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QUinta,feira, 12 de Janeiro de 1922 SANTA. CATHARlNA

lo. (I!itora�ó [at�lnDeDI!
.

A I: de Março pro-xlm�, Iodos os .Eidaêlãos brasileiros, allstados
corno eleitores, são chamados ás urnas, p�r� escolherem aq�e�le que,
no quãtriennio de, 1922, � 19�6, deve presl�Jr a Nação. Brasileira. ��mesmo dia, proceder-se-ã a eleição do substituto do mais alto magrs
trado da Nação. " .

"

d.

Para o primeiro' de-sses cargos, o orgão da suprema direcção o

Partido Republicano Catharinense, recornmenda, a tod JS os seus cor-

reug.onarlos o nome do diz que a necessidade de man-

'Dr.' Arthur da Silva Bernardes' ter o fogo sagrado da intriga
contra a candidatura 'Bernardes,.

Não precisamos encarecer 0S' serviços prestados á causa publica
tem levado alguns jornaes a cri.

por. tãó conspícuo cidadão. Moco ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
.de' 1875 formou-se em direito 'na Faculdade de S. Pa}llo, tendo log? em tiear a attitude correcta assumi,
seguida 'inidadQ a sua. vida publica no Estado de Mmas, �>nde .fOl de- a 'pelo presidente da Republica
putado á legislatura 'mineira, de 1907 a 1909, quando fOI �Iel!o para na pendeneia politica, pt'ocuran-
.a Camara dos Deputados �-ederal, q_ue no mesmo anno deixou p�ra do-se fazer acreditar 1ue s. ex.
exercer' o cargo de Secretario das Finanças do seu Estado, cargo esse

e tem mantido parcial na lutaem que prestou assignalados serviços.
. ._

.

Em 1915, voltou á Camara íeder il, onde ainda desta vez nao e candidaturas.
emorou, pois não tardava 'a ser

.

escolhid o para succeder ao Dr. Del- Cita-se como prova dessa-
him Moreira no- Governo de Mlnts Ge�a�s. Nesse al�o �osto, o dr.

supposta parcialidadexi facto de
Arthur Bernardes destacou-se com') administrador de' prlmelr,a ordem,

B- generaes 'I'aasc Fragoso, Se ,

_..;..--....... ----.:...-....;...-............-,-�
actuando de modo intelligente e seguro na vida e des�llvolvlmento do

DepOlado Uynngll·to BOI·leUI Imo'm'en'to IDO·tl-rO:Estado, concorrendo- para o invejavel grau de prosperidade' que· des- tembrino de Carvalho e mare- .' U 1111 .' •

;..'lructa actualmente a sua terra natal. ehal Hermes da Fonseea não
...Para a Vice··presi"je:lcia da Republlca, o nome que a Commissão re rem censurados !leIas suas ma- Acha-se nesta Capital o sr. coronel

commerrda, é o do
.• ifestações politicas. Hyppolito Boiteux.digno deputado ao O «Estado de S. Paulo, estampouDr. Urbano. dDS SantDs da CDsta AraUJo. ver!o'Tot�/=!.��� o�. ���7;f:� �����,::,���n��t�Oe;:l���: �':��:!.�!:fç!::��...r. o .....

.
.

�
Filho do

-

�to.,...,....thid..� nasceu �m .1859, estudo� direito na Fa-
mesmo motivo que o levou a, Trento. '_ . bosa LllDa

.culdade do Recife, na quaf\§e._.!i-.sbQgl!.Iq. .pel.o,��u � �l�?t? e amor
não censurar, até hoje, os gene- Rio-O «eneral Barbosa' Lima íor-

.a's -leltras.. .

r Q,....O de'pois de torrmdo, exe.rc.eu em sua le •.ra......
ocar...

'A'VIQO' neceu á imprensa' o seguinte commu-I- 50

d d ""'-o_��J,L'Jl-R;"":B!rbedo, Roadon, Almei- � rf
.

AOgo ,de promotor publico e. o de iuiz munlctpal, sen o n lm�a o, �m laOCO
-

\ rcan : _

1889, juiz de Direito de Campos Novos, neste Estad�. .

MaIS tarde, '; da, Joaq�im.,.*-nacio" a!lJli�a?te «Em um dos-artigos em série subor-
1.897, o Maranhão, .0 elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo Silvado, etc., que:'ii::C �.çp. sido _

Oa pedidoa de aaaignaturaa de dinados á epigraphe «A Trapaça" pu •.
no anno seguinte eleito Governador do. seu. Estad�t cargo de que não

. arcos em maeifestaeões á' Cà'U- «RepllbUca'aà serão attendidoa me blicados ria .Correio dá Manhb., de-
tomou posse, resignando o manda lo.

,..

FOI ree�ello deputado federal 't
-

"��e pagamento adeantado.
. parou-se-me a seguinJe afftt:maç�o: cO

.á. 4' e 5� legislaturas (1900 a 190:)), e eleito senad�r em. 1906, dídatura Nilo. 'I'odos elles, cio- Oa ���entoa devem aer f�lt04 integro general Barbosa-Lima Já ha-
Em Janeiro de 1913 os seus conterraneos elegerem-a o novamente S08� dos seus direitos" politíeos, a ge{encia d&'i�olba por vale poa' via coníessado a tres membros da �om-,Governador do Eslado: funcção que ,aiflda.. dessa ve� não chegou a mas compenetrados também dos talou por intermedI��=l!..' ("DID" missão, cujos nomes estou autorlsado

exercer por ter sido eleíto Vice�'Presidente da República, para o qua- s�us deveres milita.!'es, ainda merClael.
"-"':�",

l,�.!=!inar' que a famosa carta era au-
triel.lnio de 1914 a 1-918 tendo exercido a ,presidencJa em 1917 dú..

não promoveram ou tomaram ' theriHeél,"' ,?"nt..�R....8n �ra, t'uiz nes-'Jante' a
.

au:;eQcia do dr; Wenceslau Braz.
. Depois, foi pela terceira

'f
.

II
. , .. _, -.-- _.. Não e ver.datl�·,-���:'r�. rlll'Ovez eleito Governador. dQ seu Estado, cargo que actualmente �erCe parte em maOl estações cO' e·

se pleito exeepcional: era, sim(t!�-':-
_ .�..com multi! competencia e .brilho. �. ctivas de nature�a política, nem

Dr .... 'Bu'lca-o V.-anna gado ou representante da .sr. ArthurSãO esses .os d::lis nomes que a Commissão Execuhva recommenda Lncorreram em qualquer trans- � Bernardes. Identificado com \) meu
ao suffragio dç,s seus amigo� e companheiros, -.

