�nse. vaL�����':1I 12. Um barriga,verde, dem constituir prova. a não ser 'que recebtdo .centenares de telegrammas O d� .. Het;.cillo tlZ, com a

O illustre Secretano . do lntenor e
$500 O R $500 C M f qnem a escreveu o consinta e autorise, de felicitações e solidariedade com o I de esplt'lto que p(\ss�e e c�m oc�-

Justiça, .ao terminar I) banquete, abra- $50d; :C�lso ar��ida, i500;' AUari�a� o qu.e .significa reconhecer lhe a aU- seu manifesto á naçãO, salientando'se menteM 9ue lhe ha viam lSItt;> ,n;meth:
çou cannhosamente �odos os pre;entes! So»res,. $500; Nicolau Nagib Na"has, thenhcldade.

, os dos presidentes dos EstadoS-j de of' dos, �nvlol1d1enso te,legra,!,ma aO e":l�
com .p!lavras multo expressIvas. a

$500; Madaloni Junior, $50(f; I1defon� A. falsificação de uma carta, do ge· ficiaes do exercito e valoroso� hQ' nente dr. BJrges de Medelro" xph-
comlT.lssao promotora da grande, ho·

so Juvenal. $500' Cenbo Civico cJosé nero da qu� n?s occupa� tem qu� ser mens pal1ticos doS' Estados e da Ca cando ampla, e cI.aramente a slliaÇão'
m.enag�m, B

.

$-00' 5 S'
- $500' provada prmclpalmente a luz moral. pital Federal..

do sr. O�tavlo Bltter.co�rt, tel�gram-
,

I D�lt�:�;i uDe Less�v$�OO' I���i� Mou: Se os nossos costumes politicos ti· Os proceres da Alliança Republicana ma que e um attesla,d? ms?phlsmavd
O exmo. sr, coronel Raullno H.o�n,l ra

.

$500' �aqUim Torres' $500' Fran- vessem baixado tanto, o que ,absolu· tambem telegrapharam ao dr. Arthur de sua �rlJha t� admm.'straça?
Go�ernador do E�tado, em exerctc,lo, ci�co B;cellar $500' Juv�nal B�ceffar, lamente nego, de mod? qu� o. exilo Bernardes affirmando que o partidô -A Instn a� -publIca es�a elll fra!1-
enVII)U ao sr. dr., Abelardo Luz o se'

$500' Sergia 'Uma '$500' Nabor Ba. de uma campanha presldenclal tivesse suffragará firmemente �u nome nas
co pr?�resso. O::. gr�lpos escolares saÜ"

guinte teleg!amma urbano;, cella�, $500' uca' Va"�. $500;' Gu, a Sl!a ,Principll base na corr�pção pe- eleições de l' de Março. �ag;OIhcamen.te bem IOst�lIados e adIS'

«Po� motivo de. força maIor não me
mercindo éa�inha $500' Um para. cunla!,a, �ma. c�rta, da �ravld.ade des· O telegramma passado ao candi:fato clpllna geral lf.reorehens,lvel_. .

é posslvel compa�e�er ao al':l10ço, of: naense $500' CrJz e Siiva $500 _ sa, nao sena Ilgelramente escrtpta por da Convençã9 pelo coronel Fructuoso .o «Oymnaslo Cathann�i.se,., - cUJ';
fe;ecldo ao meu dlstlncto amIgo e con 10$500.' 'um chefe a out�o, quando, co�stante. Pinheiro Machado tem sido commen' Dlrec�or. o pad�e dr. LUIZ

.

.Juaer, e

lerr neo dr. Abelardo Luz. Corieaes .

m�nte est��do Jun!os. _se cartelam n�s tado corno de "rande etoqueacia, não P?ssUldor de vasta cultura, o ��.I.le-
•

saudações»;
, I .

cOisas politicas mais SImples por melo só por exprimir a opinião de um ho' glO d.' cCoração, de JU�USt, dtrlgldo
-

-

I ".. de chave ou cod go, e, iguaes em res- mem e de uma família que tem o pelas l!mllS e equlp_arad<"; a Escola N_or'
"�lI'in!J notus ft VI·�nnm dO dr �PII�[IO pons�bifidades na� Il�tas, um nllo es- nome Iig,ido á vida da Republica; mas mal, sa? estabelecu�entos de énSIn

E�cusaram se de comparecer ao H Uy� U U. L U perma tal -au�.orlSaçao do outro, e tamltem porque representa elle, um que mUlto honram nao.só aquell� pros....-

banquete as seguintes pessoas: 'n d I
ambos nllo danam documento dessa grande coeficente eleitoral do Estado pero Estado c9mo f!1�IS ao 81asd.

Coronel Jeão Simões Lopes, Anto- ao Ofuel e infamia. de Rio Grande do Sul, principalmente � �ontaJoO d'r. He!�lho Luz com uma

nio Coelho Pinto, Tito Carvalho,phar,' Essa carta é ·exclusivamente fabrica· em Silo LUIZ e Santo i\ngelo,em çujos sarfe de bons aUXIliares sforçando�se
maceut co Maneio Costa, almirante- Rio; 10 da para susceptibilisaro actual chefe municípios'8 derrota do nilismo é 'abs:J todos pela boa marc�a d�s neg9�los
Portilho Bastos e Clementino Britto. As populações do nordeste' da Nação, oHender o marechal Her· lutamenle certa.

do Esta�o, e pelos progressos ma1enaes-

- O nosso conterraneo sr. Euphra. brasileiro preparam grandes e mes da Fonseca e ultaajar o exercito O coronel Pereira Lobo, prestdente da Capital.
sio Povôas Siqueira,_redttctor da l}oa im'ponentes festas pard a recep' brasifeiro, incompatibilisando·os com o de Sergipe, ..r ualmente reaffirmou seu S�nt� Céltharina está cliJa de no-'

Noite, e actualmente nesta CapttaJ�
ção do sr. di'. Epitacio Pes- pretenso a.utor: apoio ao dr. Arthur B:rnardes,-dícen' vas e Imdas eonstrucçÇjes, de grandes-

enviou ao dr. Abelardo Luz o 'seguin' Ora, ella não poderia se� ,feita pelo do que ,o seu nome sah rá victoriosO'l �elhoramentos e .d,e .es ndldo:. pro·
te telegramma' ,..'