-

ressão da. disciplina militar. preclaro constituinte e com á causaContra o cidadllo il'ustre que indicamos ,para �resldente da Re·
que el!_ defendia perante a commissa-o,,.publicá, levantaram os seus adversarios uma verd!ldt.tr!' campanha de
se não estivesse irre.chJctivelmente con.difamaçlo, infeliz e deplora vel recurso �e q_ue so la�çam Mao os que vencido-como ainda cél'da vez mais-êm a previa certeza de que nas urnas nao poderl�m �bter a malo� - _.

estou _ da faJsidad"!'I:Ja- abjecta çarta,.ia necessaria para vencer, Chegou··se �té a attrlbulr ao dr.. A_!-

f or � O [' RI A�
eu não poderia acceitar- o honrosohur Bernardes a autorial de uma carta, escnpta em termos grossetros, O P AO' 'AR' r
mandato que me foi conf!a.do. .1ndignos e qualquer hom�m de. mediana educação, e na qual se

_

� H
.

�
,

. A carta aberta,com que recuseI con.continham insultos ao ExerCito NaCIonal, ao M.arechal Hermes da Fon· SegUIU, hontem. VIa terrestre, ate tinuar a ver conculcados os direitos daseca e ao- dr. Epitacio P"ssOa.
'

Com a faJ�Jf·C1Ção dessa. carta prQ Jaranluã ,onde tomará a via. {errea 'defesa, resumindo todos os meus pro.'
.

t'b't'
,

d'A" I do por quasI todas as õ'

II
.

hcCurou-·se·;I.ncompa I I !sar·o can Itlato� Ja apoa·
,_ para o Rio de Janeiro, o nosso pre. testos, reaffirma aque a mil] a con.f.Qtças "ohUcas do palz, com -as forças armadas e �om o Governo da �mao. . vicÇão.'felizmente, porem,' esse plano não' produzlo o resultado. esperado,. s�do amIgo sr. deputado Oscar Rosas,

Nuncl, absolutamenle nunca, decla-.pdts as oprias pessoas injuriadas não acreditaram na, veraCidade �a dIrector desta folha e da Imprensa rei ã quem quer que fosse que haviacarta, e o nobre' Exercito Nacional, numã bella e .confortadora mamo Olflmal. modificado li minha inabalavel opiniloiestação de civismo, não se ,deixou arrastar c�mo Instruf!1ent� da .po- Ao 8r. Rosas que se demorará pou- . de .que era falsa a fam.Jsa carta redi�,.!itiquice sem 'es�rupu!os, conservao� o ··se �m..nlvel ,superior as aglta--
cos dias naquelia Capit31 desejamos gida por a Igum cretino e indígnamen-,çõeS' das ruas, fume na sua funcçao constttuclon�l de. defensor da Ç)r, ...

'

te atlribuida ao sr. Arthur Bernardes.Aem. publica, ao li..egimen republicano. e da patna, ftel ás suas glo- uma mUIto fehz VIagem.
Opponho formalmente á palavra dorrosas tradições.

.

-_ . ..-..-.-........----- --

. qeneral Ximeno de VilIeroy e á de,Esse e outros' meios de que o� ·adversarloS se utilisaram, � Escola Normal- qúem quer que � venha apoiar nessa'.continuam a utiUzar"'se, na vã esperança de forQ1r o dr. .Ar�hnr Bel\""
'

'

, -

innominavel aleivosia á minha hOi)r:a.nardes a desistir do plailo-, têm� a'1tes, alheíado dos candldat�s' da ESlá aberta a insoripção para os Transcorreu, hontem, o anniver- da palavra, ' de' accôrdo com Õ COD-,opposiçio, aliás, extranhos, de certo a taes manobars, a symp8'hI8 e Q_ exames de .28 epoche, encerl'8ndo- sarjo n�talicio do nosso illustre' co· joncto dos meus protestos constantesapoio da maior parte das classes éonservadons. e, po.r outr-o lado,.. se a 31 do corrente'. religionario sr. major dr. Antonio das actas da commissão».têm servido de estimulo e incentivo a todos aquelles que, em grande Os 1'eferidos exames terão começo Bulcão Vianua, digno medico da
.

'.maioria, cerram fileiras ao redor dos nomes consagrados pela Con� no dia 2 de' Fevereiro.
guarniçãQ_ federal e deputado eleito- Declaraçõe8 de ,UID .fticial so-venção Nacional. '"

_ ., . . O sello de requerimento de 'ins- .

. bre a attitude do exercito. Todos os "dez.esete Est.ados da F-ederaçao, que mdloaram, por, cripção é de 10$000, ao Congresso Representativo do Es· Rio-O capitão Daltro Filhot entre.-seus legitimos. representantes, os nomes dos drs. Arthur Bernardes e-
�� .. ,___ tado.

. vistado a. proposile da attitude; do"Urbano dos Sanlos, continuam, com inabalavel segurança, coherentes,
[OROnfl OH liMA [AM'AR'I Profissional distincto pelo seu sa· C!ub Militar em �ace dos aeon-tecimen-co-m o compromisso assumido, e isso significa a vioto-ria dos dois il- .'

bl:lr e pela sua longa pratica, cora. tos.po.titicos, declarou que, n.ão tendo.'Iustr'es csndl·datos. S. Catharin8, guardlldas as devidas propol'ções" • . :
t d á d õ I d

"

'p'" .

ção generoso e bom, o anniversarian- assls lOS _lIas sess es rea Isa as- �avae, de cal'to, concorrer poderosamente para esse resultado, pois a or todo este mez regressará do 'Rio
b'd h

'

queUa agremiação, nas quaes se dls'Commissão Executiva C90tã que todos aquelle§ que são membros do de Janeiro o sr. coronel dr. Lima te t�m...

sa I o· onr�r a �ua .nob�e cutiu o caso da carta, n�o lhe eraP,srtido, prestigiarão, sem hesitações nem desfal�cimentos, a acção dos Camara, digno commandante da guar- proflssao com a pratIca habItudmarla agradavel externar'se a respeito. E ac,'séUS-: -dirigentes, que, dS3de o .primei.ro momento.! désassobradamente, nição fed6ral e do 14· batalhão. dos seu,s grandes gestos. crescentou:-cóUocaram S8' ao IRdo dos candIdatos da Convençao.
_ Solicito e' prestimoso, o sr. dr. «Te.nho, P?réml uma opinião muif�A

. dedicação á caltsa commum, de qúe têm dado sobejas p�ovas, Bulcã-o Vianna. estâ sempre prompto �xpltclta, mUito espalha�a e multo �o.emif.}wloS os t#mpos e vissicitudes, os nossos companheiros de todo Dr _ Alfredó Luz . ..