sôa, presidente da Republica., dr. Arthur Bernardes que, Ja antes da das urnas em l' de Março. . Jectos. O novo edlflclo daJisCjla Nor�
, • Florianopolisl 10. Solldarlo mamo que partirá daqui. provavel campanha pres:dencial, era amigo po' ._ mal é um monumento. A patSagemé

féstação que vos é feita por fi�uras mente em Março. Ii�ic? e pessoal. e acl�ir�dor das tres Em resposté} ao manifesto do dr. deslu�brante. -Na impre saAes.tacam�
proemine_ntes da nossa terra, envl<? étO A população desta capital e vlctlmaS da eplstoJa ndlcula. Arthue Bernardes) publicado a propo· se as IIguras de Oscar ,R sas o ,II'.1EMe'
illu�;lre amigo cardeal abraço Vivas

dos Estados Dlanifes�a� publi- Ninguem escreveria tal carta; muito sito da moção Jos reformados appr�)' Diteclor da'lmprensa Official e da Re-

felicitações). mrnLlS um presld�nle de 'Estado, can- vada pelo Club Militar o sr. Munhoz publica, admiravelmeJ1lte poeta e ma·-
camcnte a sua repulsa pelo �i�atol pela,.ma�ol'ia �as correntes po· da Rocha, presidenle do Paral1á en �nifico prosador; Joe Collaç?, pena seia-

ataques dos dissidenteH ao

emi-I' ttUcas do OálZ, a presldenela, da--Repu- viou ao candidato da Convenção de tlllan.te; Oscar R1mos; Alhno flores,.
nente Chefe d'Elltado.

.

I
bHca.

.

. �'/ - Junho o seguinte telegramma: Ivo d'Aq�ii1o, Iito CarvalhQ etc. �xis.
E,ssa cuta não p€t�er.la mesmo ser' cO manifesto Que V. ex. acaba' de �:m duas fJgu�as, e� Sa�ta Cathanna;

escrlpta por ull,1 brasileIro! , dirigir á Nação em lace da attitude )a de,sapparecldas, VIvas no coração do'
Os adversarios politicos, os mais do Club Militar' conSIderando authen' povo-o joven Aldo Luz, filho do emi·

decidido-s do marec ai Hermes. da fica à carta inju:iosa ao nosso glor�oso nen!e governad r, do Estado. e a su�

Fonseca, curvaram·se sempre respelto- exercito mostra bem alto' a sincerlda' JudIth da S. iZ, pertencente a um

sos diante. de sua probidade inataca- de e a �ectidão com que v. ex. tem ,das mais illustres fami ias eatnarrnenses.
vel.

. agido em tão ingrata campa�lha,� Se as E' um nome repe i
.

pelo povõ co
.

D� possive} venalidade do exercí�o 'formaes declarações, de V
..ex,. 110 sen° verdadeira devoção e o ,seu �evotaf!len.

brasIleiro .. ' so se falou, t.l�. memoria tido de demonst:-ar a falSidade daquel' to p�la pobreza., a sua acçao durTnt
do homem, nessa carta falslhca.la. le documento não bastaram para pôr a gnppe em socctrrrer os doente$, ,

De honradez im�ollutá é a reputa" teFmo a tão m'alsinada questão, ha ge victimou na occasiã9 em que a Cru'
çãO ao !10sso exer.clto, mesmo quando falar á consciencLI nacional, que terá �ermelha de Santa C�t�arina, maís ºr�
os venclme�tos �xlgU?� o fazem pobre. de se !llanifestar pelas urnas no P�o! Cisava de seus auxlllos.. como preii�'
A carta e: :elt.a vlsl�elmente" para ximo pleito eleitoral, fazendo justIça dente ue era e como Orientadora. La

enlamear e inJurtar os Justos melindres á v. ex." na pequeno terra de Vif::tür Melrelles
de uma classe, qu� s6 pode viver res-

-

o seu nome viverá, e á sua homena'
peitav�1 emqu<tnto, mantiver o culto gem á Cruz Verm.elha dedicou'lhe
desses melindres de honra e de bra- LOT a::RIA. parte mais notavel do salão de honr
vura. If- era séde: aqui, entretanto & Cruz Yer
Cumo admittir,que um homem pre melha, da qual era ella a represel'1tant

I
tenda chegar á presidencia da Repu- Foi este (1: numero da SOl'té grande em Florianopolis., não lhe prestou ain
bltca compran.do bordados de mare'

.. "I!:,27
da a menor d� homenagens, o que

chaes, ,galões de officiaes, a corrom de hontem 't::'l:tJ para estranhar.

Director-OSCAR ROSAS
�,,dac�ão,admiDistração e o!liclDas:-Rua João Pmto

Trlultm, 28 r.lxa 40 Cerrc.lt- 138

ASSIGNATURAS
,

CAPITAL

Anuu • • • . • • , ,
' • . • • •. • 24$000

lSemestre. . . . ..•.... , , . . 12$000
'INTERIOR E ESTADOS

Anno . , . .-, , . , , , , , , , , ,'. 24$000
Semestre .... , . , ... , .. , ' _ 13$000

ESTRANGEIRO '

\ carta falsa o momento DoliUro

Anno , . , . . . .�5$OO
As assignaturas e annuncios são pagos
adiantadamente,

o "cm onel Fructuoso Men
des já se arrepende da at
tttude que assuuuu

,

A banda_ de musica dá força Pu'

blica, pàstada na area do H�tel, tocou
lindas peças do seu repertorJo, duran',
te o banquete,' '-'.

A. Carmo -

o habil photcgrapho sr. Arthur Caro
mo tirou uma photographia do aspect0
do banquete, cujo cliché publicaremos
amanhã.

Audiencias do Sr. Go
vernador·

[llmiuiO �(�Ual!DIB e
Proohylaxia Rural

o SI'. Govel'IUl(lordo I�staclo

d;lI�'Í andlellchu l)nbll�nsJ :�t!i

tel'ças e !ii(�xt;�s'reh'as, das 9
ás II horas, ,oa Secretarial do
Jntel'ior. t'ól'a desses (lias c

horas, o SI'. 'Governudor só l'e'

cebei'á as I.e!iisoas qoe tive.relu
a ••diencia. eSI)f�(�lal o.arcada
evhunellte I.elo Gabinete.