.. Ilda, que se con�ubstanela no telegram'-Q Estado, as tradições de disciplina, qne têm !:lido até' hoje. a nossa a soccorrer. os que mdIstmctamenlle
ma que dirigi ao general Tasso fra"maio .. força partí1Jaria, a, sobre tudo, a con�iança que

.

merece� os Seguiu bontem, via 'terrestre, .para o procuram, levando aos que soffrem gQso. E essa minha opiniãO é, velha,do-ia nomaij tllus'res que recommendamo�. ao �teltorado, nos re�mJtte a São Panlo, onrte se acha a sua vir' o balsamo consoll;ldor ua sua sciencia. pois ha .muilo que luto, e� rela""(if;8za de que S, O'llharina dará a maIS brilhante e expressiva vo- tgosll esposa a exma. sra, d. U11a, Cavalheiro de uma educação 'es� torios que redigi, em conferenCIa'! que':ta:t)Í,a --aos drll. Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. o sr. dr. Alfredo Luz, illusla sdvo' merada/S. S. sÓ tem creado àruigo8 tenho feito e em convers�s c�m os;À CQ)jimisSlO Execluiva spera que, mais uma vez e como sem gado. d
.

d
. . meus camaradas,-pela sttuaçao çt

" saibam cumprir o seu dev-er todos os seus dedicados companhei' Na sua companhi3 seguiram tam' e a r_nna o�ea que lhe dedIcam ver- Exercito e n' seu .verdaJeiro papel condo Psr,ido Republicano C�tharinense. ,bem..os srs. deputado Oscar Rosas, dadelfa amIsade. titucionat. Nestas condições pHercilio Pedro da Luz, Felippe 8chmidt, Eiyseu Guil1terme direc�or d�s�a toth_; Coronel Bley ASi3ochmdo-nos de todo o coração �'ncluir, em francas palavras: sou
·l1J.a. Anto.nio Pereira da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen, �etto e Jose Gomy. át1 provas de estima e elevado apreç(} dical�en'e contrario á introm�si().dá Silva R(J/TluJs, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo O seu �mb,,("qtle,. '9ua 8,9 �fteotu?u que recebeu hontem, enviamos ao sr_ Ex�r�llo nas questões de part diI'

,}
. .

n.·Z
.

Ad
.
D 'l; r: Viesmaz';n"íno Duar- no TrapIChe MunIcipal, fOI mqIto d B 1 v· . politiCO et. como sempre, obe�m os u or,.cu 1,lZO ucC't,rompz ..o.:I:' :"",. eDncor�ldo. f. � �ão lanna as nossas SInce· trQnsigentemente áS. ordefls'�gaes.Car�alho, José Arthur Moit�ux, Adol._ Dasejamos ao sr. dr. Alfredo Luz ra� fehc�tl:l.9�es eom os votos �e umalgoverno legal da nilnha patrtu",

e ,sua comitiva nma feli� vÍagsw. eXlst�nCla dIlatada. I .. f' 'O' seguin e aêt1na:
........ �

ANNÓ XVII
_._

o MOME TO
O C'ASO DE 'INTROMISSAO DE

MILITARES NA POllTlCA
Rio, 11
o Jornal � do Oommercio

NUM. 962

POLI

Aspedo._do ba�uete oCferecido no dia 10, �o 8r:Or. Abelard.
, '. LUZI' pelos seus alDig�s "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PELA INST"UCÇAO !Em beneficio das DI relOlllel !ervitls �8 [lIlir IHflIRO [IIBIRlnfftlf
re:'�I,Of:f��:��f��il;��'rad� ru:a��� Obras da Capella Ião de �aDealelrl e Cade". o Bastião?
netinha, �o município de Tíjucas, a dos Passosde PrOObl·llllea Rural -

escola mlxta de Porto do Moura, no
- AnciQsamente esperada, subiu ant

mesmo mnn'icipio.
'

'

,
h t á J

-Pela resolução n. 2829, da mesma S. Jose
on em, scena, pe a prtmeira ve

O sr dr Arlhur Gulmarães '11· no theatro Alvaro de Carvalho a m
data, foi o inspector Luiz Sanches Be-

• . Q • I U�·. '

� trado Chefe de Commlssão de Saneá- mosa revista opereta da lavra dos c

35'00 zerra da Trindade, dispensado da com- A mesa administrativa da Irmandade mento e Prophilaxia Rural deste Esta- nhecidos escrlptores conterraneos prof
pagos· missão de director do GlUpO Escolar . do b ilh f

.

f
. Al·tino Flores e jornalista "'aroldo Ca

Vidal Ramos, da cidade de Lages, e dos Passos, de S. José. recebeu para as '.na sua fi a� tssima con erencia, lado. '

�!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'" da Escola Complementar annexa. Pela obras da Capella mais os seguintes reahsada no Domingo, no Theatro AI .

f P � I·
d
."

.

varo de Carvalho ennnmer O theatro achava se litteralment

I flB D I [ a
mesma resolução foi removido o pro'

onativos: . .'
ou os grano hides beneficios prestados pela CO I' c eio e a numerosa assístene'a não r

.

íassor Honerlo Gomes de Miranda. L _ta u. ii J, a cargo do _ . mI? s·

" .

d d'
'

sr. Amantino Camara: são Rural" á população do Districto gateou applausos ás intelJigentes se

o cargo de íreclor do Grupo Escolar
Dr. Th. de' Almeida Federal e em parlicul.ar á zona inclu- nhoritas e jovens que se encarrega

Cruz e Souza, da cidade de Tijucas.. 25$000 d P t d rarn do d h d

e da- Escola Complementar annexa, Arnantino .Camar� .

100$000 a .no os o e Anchieta. .' c�tharinens��empen o a. nova peç

OrdeDl do dia
para igual cargo no Grupo Escolar Vi. Dr. Joa.qUloo David Ferreira S S. passou então a ennumeral-os:

o sr, tenente-coronel Manoel Lins, com- daI Ramos, da cidade de Lages e na E.' Ltma. . .

50$000 Para. 1800 casas cadastradas foram Logo ao levantar o panno no prín
mandante da Força Publica. baixou no C I

'1
A' d I Padre Domingos Schmidt 30$000 �onstruldas 785 fossas, das quaes 442 clpio do primeiro acto,'a attenção fi

dia da sua posse, a seguinte Ordew do
Jomp ementar anuexa. ln a peames'. hquefalorias ou solubilisantes e 343 coe presa ao desenrolar das scenas

Dia: ma resolução foi nomeado o sr. Ma·
Henrique Luiz de Córdova 5$000 absorventes, esgoltando 905 prédios. que n'um crescendo animador fazi

cl_lqomeado pelo IM. Governador do �9tã- rio Oarcia, professor do GrupoBsco- 1$000 Achavam-se matrículados nos serv.ços comprehender. qual seria o final e
do em Resolução de 3 do corrente, Com- lar Luiz Delfino da cidade de Blume- Estevão Fracísco R,ios d I

mandanJe desta �orça Publica, assumo nes- nau e da Escola Complementar ano Antonio J. Domingues 2$000 o mesmo 10.609 doentes, dos ques
successo que la a cançar..

ta data o respectivo Commando, que. recebo. . _ Ary Tolentino 5$000 1772 para impaludismo; foram minis- As musicas bellissímas, 'dos inspira
do sr' major Januario de Assis Corte. nexa, para•.em comrmssao, exercer o

Antonio Perroni 10$000 tradas 17.498 medicações e procedidos dos maestros ��olpho Mello, Alvar

d�()osex:sf����sd:��ese�t��� ��Vi�:�:�r.::; (;��;oedso��:,ctâ� c13a�r��0 T�;��!t J E. 20'00'0 a 17.173 exames de fezes e 1.893 de ·S:JUza e H�rm.mlo [acquee, empolga

os bons credltos, d�sta corporação, man'le da Escola Com olementar annexa.· D. Maria Concelçao Be· sangue para verificação do hematozoa',:ramN_o
audítorlo. -

tendo a sua dlsclplma e boa marcha de P ·1" I· 830 d cker 5$000 ri? e 1.36 outras pesqulzas microsco,' • ao temos phrases para dizer d

todos O's serviços, para o que, conto por
- e a re�oução n. 2

.
, a mes-

Uma cathollca 20$000 picas; flzeram-se 6.885 curativos ien- desempenho da peça, que esteve sim

certo com O valioso auxilio de todos os ma data, fOI aposentada a professora ao: tt did 'pIes ent· h' I

meus dignos camaradas, srs, officiaes sar-
. effectiva da escola de Canto da La ..

fvantino Coelho Pires 5$:>00 .

o-se a en I o a 6.885 consultas para
m e -irrepre ensiver.

gentos e pr ças c d h d ô
. . . l.iNt� n. 16. a cargo

l ouíras molestlas e aviado 6.522 receí- O guarda-roupa é Iuxuosíssímo e

suas 'ii.ttribu�õe�. a a um na esp era as

gR' a, Lno mumclploS'lçJe,sta Capital, d. do sr, Innocencio Campi- tas; foram praticadas 1.934 vaccinações, seus scenarios de gran� ettelto-

Julgo não ser dedltasiado lembrar: que .

ita ourença da I ven-a.
nas:

e 2.245 revaccinações contraa variola Cento e quarenta pessoas toma

sendo muito honrosa. a missil0 que DOS está
- Pela resolução n. 2832, da mes- num total de 3.479 inoculacões. parte no Cadi o Bastião? e nã

confiada, de mantenedores da ordem publica ma data, foi removida a professora Innocencio Campinas 108000 Em todo o Distrlcto Federal houve a menor confusão, quer na

no :mstado e de força. auxil ar do Exerci- provisoria [osephina Tancredo da es: Henriqueta Campinas 5$000. Verminoses: entradas quer na movímentacão,
to Nacional, para a defeza da. íntegrida- I

.

t" d 'T B
'

- Cecy Campinas 5$000 -

." ..

de e soberania de nessa Patrta, temos o C? � rnrx a e res arras, no ,,?UnJ- Uma devota 5$000 Pessoas examinadas pela A e cornperage» esteve muito cor'

dever de continuar apautar a nossa con- Clpl� da Palhoça, para a mlxta de,San'
Eduardo H:Jrn primeira vez 236.890 recta, confiada a Antonio Noronha

d�ç�a de accordo com Os preceitos da dis- ta Philomtna, qo município de S. José. 10$000 Com ex.ames positivos p. jJov.i.t,a
Gandra, auxiliados por Odilo�

clplma, da honra e da leald�de, afim de _ P�1a resolução n. 2833, da mes. Hoepcke Bt Cia. loSaoo G
bem pOdermos. merecer. a confiança do Go- ma data foi removido o orofessor pro'

Bernardo Bt Cia. 5$000 vermmoses em geral 213850 riJo.
.

..

verno e a esbma publica. .. .' . .'
' Carlos Meyer'" 3$000 Com exames positivos p. 9 coro b�i1ad'.) da� cores do ArcQ*

A par desses deveres temos a obrigação VISOrlO AntOniO Ribeiro da Fonseca,
J. Garcia Netto 5$000 ancylostomose 102.815 Irzs produ21lo grande effeito, pois es'

de dedicar todo o nosso es'forço á ins- da escola da Piedade, no muuicipio de Impaludismo: tava caprichosamente ensaiado pel
tru?ção, procurando ape�teiçQar, cada .vez Canoinhas, para a mixia de Reichardt, José O Donnell 5$000 Doentes registrados eme· exma. sra. d. laaura Lobo Klaes aur

maIS, os n08�Os .. conheCimentos relatiVOS no mesmo município Eduardo Moellmann 5$000 dicados 34.051 xiliada pGr Iracy Brasl·l.
'

áquelle ma S Importante ralno do serviço, P I I
- '283 d' Joao Carvalho 10$000

para. que tenh;a esta corporação a devl_!la
- e.a reso uçao n.. 4, a mesm.a A' k Outras doenças: Ao sr. Dante Natividade; ensaiador.

o1Dcjencia militar, quesito indispensavel para data, fOI removIda a professora prOVI. F
I1ton,lO Leh"! uh! 5$000 Doentes atlendidos 1 !4.675 e aos seus intelligentes auxiliares, cabe

o desenpenho de sua nobre missão. soria l'homazia Maria dos Santos da ranclsco Jose Ramos 5$000 .

Continuam em vigor todas. as _?rdens e�cola mixta de Nova Galicia no :nu-
.

---
Serviços de lahoratorio: a gl�rla do su.c_cesso . alcançado pela

do meu antecess.or, as quaes so serao mo. ,....' 436$000 Total· de exames de fe� Ctde o Bastzao ? .

-::-- ,
'

dificadas por ordem supe�ior. ou deste nlclplo de TIJucas, p�r� � de Fernan· zes 382.153 Todas as ��n�QJ'itM;; Jjóvens' e .cri

c�mntand� .quando as necessidades do ser- des, no m�smo. mumcII?IO. Pela mes· eeraaeseeeSEI"3e ra Exames de sangue (pes- anças 9.u�-'toma�m parte na peça por

ViÇO o eXIglr�. ma res�luç�o, fOI rem.ovlda a professo. I D
-

J ' B et
e

m quízas de l}eW,3�. '(I- .,"
- _j.' v.�-M'1'trse na altura das responsabili'

ra. PtfOVdlSoF,rla Bendta Firmo, d� }�codla T
r. ose OI eux .:..JI» _ _.....