Esta Commissão pede aos funccÍo

.Darios recem·nomeado8 a compare
cerem na respectiva séJe até ama-

nbíL
Os que não o fizerem, perderão os

seus logares.

,
PHOTOGRAf HO

RUA TlRADENlw. :.

,
Retrat•• para todol O'J )l.1I �'I

de.de 5$000 a duzj,

Trabalha tal1lbem 110$ lc,. ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OSPEDES E V JANTES
para SantoS; segnju ante·hontem� o

,

sr. Raymundo Ribeiro, escripturario
da Alfandega d'aquella cidade.

· Dinheiro perdido ,.

! ,\(:'Gt\ ela 2 •• � �cssão ')rdillu-
O ,S1' Izauro Vieira, conhecido I ria em S de Setembro de

vén�dor ;1e 'bilbetes de Loterias, I, 1921
(Continuação) Dezembro de 1921

�be xou.se li policia �ue .

honrem, ás I Dirc�(.tol'io 1.0IiO(�o' -- Em Teu'

� 40 horas da. lllil11b�, fOI tornar café I 'l�melula n.". nião do eleitorado con voeado por
·

no C!o!fnmerclal, deixando por e

I
ás Disposições Geraes ,

do Orça- membros do antigo Directorio que se

queeimento sobre uma mesa um pe·' menta, achava em completa desorgan'sação,
d

. foi no dia 4 do corrente reqrganisado J·édro Alve8 de HUNOS�ueDO etnbrulho, conten o dOl'con-, Ar t J 5 As contas de valor menor
o Directorio Politico local, ficando as- M I Bd'! O) f i.ent \ arla Ju ia de arros e emais pa-tos e quinhentos mil- réis Em varias de dez mil réis. (10$00 , icarn i-en as
sim constítuido: rentes, vêm por meio deste, agradecernotas

I
do sello de que trata o II 11 § I' da ta-

Presidente, coronel Manoel Passos a sodas as pessoas que acompanharamO· , .

h
' bella B do Decreto n. 481, de 1909 S'

-

C
"

_

81'. VIeira .ac ava-s� no cann-j-
Art. i6 A,. tax de que 'ratr\ o n. Mliaj Vice, major João snnoes ava os restos morta' s de . seu sempre lerrr

nhao, no Estreito, de Viagem para IV di tabella da Lei n. 1179, de 4 lheiro: Secretario, Se veriano Barcellos, brada marido pe.lro Alve8 .le Ral"
I I di

' Membros, major Felippe António, [cão ros,' e bem assim, a todos q te envia'Lages, quando deu pela fa td no 1- de Outubro de 1917, continú i 3, .ser Antunes. de Almeida Octacllio Sperry rarlrflores, corôas e obulos, e aproonheiro, de 6% para diífer ença que se verificar
e José Pedroso da Silva; Supplentes, veilarn a occasião para convidar a to'

Voltou ao Gafée não o encontrou entre os valores permutados dr. Wencestàu Breves" Celestino 'José dos para assi-tirsm á missa que em suí.
mais.

- Art. 17' "A taxa de metrage�8 d�s do Nascimento, Alberto Freyesleben, fragio á alma do mesmos, será celebra.
I' f medições de que trata o art. n. o

Franciscc Caníild, Octaviano Carneiro da quinta feira, ás 612 na Igreja, �e Sto.O prejudicado evou o acto ao Decreto n, 200, de 10 de Setembro de
Porto, Manoel A� ves do Amaral e Pe- Antonio.�DheciUlento fia polícia que ouviu 1\1- 1913 contin�a a ser de 60 r�is por me, dro da Silva Mac'el

gUOH S: pesôas que .se achavam no tro linear arem das demais despezas * *

I' O t
-

Café, quando élle ali esteve. - devidas.
A

,
• ',._ Foram até as sua� Fazendas respe- et a raçao

O 'sr. Vieira preruetto gratificar Art. 18, rl�l elayado a tres mil reis ctivamente e nu «Hercilio LUZI) e A firma Piccoli & Cauduro
' ... $ ituir a j (3$OOO) °d!!"P(�t).so�e gadol"p'i1:rê�. «Passo do s Indios», cs senhores LUiZ'lque e�pl ,r-ava no muaicipio deeom DOO 000 quem resn uir a impor- �Um"'l!ue; escer ",negtlttr:serran., .. � Lunard e cel Manoel Maia Superio- _ "tancia perdida. o littoral, bem como sobre o g.q.c�. tendente eleito e President� do Dire. Ca�p()s Novos" Estação d,e_ Rl�

- -------- <2S' .._-�- .. _,_ vallar 'ou muar, 'q_v.e.. para, negocto des
ctorio local. I Bonito, o neg lCIO de colon.z'ação

t'
.. çer�,da wesma w.rocede'lCO. ",.' * *

'

de terras 'participd a quem inte-,O .:I� �oel.a�� Ati, 1'9. As taxas a. cobrar no Ma' R I' "'d' 15 d co ente "
- d ..: �l' F bli d fÇI �, � ÇI� � I d' o do Estado serão as seguintes ea tsaram·se no la

,

o rr , ressar pos'!a e para os e\ luOS aço pu lCO que, e coo or-.1 ourb d d' b Cd . ,

os exames da escola pUbJlca do se"o !'ins que se dissf'!veu conforme mid.1de com a Lei n. 4.440 de 31por ca eça e ga o a a I O.
feminino desta V lia, regida pela pro' " " .

'

t

Gado bovino 4$000 I fessofa interina senhorita Maria da Luz dlstracto lavrado em Santa 1\1a- de Dezembro Ultimo, que orça a

,
Gado suino -d_e pesa nab exce,

I Vieira. ' ria, em 14 de 11· vembro proximo receita geral da Republica, foram
F.um annos h lje:

" cedent� de 40 Ktlos i$OOO A banca examinadora compunha'se passado.
I,

modificadas ,as taxas e portes dGado sumo de pe.;o exceden d' Alb I F I be comA A b'l'd d d' 'd'" ,

•. te de 40 kilos 1$500 oS,.srs. er�o: reyes_e n, ;--' responsa . I a e o activo e I correspon enCla para o InterIor
a exma sra. d. ana �osa Campos; Ar t'20' Conlinuam abolidás as taxas gre�ldente;. Olympl<? SlmoeLs Cavv�I�e1' passivo da extint,-l firma,Joi assu-I,exterior do paiz; de acc rdo com
a exma -ra d uctuosa da Costa

I
.

,

. .. ro I! professora Mar'la da uz letra, .

A
• I .'

, ".::0.. de 30$600 'das fabncas de cIgarrese, '.' mldr\ pelos Sors. Raymundo e

U"I a tabella segulClte'LIma' .
,

.; '� como examlnad('fe�. "
, . , _, .'

_a �enhorita Natercia Aurora da de um rear pur m,aço de vll1ted,clgL�i Os exame� const�ram de leitu.ra, Ii,n. �usto PICO}l!OS quaes se coustltl:l. �AR!AS,-prll�elro porte para
Costa; 10ros de que, tradt:t d19t1asbelIa �t b i c'da guagem, c.a!hgrap.hlat geographla,

hls· Irão em .sociedade com o sr. Joao 110 lllterJ')r 200 reIS e para o ex
W B Oh r I rçamemarld e ,e re� a e e I

t' 'th r a
-

s hymnos e N I b d 'p' r &
.

400' 20'o sr" :
' ap ln;, a taxa de :que tróta éi tabdla C da Lei Orla, an,_ me lca c nço� I

" oa, so a razão e ICCO I
.

tenor reiS por grammas;
a seoh;lrJla Alii,yd S: �erelra;

ln.
1191 de.9 de Outubro de 1917, em gymnasflsca O a�to fOI.abrtlhanladO Noal, c.001. sede na mesm:!. estação

I
a ém do p�l1eiro porte 100 rei

o memno Ra hlo filhinho do sr. • '. " ," , pela banda de mu,lca local, havendo , , , . �

00R" F M ir 'regado pa cap"
relaçao a'l fabrrc3il de Ctgar,ros, " distribuições de doces e�c, de RIO Bonito. para o 'Intenor e 2 para o ex-

d:�a n�a Af{aend���P.
a

I
�

Ad. ,21' As terras do T?�rtlmon�?e�:�l O resultada foi 0 seguinte: 1° anno, Picoli & Ca'ttd'tIJro terior, por 20 grammas,
() 'joven Affonso Veig:\; ,Cí\lfl�a9 do cUf�ao conh uam S h%) aoprovadas plenamente, Mathilde UI- _- --,--,�,

---""-:", --�-- BILHETES SIMPLES- 100
o menino José Martinelli.

, aob,o.ro anlnuad e um

po.
r tc�n��,

_, o tiben, Joseph!na da,/Silva Vieira, Dag, �mDrnfa Ha[I·8D�1 de H:ayngata-g reis paraso re o Vcl r as mesmas e:- mar de AlmeIda Ribas, Esther Lemos,

I L tí� U V U G
NASCIMENTO Art

.. 2,2' A !'ubvenção. consignada ao
Av,rea Ribas Angélica Simões Cava, ' para o exterior.

,

'Esjã� de par.abens o sr. dr, Adol hOS"lt�lsd��1 �e,e���n:r!p:�a �u�st� Iheiro, Herminia L_emos e Soely UIIi, H8eD(�e ' BILHETES POSTAES' COM'
pho Alfredo Ooeldner e sua exma. se' I ou ao Y

b I
'

f tr os.
ben. I' RESpOSTA PAGA-200 reis pa-

nhora pelo nl1scimento de mais uma
mesmo esta e eClmente or a ,d Tiveram accesso ao 3' anno as �e PAQUETE ra o interior e 400 reis para o ex-

filhinha que fQi registrada co� ,o no· for:fd�3 f' P d E f -I guintes alumna�; Approvadas com I MAX te-rior'
me de Helena. ,

r, -

_

Ica o o er ,xecu IVO au
distincção, Zoê de Mello Freyesleben, , . . MANUS 'itUPTOS 10

.

�

, tortz�do a reformar.o maJ.or da força'i]ul'elna Simões Cavalheiro e Maria da I Sahlra no dl_t 12 do corrente, ás 9 l' (J - J reIs

VJSI S ' Publl,ca no posto Immedlato �ú� os: LJ.lz lemos; approvadas plenamente,: horas da noite, p,ara L;aguna. para o interinr e 80 reis para o

Deu'l1os hoÍltem o prazer de sua yenclm:ntüs deste postQ,. pro,vada em,'"Vié1ctia Lemos Juvenilha Alved dei Recebe passageiros, valores, en' exterior, por 50 grammas. Taxa·

visita, o sr. generai Aleebiades Cabral, Ilnsp�c�ao de sau�e a sua'mvallaez péJra Oliveira, Durv'alina de Linhare� e Jo-I c?mmen�éls' e cargas pelo trapiche mínima: 200 rei ... para o interior
veio agra�cer a nolicia que de- con\lOuar nO,servlço,de �eu cargo. velina Guedes de Ramos • Rita Mana.

e 400 reis para o exterior.
mos c! sua chega'da. E annu��lada a dIS�USSãO do �rt. 24. Do 20 anno faltou 1 alumna e as PAQUETE
'- ? SR. 101, �OLLAÇO, Sr. P�e�ldente: demais continuam no 1° anno. ANNA AMOSTRAS-lOO reis {para o

Para agradecer- a noticia que estam" o a� t. 24 extingue a. Com�lssao Te

I'
O chefe escolar sr. m3jor joüo Si' interior e 80, reís para o exterior

Qâmos do fallecimento de sua genito- dehnJ3. ���POOhO u�na em"n1t ;an mões Cavalheiro presidiu as bancas das �'Sahirá no dia 16 do corrente, ás 7 por 50 grammas: Taxa ffillllma:
ra, esteve hontem em nossa redacção an o a Ir a ou ras repar ç es t� escolas de Passo B?rmann,. regidas pelos horas da manhã, 200 reis para o interior e 160 pa-() sr, Adolpho Nonato da Silva. p�ssoal que trabalhava nessa repar I 'professores AntOniO PereIra Machado para Itajahy, '

'

ra o exterior. 'ça.o"
' .