, ..•,.
�-

12�689 dades a que se imputeram e seria in-
mlx a e· ernan es, no mUnJclplO e W

�'outras pesQuizas micros. justiça destacarmos -um ou outro per

Tijucas, para a de !tapema, no muni' m ADVOGA
.

III copieas;' 3.511 sonagem.

pelo capitão Daltro Fjlho ao general çipio de Porto B�1I0. Ain.da pela mes' III�.
.

m Exames para a taxa de A falta absoluta. de espaço priva'no

Tascso Fragoso: . ma resoluçãO. fOI removida a profes' m��s 10 A'S 13 HORAs)·m hemoglobina 26565 de nos estender mais, por hoJe, sobr
consinta v. ;x. que manifes�e._ Q sora provisoria Clara Paulier ��, !�

. W Tratame.. to·.
"

a attl'ahent r·
.

t d Alt' fi

meu pleno accordo com a opmlao da escola de Itapema no m�Pi7> de m PRAÇA OEN.ERAL OSORIO, 24. Oi Total 'de medi�:ções ml� Haroldo' C:llaed'�� a e mo or�s

emittida por v: ex. na carla que dirigiu .Porto Bello, para ªk..t-N�v�"O-aJicia BeJE!i!lesE1I23I23EJeJraraaSEJ
nistradas (antihelmin- Com os 'nossos applausos, as nossa

ao ma�ec�al H7rmes da Fonse.��, a no �.Hrt�. -cieTijucas.,
'

thicas). 616.451 mais effusivas saudações· a tQdos O

proposlto da athtude do Club MIlitar. -Pela resolução n 2�35 da mes' a d� Alto Luiz Alves, no municipio l'e t" d 37.184 amadore;; e a.o Club Martl'nelll' pel
Subscrevo· a do primeiro ao .'�.

. ., nJ cçoes pra lca as

.

d ('!l'" " , ..

'

......
_.�·�\l'ltimo má data, foi exoneradC\ o normalista d� Itajahy. Pela me�ma resolução, fof Curativos de ulceras e

-

I
successo alcançado.

pen� �'i���" ��rl'lllcalme�te con' Nestor MargariQ), do .c�rgo de profes', rem�vida desta escola p�r� � de Li· oútros 31.452 -Hoje, em reprise, será levada

�,rp-.--,.. !ntromls�ao .

do Exe�clto nas sor da �s�ola masculina de Indayal, !"l0elro, tambem no m�nJ�lpIO de �ta' Pequ"!h_as intervenções cio scena a revista Cadê.. o Bastião- ?

questões de partldammo PQht co. no mUOIclpio de Blumenau, e nomea- )ahy, a professora provlSorta Carmol'ma rurgicas 1.262 ,�--�-"t'S.tr�_- ..

do para exercer o carg(\ de professor Lopes Ferreira Lima. Ainda pela mes� Visitas domiciliares p. me.

de 2"�as.se do Grupo Escolar Luiz ma resoluçãO; foi removida da escola dic. e cadastro

Delfino, da cidade de Blumenau. de Limoeiro. para a de Brinlhante, no Prophylaxia contra a

-Pela resolução n. 2836, da mesma municipio de Itajahy, a professora va,.iola:

data, foi nomead.o Adolpho Blasse, Arary Catharinense da Silveira,
. Vaccinações

para exercer o cargo de professor -Pela resoluçao n. 2843,. da mes' Revaccinações
provisorio do Grupo Escolar Luiz Del' ma data, foi nqmeada MarIa Emma

fino, da cidade de Blumenau. Meurer, para exercer o-cargo de pro·
.

_ Pela resolução n. 2837, da. mes· fessora provisoria da escola de Grão Se.rviços de policia
ma data, foi removida a professora pro' Pará, no municiplo de Orleans. Banitaria:

v:soria Clara Bozzano. da escola mixo -Peja resolução n. 2844, da mesma Casas cadastradas

ta de Porto do Moura, no municipio data, foi exonerada a normalista Hilda Pessoas recenseadas

de Tijucas, para .a de Canelinha, no Mello, do cargo de professora da es' Fossas construidas:
mesmo municipio. '

cola mixta de Barra do Rio, no muni.:. Liquefatoras
_ Pela r,esolução n. 2838, da mesma cipio de Itajahy, e nomead a para, em Absorventes

data, .foi exonerado, conforme pediu, commissão, exercer o cargo de profes- Oxydantes
FranCisc.D Figueiredo, do cargo de pro' s�ra de 2". classe d� Grupo Es�olar Predios esgotados
fessor provisorio do Orupo_ Escolar Victor Meuelles, da

_ cldad; de ltaJahy. Poços aterrad s·

Hercilio Luz, da cidade de Tubarão, Pela mesma resoluçao, fOi remOVida a Poços.fechados e muni-

.....;.Pela resoluçãO n 3839, da mesml riorníaJista Maria Lucia de Miranda, dos de bomba

dala, foi removido o professor At1dré da escola mi/ta de Brilhante, no mu· Gabinetes sanltarios con·

Turibio da Almeida, da escola mascu· nicfpro de Itajahy, para aquella escola. Iruidos

Iina de Rio Vermelho,"no município -Pe�a resol�ção n. 2845" da mesma ''ffydrograpkia sanitaria:
desta Capital, para a mixta de Canto data! fOI remOVida a norm�lJsla . An.na Valias limpas (m.) 678�211
da Lagôa, tambem neste municipio Maria �arger, professora .�e pnm;tra Valias abertas (m.) 670.12�
-Pela resolução n. 2840, da mes- c1ass� do Grupo Escolar LUIZ DelflllO, Rio� limpos, abertos e

ma data, foi removido o profe�sor da Cidade de Blumenau, e professora rectificados (m.) 119.751

provisorio Francisco Mazzola, da es' interina da Escola Complementar. an° Roçados (m.2) 189.246

cola masculina na séde da vma de nexa. para o Grupo Escolar Victor' Capihas (m. »)169.153
Nova Trento, para a mixta de Lom· Meirelles, da cidade de Itajaffy, e Es- Pantanos aterrados (m: ») 173.568
bardia, no mesmo municipio. Pela mes,' cola Complementar annexa, e destes Pantanos esgotados tm. :t) 747.632
ma resolução, foi removido o professor estabelecimentos de ensino par� aquel'
provisorio João BoHeux Piazza, desta les o prof�ss9r Herb�rto BieglOg.

08 militares e o sr. Al'thur escola para a mixte de Vigolani, no -Pela. resolução n; 2846, da mes.ma
Bernardes mesmo'municipio. Ainda pela mesma data, fOI nomeada There?:a �POSltO,

resolução, foi removido o professor para exercer o cargo de professora
R.o""":O major Tobias Coelho, do provisorio Francisco Valle, desta escoo provisoria da escola mixta d.é Vallões,

Departamento Centr ai da Guerra, en- la para a masculina da séde da �TÍlla. no município de Porto União.

ViOjlllO sr. Arlhur Bernardes o seguin' :-Pela resolução n. 2841, de 10 do -Pel� resoluçãO n. 2847) d.a mesma

1� telegramma: corrente, foi removido o professor pro' data, fOI exonera.do o n�rmahsta Ade·

cAcceilae sinceras feHcitações pe!a visorio Valentim dos Santos, da escoo marÇ> do �maral. MontelCo, do cargo

vossa attltude digna. Sahi da: sessão la mixta de Warnow, no municipio de professor de �egund� classe do.Oru'
dQ Olub Militar entristecido por ver de Blumenáu, para a de Massaran' po Escolar Feli'cl�mo P!res, da Cidade

camaradas dignos abandonarem a cau' duba do Sul. no �esmo municipio. de Brusque? e nomeado para exerc�r o

sa da justiça e se deixarem seduzir pe Pela mesma resolução, foi nomeado cargo de dIrector das Escolas Reumdas

las ·labias da serpente da politicagem. professor provisorio daquella escola o da cidade de Mafra.

O� grandes homens da naçao são vic sr. Ricardo Hoffrna.nn., ficando exone·
.--------------

limas muitas vezes de excessos das raao do cargo de professor do Grupo A "e'oatio no 81'0multi,:ões. eJusti'.ia quae ser:! tamen». Escolar Luiz Delfino,da cidade de Blu- • U·
.

Rio-Offieiaes d� varias patentes..lmenau. 'Rio, 11
do Exercito telegrapharam ao sr. Ar' -Pela resolução n.2842, da mes A situação poljtica
t�ur �ernar�es. hypothe�ando'ltJe ín' ma data, -foi removida a professora terada.
t�lra soli<!.a�ledade .e_ lamenta,!do a

de'!COmPlem.ent�rista Ottilia Vieira .Braga, 'ffiR' I t I t
cIsão do C1ub Militar, no eas$) da da escola mixta de ,Massaranditba do ;ii.� ema c:omp e a ca ma nes a

�rta. ". Sul, no municipio de .Blumenau, para tal,

DirectCi -OSCAR ROSAS
B«daççlo.admiDistraçllo e ofliClD8s:-11uaJ6ã6 PIDte>

Iele....e, ra CIIu III CIIrrtlt- I:a

ASSIGNAPURAS
CAPITAL .

Anno . . . . . . . . • . . . • . . . . 245000
,

. Semestre . . . . . • • . . . . . . • . 12$000
�

.

INTERIOR E ESTADOS
Anno • • . . . • . • • • • . .. • . . • . 24$000
Semestre. . . , . • . . . . , .. , . . 13$000

ESTRANG:mIRO
Anna . • . . .....

As assignaturas e annuncíos são
adiantadamente.

.

As- clusses armaclulI e a

poUtiea .

Rio - O coronel Carlos Arlindo ,en'
dereçou o seguinte .telegramma ao ge'
neral Fontoura: .-

«Estou de pleno accôrdo com a dig
na attitude da officialidade da região,
protestando contra a intervenção do
Exercito na politica partí,larla.
-O tenente COione( Prestes Junior,

c:>mmand�l1te do 3.0 regimento da
cavallaria, declarou que, como militar
e como presidente do Conselho da

Justiça Militar. é c :mtrario a moçees
por telegrammas enviados a candida'
tos em luta, accrescentando que, como
s�ldado, será escravo 'das leis e regu'
lamentos. Na sua opiniãO o fxercito

apoiará o candidato legitimamente
eleito pela N3ção.
-O capitão Pedro Gomes enviou o

seguinte telegramma ao general Abilio
Noronha.

'
.

J

...Queira v. ex. acceitar as minhas
mais vivas felicitações por seu eloquen'
te e vibrantissimo protesto contra a

attjtude que o C!ub Militar 'assumiu
em nome do Exercito, comprometlen'
do peiante a opiniãO esclarecida do

paiz QS creditas e a cultura dos nos

sos officiaes.
.

:152.946 [[O! �8 banquem �t �r.
Abellr�o 1UI-30.900

33.692
_ _ _ Entre as pessôas que tomaram parte-

_� , 64.682' no banquete, esteve tambem present�
o sr. deputado Accacio MOleira cujo
nome escapon involuntariamente.

12.350
6.628
118

23.630
1.255

53.054
281.064 O sr. dr, Abelardo Luz recebe

mais os seguintes telegrammas.
-florianopolis, 10 - Tinhã eu o fir

me proposito de ir revar ao presad
amigo as homenagens 'de aámiração
amisade nessa festa que tão justam�n
te lhe é offerecida. Motivo dê mo

lestia priva-me desse prazer. Ma

490 póde ficar certo que associo.me intei
ramente a todas as homenagens qu

11. 731 lhe forem prestadas. hypothe�ando
minha solidariedadE', faço votos pel
felicidade do prezado amigo.
Affectuoso abraço. -Cid Campos
- FJorianopolis, lO-Motivo impe'

riose não pude compareeer banquete.,
Solidario com a justa homenag_em se'
que desculpará a fafia invDluntaria.
Muitos abraços.-Tito Carvalho
-Florianopolis, lO-Peça-lhe a fi·

neza de desculpar a minha ausenci
do banquete que lhe offerecem, hypo*
thecando.tlhe como sempre minha in
tcira solidariedade. Abraços-Velho
-florianopolis, 10 -Solidario asso

ciado que sou' merecida homenage
O SI'. Governaclordo Estado prestada hoje meu particular bom ami

(Iará audieueias. pullUcus, á: go, 1am·ento muito não estar á me�

terças e sext{ls Celras, �as ••
por achar·me' adoentado.Creia-me pre

ás 11 hOl'as, na Seeretarla cio 'sente de coração ness'A agradavel les·
Interior. Fóra desses di�s e ta. Sinceros abraços.-Simões Lope·
horas, o Sr. Governador so re' ... ---,...: ._..�...:.__ .

:�':.�:!��p��:e��:.ue.!�vr�:�;: .8'•••1.0""'.i ."e-
previollleu te pelo Gabinete.