' I Junior e d, Maria Barbara da Si! va e S. Francisco, '

� Ilda e posta -em discussão a se-, de Lauro Muller,' regida pelo profes'
'

Santos e ENCOMMENDAS- 100 reis
gumte

__ sor Antonio Rocha,
' "Rio de Janeiro Ipor 50 grammasTaxa minima:200

Eluenda II. o> '* * Recebe passageiros, v�lores, encom· i reis. •

ás Disposiçõas Geraes do Orça' O sr. Delegado Êsp€cial remetteu:ao �endas e cargas peJo trapiche Rita. Ma· lMP.L{.ESSOS-�O reis (interior}menta Delegado de Policia do município, os ria. .. 80' '50GDm destino a Cnrityba, seguiu do. Accrecente.se a� art. 2�: e os sells pa�eis referentes ao processo imtaura" 'Para mais informações com os
e reis para o exterior, por

mingo, o sr, Edgard �imone. actuaes funcclonanos addldos em' ou-I do contra Armando Haeffner Marinho A.gentes, grammas.
t�as repar1ições até;serem aproveitados,. superintendente municipal interino � Hoe.l(')íc, ....uão & (�in CIRCULARES, C O M'M E Ri
a juizo do Governo nas va��s q�e se Vicente de Oliveira Meraes, processo f CIAE:::i-.40 reis para o interiot
derem no quadro do funcclOnahsmo esse inovido aos me�mos pela Justiça

[n d N
-

[t·
80 reis paia o exterior, ftporPU�!í��'em 6 de S'etembro de 1921

federat
**' • • Ue naveg8taU O� ena -gra-mmas"

Jae Col/aço Prosegue com ;ctivldade a qualifi- "�stu COIDIJanhia, IJ08SÚe no

'

]ORNAES E REVISTAS.-
Luiz de Vaiconcellos cação eleitoral. Os novos alistados Uio de Jauleh'(J AI'mnzens Ge· reis para c' interior, e 80 reis

'(J SR, CARLOS WENDHAUSRN (pela estão iiliados ao Centro Politico Her' raes:í .lisposi�ão de selft em-' ra o exterior. B,or 50 grammaPara a Capital federal, seguiu ante- o'ráern): Sr. Presidente, requeiro a cilista por intermedia- dt: quem foram ImreadorCl!i e l'eeebedoreSIJarlt IMPRESSOS PARA USO EXhontem, o sr. Antonio Lehmkuhl. V. Ex. que seja ouvida a Commissão incluidos no alistamento. O Ceotro o eCCelto de lVall'rUIlUI.
CLUSIVO DOS CEG0S:-40, re'de Finan ;as sobre a emenda apresen, iniciou a propaganda da candidatura

tada. Arthur Bernardes, que foi sympathi' PAQUETE '

Consulta do, ,o Congresso approva camente recebida., "I tapa,cy
,

o requerimento. (C.arrespontjente)
,Sem debate, são appróvados 03 se· Chegará do norte quinta feira 12

fESTIVIDADE guintl':s artigo5: do corrente, segu indo para os portos
S. fiebostião ' Art. 25' As escripturas publicas ou de Imbituba, Rio Grande e Pelotãs.'

Terão inicio, hoje, ás 18 horas, na particulares de compra de immoveis _S.les.e •••ee b.U'C' PAQUETE
Capella á Praia de fóra, as novenas em estão sujeitas ao �ello estadual sómen- I.ta,·pava'l')uvor ao tllorioso Martyr S. Sebas' te, (> qual será cobrado na razão de Jõe

' Collà'cOHão, ..cuja'f,esHvidade se realisará a 20 dois mil réis E2$000), p_or conto de réis • Chegará óo sul,. ,sexta-feira, 13 do
do corrente. ..' ou fracçao. Advogado 'corrente, seguindo para os portos de

,

Ar!. 26 O producto da taxa de cáes: Itajahy, 'São Francisco, }Jaranaguá,
arrecadada pela Mcsa de Rendas' de RUA ARTjSTA BtTTENCOURT

Santos, Rio de janeiro, Ilheus, Bahia e

Tijuc&s, de co.nformi jade com a Lei n. Caixa Postal n, 120 ,Aracajú.
125S, de I' de Setembro de 19t 9. de' Florianopolia ,-Previne'se aos srs. passageiros quê
duzidos os 5% a que se refere o art. esta Agenda só dá bilhete 'de passa-
3' da mesma Lei, será recolhido á gem diante da apre�entação de aUestado
caixa de depositos do Thesouro e de' de vaccina.

.

,

posHado n'um estabelecimento banca' - Carga até a vespera da sahlda wos
rio até perfazer a quantia de 'vinte paquetes_

E:greJ"a ..
� StO Antonio contos, (20;000$000) Attingida esta partição, com os' mesmos vencimentos·

_ Para mais informações na Agencia da
.. � cifra o governó iniciará por interme' que serao pa�os pela verba Eventuae€, Companhia, á rua Oonselheiro Mafra

dia da Directoria de Viação' e Obras até que' possa ser incluido no quadro n. 23, com o
.. A�::nte�om II expressão do meu pl'Otun. Publicasra construcção do cáes a que se do funcccionalismo.. I.le olle) 'lUZ.

do reconhecImento e Oi; vootos a Deus refere a citada lei n. 1258. ' O SR. JOE COLLAÇO: Sr. Presl�en'
p.ela felicidade de >todo s que, de Art. 27' Fica' a Mesa do Congresso te, a emenda que apresento, mand\ln"
qualquer modo concorreram para o autorjzada ,a contractar a or�anisação do :,upprimir o art. 28, é uma conse'

lescival em beneticjo da Egreja de e inspress!o dos annaes do Congresso quenciu da outra, approvada na 2a
Bto Antonio, oumpre:me declarar que do EsttQ('t. 'discussão da primera parte do orça,
J''!cebi da Exma. Senhorfta, Annila E' adnullcjJda a diSCUSSão d'o Art. m:nto e que mereceu parecer favoravel
Seéeo a q�all'ia de 1 :200$000, como 28 que" maudl\. supprimir o cargo ,de da Commiseão de Fi,.nanças, � qual esta'
product� liquido da primeÍt'a-noite cio

I Archivista.bib:iotheCA!iO
do ConVI essa belecia o quadro dos funcclonarios da

...�W festival. ' do Estado, paésandõ' o ;:cturll eiFlpre' Secretaria do Congresso.
,

ir" E,..rii�o. gado a servir addKto a Hualquc:r r�' (Continua) ,

CHAP&CÓ
de

I Acha se Iunccionando a nossa oíí
na photographic3 � de photO�(ílVU

I estabelecida para a «Republicas e p
o publico.
Attende-se a qualquer chamado C' e

commenda com toda a presteza.".
Especialidade em reportagens pho{

graphicas e clichés,
Preços módicos.
Cliché minimo 5$000.

100 réis

A�míoi!lra[ão '�Ol [orreiol d
�aDta [a�ariDa

EDITAL
Mr.Aificações de .taxas da cOl'respon

dencia

ANNIVERSARIOS

Pelo [ta, seguiu ante'hontem, para
Curityba, o sr. l° tenente intendente
Oeminiano Cidade.

SeguiiJ para a CaJ)üaL edera!, o sr.
Patricio aldeira.

Oswaldo Ramos

para o interior e exteríor,pC'r 5
grammas.
PREMIO DE REGISTRO--3

reis para o interior e 400 para
exterior
AVISO DE RECEBIMENTO

,

Cotltdestino á Capifal Federal,- 'se'
guiu pe paquete de domingo, o sr.

,

Hemiqtte Romanos.

quando solicitado no acto do r

gistro: 200 reis para o interior
400 reis para o exterior; pedido
post.eriori: 300 reis para o interi
e, 800 reis para o exterior
PEDIDOS DE INFORMAÇÕE
RETIRADA DE CORRESPO
DENCIA OU ALTERAÇAo
ENDEREÇO.....,:...200 reIs para o

terior e, 800 reis para o exte
A equivalencia �o franco O

é fixa à em oÍtocentos reis paI'
c@brança de taxàs de corresp
dencia internacional e em m

seiscentos reis p::lra a de taxas

encomrnendas internaci(}llaeS
!is postáux).

-

Administração dos Corr�i
Santa Catharina,5 de Janel"
1922.

MISSA
Por alma de Maria Jo.sé Marques Saro

torato, será celebrada amanhã, ás 8
horas, na Igreja Menino Deus, mis·
sa pelo terceiro aliniversario de seu faJ'
kcimento.

-- ---�. __._.-._ .._.-

e
'Elba Maga,no Ramos
participam aos seus parentes
e pessoas de suas relaçôes o

jnascim.ento de sua filh.a ,AnnafpoJis, 8-12-1922

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a-

DE ULTI1VLA
.

�

mlmOratão do [uot!nario '1�::ff�0���!o:a���II�:!!��:U�O:id�1::� I 4ivi�a- �Ol . flt8�OI no ,!f' VeD[il�Dtol �or prOI!�I�rel dal
di "fll--[-o", ecmrnemorativa no edifleio da Repar- Ir80011-rO I h

·

nadaru ..
_ jtiç�o,GEZral do-"1:l?l!?graphos, no an-.

/

.

\ 21[0 a! lU'uvmn� U., Paris,9.
10 tigo Paço Imperial, orando o e_scr-i. Rio l.Q 'R' 10 Despachos de Cannes dizem que.

ó rr I R fi
'

- �.
-Ó,

•

ao, L10yd, George e Aristides BriandA cidade amanheceu, hontem .
pt r intc la or '�, <, _

':
.

O Jornal do O;mmm'cto lem- O .deputado Elyseu Guilhenn» re-

negoeiam um aecôrdo militai' defen-
mpletamente engalanada em com-

.

As tropas da Marmh� e �o E!xer- brando que a ealvagua-ds do nosso cebeu um (elegramma do sr. dr. Abe- . -

tIl t e F'rançat t h d I -
.

L -, .

dI' SlVO en re a ng a er a a •

moracão ao. Centenario do Fico! CI o pl'es. .a,ram as. ouras: aVIC as a.o credito no 138. trangeiro não estâ :só lardo UZ, tiecretarlO � nterior , 1
-

tY d E P �

I I c"
d E t' d . f t d tiei Icontra qua quer aggressap !Jor par eresentando as estatuas de' Jos.é �', P,1M.CIO /€s�oa, sa eanc o ao ID?JO mentê no cuidados» eim.enho com esse s a 0, re u an ° as no reias

d Ali hd oe' f t I I:"

f '..1 í a eman a. .

'

nifacio e Pedro I, ruas do Ouvidor; la" D, �omo as or a ezas e naVIOS
que a "União procura pagar em "tem- re erentes aes VE ucimentos IIQ� protes-.

-

_ -L .

de Março e Praça 15 am
c aspe-: de guerra .' .

po devidamente, as nossas obriga- seres. da" e scclae 8ub.venci�nada�.
.

I tas, cuja preponderàneia auguros pa-
brllhantissimo -

-

.

" A todas as festas 'de commemora- ções e satisfazer
'

com escrupuló os Esse telegramu.a que foi publicado ra breve: _'
Todas -as sõiemuidades em home- çãQ compareceram os .representantee seus compromissôs mas sim também por varies iornaes eàusou ontima irn-

-O
.

tr
'

t' o novo. 'orga�nld E t d d A'
. - r t

• c

I
• .

b,,!'ha ..... a OU·l a par e,
nagem á data revéstiaam-se da maior ..os ,s.� os. � e- s.§OcIaçoes I era- dos Estados, que são entidades ad presslo. pe a maD�ra lU 0."" 0018

nacionalista -faz, diariamente. refereu-
imponencia, participando della grau- nas e seientifieas

miDistrati�amente alltonotpas, diz que', tue fora� putverisadas todas as ao-
cías ao possível asaaasinato de Wirtllde massa popular e innumeros ele- é necessano que os mesmos tenham I'CRlS",3es� �,

. e Bathenau.
.-

entes officiaes.

firandel laBÓ�ral milirarel
todo () zelo neste particular, agindo,

� ,,� '. -

o!: f�f�� d:':�O� �r�=. ::::�;. =i�-:,�r:;�dZ: ::..... ,I ... ·

-

O flll-Ball'. na BlkiB
que encobriam a placa eommemorati- trangeiros, crland911�a athmosphera l· ,�rl·IIB!lII·ff�va, falando, nessa occasião, o eseri- Rio, 10 de re.erya e deseoufiança I IW\ W U a II

.

Montevidéo, 9
;ptor Coelho Netto.

.

.

'

Assim é que, desde já, deve

sel�l'Pouco depois, procedeu-se á inau- Informam de Porto -Alegre, que abolido o aystema de verdadeire jogo Paris, 9 A A8�oeiaçãó de Foot-BaU resbl•.
oração de outra placa no antigo se nôtieía que o sr, dr. Pandiá 'Ca- do cambio que alguns governos estão I Telegrapham de Hamburgo que' o veu aece Ier ,\(> pedido do L'iaga :Ba.Convento de Santo Antonio, Ialan- ,logeras. embarcará aqui com destino adoptando, afim de pagar {TS j-Qro� d�, chefo .nacionalista H-erg-t prOlmnciou �iana àe Çnrollistas Desportivos;

do o cooego Manfredo Leite.' ao Rio Grande do Sul, afim· de aã- sua clivsda externa, o que tem dado I um violento discurso contra Rathe- que solicitava a remeaaa dum team
Com fi. presença do ar, dr .. Epita- sistir áa grandes mànobras militares cau!;3a a reparos e criticas da impren'! nau 'e \Virth, aconselhando a dasen- dá foot-ball uruguayo para disputar

� Pessôal presidente da ; �epu-blica, a se realizarem 'em 23 do corrente. Ela da Europa
.

I
volyer-se a influencia dos naciQna!is.' varios matchs na Bahia •

NOTICIAS RQ:RA
I[ôr,o militar delemvD

..

Governo' Municipal OlDr.Americo d Silveira Nnues, Juiz de Direito da 18. Vara e Presi"
dente da Junta Apurildora" etc:

.

Revisão do lapçamento de imposto
. Faz publIco os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta porde abertura e continuação -da ne- ella presidida res.ultaram votados para Daputa.dos ao Congresso Ra,presa,n;gocios, fabricas, omeinas,· etc" cativo do Estádo, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbro proximo

" aferição de pesos e medidas e ind'o, na ordem s�guinle:.,
'

vehiculos. Coronel Raulino Julio Adolpho Horn . 10,480 votos
De ordem do Sr: Superintendente Coronel Castauo. Vieira da Costa 10,316

Municipal e nos termos- da Portaria Dr. EdmundQ da Luz Pinto 9,714
n. 768 desta data, faço publico.' para _ Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653conhecimento dos interessados q�e no _o,

Major José. Accacio Soares Moreira 99"'354�06ia 22 do corrente terlo inieto. os Dr. AI·thur ferreira da Costa
il'abalhos de revif,ão do lançamento_ Coronel João Fernandes de Souza 9,287-<lo- imposto da abertura e -continua0. Corenel HyppOlito Baiteux 9'2'75
�iO de.: negocios, vehicalos "e aferição -

Jornalista O�car Rosas 9152
O::tr ,,o proximo exerciclo de 19-22', -de Dr. Fulvio Corioiano Aducci 9,086
acc':)i'do com -aS tabellas annexas á Dr. Henl'iqus Ruop Junior.. 9.oá!
Lei érçamentaria em vigor. .

-. Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010
S�crel8ria -da Superintendencia Mu- Qr. Ivo dà Aquino Fonseca 8 '984

Dioi >3' de florianopolis, 21 de Novem· Dr. Antonio Pedro de Andrade MuHel' 8.955
11&'0- de 1921. Dr, João de. OlIveira )-. 8924

MU1'10el Esperidião da Silvq Coronel João Guimarães Pinho 8.904Offieia) lanç�dor. ' Capitão Joe Luiz Martins Collaço 8.877
f1 RES81TERI N

-Dt. Cid Camdos 8..317IGREJA EYANGElh,A P A A Capitão João Pedro de Oliveira Cuvalbo &.281

.

- DE fLnolANoooLI·S -Commandante Carlos Moreira de Abreu 8 223 ,.

un ru Major Luiz de Vasco'ncellos 8.222 »

Pastor Rev. Julio O. Nogueira Dr. Victor Konder 8.21� •

-Nó seu tp.mp(o sito ã rua Visconde Coronel Alvim Sohradar _8.210 •

de Ouro Preto. n. 35, celebram-se Pharmaceulico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209,.
cultos publicos com prégação. ao Major Eduardp ---QUo Horn ,.:. 7.856 ,.

Ebvangelho, 4s qu:intas-feb'as, ás 19 Capitão Vidal Ramos Netto 7,856 ,»

Ie 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 Dr. Placid� -Gomes _ 7.761 »

e 80.
.

_ Dr. Aalonio Vící:nte Bulcão Vianna 758t»·-
A fsco�a Dominical; para o eslLJdo Coronel Francr!ico A ves Fagundes -7 346. _

t'lnatico da Bíblia e de cathecismõs Major BibiaDo Rodl'igues de Lima 7 127 fi

�.U l� adultos � creanças' de ambos os
.

Dr. Walmor �rgemiro Ribeiro Branco· .' 7..,044 » I
. s, reaHsa-se aos'domingos. depois Da.do e pass&do nesta cidade de Florianopolis, aos cipco d:as d!: mez de l_Na l� pagina 'texto I$SO� a linha, 2� pagina SÔO re·
culto da manhã (entre melO dia e Jsnarvo de ]922. Eu, le.l.llardo JQrge de l.ampos JUOlOi', Tabelhao, .ser II '::1

did d" ai' 300 éO I' h m�ti) hora depois de meio dia).' . -, vindo de secretario a 8-crsvi (As�iguado) Ame1'ico da Silveira Nunes, E,dá mi A pe 08, e lt I etc" r II a 1D a
. '.Ingresso fran�o .

a
. todos «Vem e conforme o original. Era ut SUprlil. Tabellião Oampos_ Junior. I i n I

' \
. .. O % d' 'h &!.:....._é•• (�i)ao I: 46). .

-

,

- -
'

_

------- ..-,

�
O. annuncloa por longo I)ruo tem 1 o e a aUluento

"

;��:r!o l��:!!!aL �rull '�mll�'S[Vf_IKI fimDl a���R���� IOUfB I '%r,*,��l�i<>@���

:���� ��:x���S::�=��çao�, Df llll !'i��I�Vli��Ci��Sdl�;f:eb':�� �":ol:r�e��. � [EN[))[E�§ [E
_De ord'e� .do sr. Superinten-

_. .1-'iatr�cula tará aberta ,nos dias -9 a t� do �orren-I A magnifica e bem ccnhefrida fazenda das nemorJs, inclusive
ente MUnICipal, e nos te_trl1os-do S_ctentlftco aos Interessados, que a _te, das tO as 13 horas.

: € annexas ás afamadas i ve'rlladas da rio Jararaca"Papu 1m e Morro
egula.mento" faço publícõ', para m_atricula deFte Or·upo estafa aberta Os alumnos do anno anterior serão

. I P
-

d Ih d L,

d das 9. 'ás 13' horas, 'nos dias 10, 11. matriculados em primeiro lugar, (nos -do Maia, junto ao Facnloa reto, na estra a ve a e - ages, ten-
nhecimrnto dos mteressa _os, 12, 13 e 14 do corrente, . dias 9',10 e 11),- mediante a apresenta do entradas pelo QJebra Dentes, Barracã") e Jararaca

_

b0c\s casas,
(i durante o corrente mez, em Nos tres primeiros dias ã u1atricula �o dos boletins de pro�oção, cujos ,di. mangueiras e PQtrêir.os, ma'gnificas aguada�, -clima e�r(1peu, aILitu·dos os dias uleÍs ?as 10_ ás 151 �erápara os alumnos que jão f�'equen' z-eres devem ser preenchidos pelos ln: de de 700 a 1200 metros, distagtes, da CapItal 110 kllometros.
ras, se p1'ocede nesta T,hesou ial'arp no anno passa�o, madl�.nte a. fer�ssados.Os alumnos novos .ou tran? c A' f -. d téO is ou' menos BO a 40

.

hões campos'

nt ã d b let d o feridos de outros grupos serao matn-
"

aztn a ,.Ç01l Am ma
,'_ ,_ '

ria á co�ran�a dos im�.)sto� de ���e��m8Ço� �i�ere�' ��en�hi����e: culados nos. dias 10 13. e 14, fachlOcies' e mattos. toas terras de plantação. -Garante-se gado. gor-
rtUI:a �.�ont!naa.ção

. e ne-go- los paes ou tutores.
\

. Os alumnos novo.; cfevefão apre�en·
I
do ilO inverno e no verã.o, Entrega se afazenda medida e dftnarca�a;s, 'aferlçao, vehlc�los e tax!l Nos dt.mais dias será para os novos ta! �o actoda matricula e att�stado de

I Preço c,onvidativo e tam?cm rec ?e-se em pagam�nt_o gadt1 de criar
•.tl.ttaria! courespondeote ao prl- candidatos que deverão apresentar va-ccma..

.' re de corte. .
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iw semestre do actual exel'cí- attestado de va-ccina no aeio da
� . ., I'
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'd FI' Pará trat,ar com o propri_etario Carlos Na.poleAo Poeta, no
_1
...'19�2·, sendo a taxa san.i- :inscl'ipção. 1'.8('018. COIDp ementar e o
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d d '. ri As aulas reabrir's.e'ãs a 16 do .oiauopoUs escriptorto"da oCle ,a e at annense, na a�ar,aca, on em ao ose.
a co ra a e a�cor _o com a corrente. ,

' .. _ --
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'ella �nnexa á Lei n, 251 de. 12 SibyllOí Lobo Haberbeck Previno:aos intere!isados que a ma' j ,

AVISO leaera3.eU=5JraeaEJ�eeEle Janélro de 1917. em combma· . DIRECTORA tricula desta Escola estará liberta nos'

.

c ',mI, Dr. Jose.' 8.oiteuxlBmão com.o·art� n:' 18, da Lei n dias lO, li, 12 e 13 docorrent�-mez.
441, de 27 de Outubro de 1917 ça .do 2' sem --_ ... ,

I
fpolis, 4-1-922. O. pe.odido� de a..igna�uru de;UI ADVOGADO. Io co'ntribuinte q-ne não satísfi,zer Thesouraria, da Superinten- Joflo TolentinQ Junior «Republi.:a,.o .e�ão- atten.did6s me

101.
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d Director. diaate pagamento adeantado .seu debito dentro do _praso' ac!- 6'UCla uníclpal e Floríanapú O. pagamento. devem .e, fdto_' ,'01
rOAS 10 A.'S 13 HORA$) I',

1;1, fica sujeito á Illulta de 10 '1. -tis, 3 -de Jaueiro de J 9_22. «REPUBLICA», achà�seá venda
a gerencia desta fo\ha por vale p'O' . UI PR�Çl\.. GEN.ERAL OSORIÓ, 24. 11-ecol'rido a dito $emesCte e - ert'.. Antonio CoelhO Pinto na Agencia EDU' eBAVES. Pra· talou por mtermecHo de �an.. I!.'Ó'.:n t9ee�eeJeeal=uaeal5illeaEl

da à 15 .,. r'\ � epoca da cabraf' ThesoureJro
-

ç� 15 de Novembro. merçi.ea.: _
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,�o. &nnuDciol na "Republica" serão leitoa de
accordo com a seguinte tabeHa: ,

Uma p�gina inteira (uma vez) 150$000
Meia pagina ,

-

"C « 80$000
Quarto de pagilla,« c 40$000
Oitavo de pagina, c -:258000
1/16 de pagina ..« 20$QOO
\/32 de pagina «( 10$000-'
1j16 de pagina (uem mez)' 200$000
V�·.l de pagina «« 150$000

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