Audiencias do Sre Go
vernador

RUÁ ARTISTA BITTENCOURT

Oat.xa Postal n. 120
. �Iorianopoli.

Jõe Collaço
uEscola São José, Advagado
As adIas d'este estabelecimento

continúa inal- l'eabrir'se'ãô no dia 16 do corrente,
estando a matricula aberta desd� o

'1
dia W em todos "'os dias ut.eis-das 9

capl- ás 11 horas.
. � DIRECTOL P. LuiZ Schul-er, S.' J. ·�.IIl1......�....".1II

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A firma Pjccolh�, Caudnro
explorava no mnnicipjo de Cam
Novos, Estação de Rio.Bonito
aegoc.o de colonização de ter

Placa cowmelDorativa I,a co: participa a quem interessar posa do sen nascimento
dCommemorando a dat i natalicia do e para os devidos fins, que se

nosso bravo conterraneo coronel Fer: solveu .conforrne dlstracto lavra
nando Machado, gloriosamente morto em, Santa Maria, em 14 de nove
no combate de ltororó, na guerra con- bro próximo passado.'tra o governo do Paraguay, ínaugu. A responsabilidade do activo
rou-se hontem, a placa de. marmore f' f

.

collocada na fachada do prédio em que passivo da extincta Irma OJ as
nasceu o iIIustre militar, á rua que sumida pelos Snrs. Rayrnundó
têm o seu nome e faz esquina' com a Augusto Piccolços quaes se coo«t!
Avenida Hercilio Luz. ruirão em seciedade com o sr
Combinando essa homenagem com João Noal, sob a razão de Pic-

o sr, major Dr. Luiz Sombra, com-
colli & Noal. com se dena mes-mandante da guarnição federal, o .•'1;

Sr, Dr. José Boit eux, a quem esta ca- ma estação de Rio Bonito.
pita,l deve identícas aos gloriosos con: PÚJCOlli& Oauduro:
terraneos Victor Meirelles, conselheiro
Silva Mãfra. Cruz e Souza e marechal
Guilherme Xavier- de Souza, iniciou
uma subscripção popular, que em pou
eos dias alcançou o numerario necessa:

riopara a acquisição da referida placa.
A's 8 horas, formada parte da guaro

Dia 29 nição federal em frente ao predio.,.com
Portaria D. 768. Ao Intendente dis- a banda de música do 14' batalhão,

tríctal de Cachoeira, Determino-vos que presentes os srs. major Gustavo SiI'
mandeis. coma possivel brevidade, ao�ir Acompanhado' do sr. dr. José Ar- veira, Secretario da Fazenda; tenente
as valas existentes no terreno de propne- thur Bolteux, deu-nos hontem, o pra- Sebastião Carpes, representando o sr.
dade do Sr. Manoel Maria, n'esse dis- zer da su a visita o sr. capitão-tenente commandante da guarnição: tenente C?·
tricto, afim de dar escoamento �s res- Armando Pinna, immediata do _José ronel Manoel Lins e major januarío
pectivas aguas, e bem assim autLr!zo-VOS Bonilacio>. S. S. demorou-se alguns t.õrte, respectivamente cammandante
a mandardes abrir ai! valias existeutes momentos na nossa redacção, rnanten- e fiscal da F, rça Publica; coronel Hyp:
nos terrenos de propriedade do Governo, do agradavel palestra sobre a missão polito Boiteux, deputado estadoal. Ous
lecalisados n'esse districto, podendo des- que traz aquelle navio, a este Estado. favo Assis, representante do sr. des
pender n'esse serviço até � imnortaDcia Amanha, a officialidade iniciará na embargador chefe de Policia; capitão
máxima de cento e cincoei, -_;. nossa ilha os seus serviços. João Carvalho, Superintendente Mu'

Dia 19 ' Cumpra-se.' Dentro de tres dias, o «José Boniía' nicípal; capitão Eugenio Taulois, com'
Officio D. 988. IlImo. sr. dr.

Dire-,
- cio- ancorará neste porto. mandante da 10a bateria, .diversos of�

dor do lns.ituto Polytechnico. De Portaria D. 769. Ao Intendente dis- Existem a bordo um apparelho cio ficiaes do exercito e da Força Publi:
conformidade com a disposlção do trictal de Santo Antonio. Deveis com a nematographtco e uma machina pro' ca, e muitos populares, o Sr. D� Joséart. 14, da Lei n. 482, de 22 de Outu- possível brevidade, providencial' sobre ductora de «films:t dos asp;ctos locaes r:bíTeux, clsse qua não era dem�ls, embro de 1949, solicito-vos a fineza de a eoustrucção das pontes estragadas, e e de tudo que se relaciona com a honra á manifestação do sentimento
ser ê\dmittida á matricula d 'esse Ins- localisadas na estrada de Cacopé, d'esse I pesca, . ..

/' Cívico que/ a população de Floriano'
muto'; em caso de vaga já existente, districto, para o que já .tendes autorisa- Estes «films» serão exhibidos por polis tem sempre demonstrado de modo
ou a verificar-se, a senhorita Odette ção verbal d'esta Superintendencia Mu- occasião �? Centenário, adeantou-nos . inilludivel, que se frizàsse. q_ue a pia'
Maynoldi Nunes, candidata por parte níeipal. Cumpra-se. O nosso vlsltal'!te.. . . ca commemorativa que se la inaugurar.d'esta Municipalidade á referida vaga. Agr*cendo li gentileza da vl�lta do

era a quarta homenagem que, nesse
--:----<>� sr. c.ftão'!nnente Arma�do P�nn� e

genero prestavam os seus conterraneos
Dia 21

�
demais officiaes .do 1«1.0se Bonilacios á memoria de filhos ilIustres desta ca-

Officio D. 989. IlImo. sr. capitão Otil� eeelsee desejamos-lhes uma feliz permanencta pital.de fragata e do Porto do Estado. � � � I nesta Capital. ,I Referiu·se ao valiossimo concurso
Achando-se a Directoria de Obras ,\. ofrie"all�lade do '''José Do', traz,ido á consecução dessa !déa pela

. Publicas incumbida pelo Governo do ANNIVERSARIOS ,_nlfaelo" no PalaJio
. . briosa guarnh;ão federal, salientando li

Estado_ de ministrar informações ao A officialidade do cruzador'al,lxlhar boa vontade a respeito mániiestada
General Rondon, sobre a navega- «José SonHacio:. e�teve, h?otem, no pelo Sr. major Dr. Luiz Sombra.
Çao fluvial e costeira de Santa C:- Fazem annos h1je:

_ Palacio, onde fOI cl!mpflmentar o Lembrou a acçãO heroica do coronel PAQUETEtharina, conforme telegramma do

mes-I
-

., exmo'. sr. Coronel Raultno Horn, P.re' Fernando Machado na guerra e os

Imo Que por copia a este acompa- a exma. sra. d. Othllla Piracuruca sidente do- Congresso Representa.hyo grandes serviços que prestou á Patria •

'

,
tapacynh�, e tendp a mesma Directoria so- Blumj

• .. e Governador do Estado em exerClClO. nos dias de paz. Chegara do 'norte quinta feira 12licitado a esta Superintendencia da- a exma. sra. d. Eugema.SImone; Os dislinctos ofticiaes da n.ossa Ma' frisou'a justiça de ,ser estendida a do corrente, segu indo para os portosdos a respeito, qu� �ão possuiJ?1os. a exma� sr'a. d. Maria lulla, Ramos rinha de Guerra foram receb.'�os por Luiz Delfino, Trajano de Carvalho e de Imbituba, Rio Grande e Pelotas._presentemente,-sohclto-vos por ISSO wen",dhau;;;.eni". ,S. Ex. e pelos srs. dr, He�cIlJO Luz, Arcypteste Paiva ide�tica homenagem, 'PAQUETE •
a fineza de mandardes fornecer os O Ijr. LUlz�veldner! . dr. Abelardo Luz, Secretarll) do lole dizendo ser necessarlo que no� prepa' I.necessarios esclarecimentos. o sr. A,ntonmo Babltonga LIDhar�s;

I
rior e Justiça; deputado Oscar Rosas. remos pacientemente para essas outras ta IpavaO sr•.Manoel. Alexandr� da 511: . ,Os visitantes manti veram animada commemorações. O povo sabe fazer Chegará ÓO sul, .sexta-feira, 13 doPortaria 763. Ao Official-Iançador. o esum�do Jo�en Aagusto Jose palestra coms. ex'. justiça e tanto baeta para irm_os tra��; corrente, seguindo para os portos deDetermino-vos que de accordo- com dos \�raz�( ;:)9, activo Elmpregapo pa �- -----------

. formando a nossa bella Flonanopohs, Itajahy, São Francisco, IJaranaguá,as respettivas tabellas em vigor, po- Co.afeltarla Model(l; '..

�OVerDO �O', f�ta�o
com os seus q1onumentos e suas piá' Sl,lnt�s, Rio de Janeiro, I1heus, Bahia edeis1 Ifora das horas do expediente vau'si
cas commemoraHvas, n'um grande tem: Aracajú.desta Repartição� iniciar os serviços o menino Achrisio Paulino dos San.
pio de civismo.

.,.
--Previne.se aos srs. P!lssageiros quede revisão do látíçamento· dos impos- tos. ,: Ca-Iorosas palmas cobmam.as ultimas esta Agencia só dá ·bilhete de passa-t d b t t· ã d O ExmO. Sr. Coronel Raulinoos e a er ura e con muaç o e ne- .

- palavras do orador.
. gem diant�a apresentação de atte�adogocios, fabricas, officinas, aferição e HOSPEDES E VIAJANTES Horn, iIIustre Presidente do Co.ngres-

d t Id d d
. ,

vebicuIos, para o p-roximo exercicio lJhegou de Itajahy, no MAX a so Representativo do Estado e Gover. Em segui a, can aram os so a OS:l e vacclna.
_

de 1922, te,ndo como auxiliar dos senhorita Corneli!! Silva que vem nadar do Estado, em exercicio, re' «Canção do Itororó" desfilando em -Carga até a vespera da sahlda c.0!l
. .

t t I frente ao predio e d 'ali em direcção á paquetesmesmos serviços o 1°. escripturario I continuar os seus estudos. cebeu DialS os segUin es e egrammas
estatua do heràe, á praça 15 de No' Fa�a mais informações na Agencia diipterino .Francisço José dos Prazeres - pos motivo de �aver assumido o
vembro. Companhia, á rua Conselheiro MafraJunior. Cumpra·se.' I

VISITAS ,. governo:
23 APortaria D.78'. Ao Thesoureiro. At- Deu'nos hont.em o prazer de sua Rio, 6.-Agradeceudo a genHe'ia da Durante o acto tambem tocou a ex' n. , com o Jeílte

tendendo ao que requereu o fiscal-mou r visita o sr. Guido Batt, di2'no di' communicação de ter V. E<x�la., assumi- cellente banda de musica da força Le onel Luz.
� do exercicio cargo governador desse Es-

P b' '!'!!!!!!I!I!!I!!I!!I!I!!I!!I!I!!I!!I!I!!I!!I!I!!!!!!I!!I!I!!I!!I!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!I!I!!!!'tado Adeodato PatriCio Ferreira, em re- i rector do Banco Nacional do Com' tado mando bons votos de felicidade peso U hca.

TAESquerimento de 6 de Julho do corrente I mercio, que nos veio- agradecer as soai as minhas saudações attenc osas. Pires EDI'anilo, fica arbitrada a importancia de referencias feitas á sua pessoa por ,do .Rlo.. M. dlJ. Viaç:o. V E<
.

'
,

duzedntos mil �éiS(200t$),codI!lO �ratifica- occasião do seu anniverserio natalício. tic��;}�-��r���::�a�m� 2' cor���t� fa�� O Irat!ldo dn .p!ll !lDUlo .,·rl!lo.nfção os servIços ex r-Bor mafias pres- votos feli� administração. Saudações. Ca· uU li U U U Uliatados pelo dito fiscal;-determino por DIVERSÕES logeras..
'

�t@ft
-

ísso ao Procurador Thesoureiro que me I Ararang.uá, 5 . ...:Tendo "Itr. SecretariO do
Du�'1}!ln, 11d· t'b f 'd f G' 15 d O t b Intenor e Justiça communicando haver uu\ .Ian e.recI O, p�gu� ao re en. o unc-,

remlo e u u ro
v. Excia .. assumindo cargo governador do

. .ClOnaria a refenda Importancla. Cum- No proxímo dumingo, o querido Estado faço votospara qne s.ua administração Dcmma aqUi uma grande atmos-
pra-se. ,Gremio Recreativo If de Outubro, seja coutinuação brilhan�e g;overno do pre· phera dê pessimismo, com relação,"

- �'d f h't �d claro estadIsta Dr. HercIll9 Luz. Cordeaes

I 1
.

1 d
.

D'a 22 f co�posto � gen IS
• s�n orl as o

saudações. Teixeira de Fre,tas, Juiz. de ao tratado de, paz ang O-II an ez, pOIS
•

,1 ,�melo elegante e de dlshnctos moços, Direito. .

_ ue De Valera que temPo�,ar� D',765. Ao �orteJro-Car,- ,abrirão os seus salões para uma Herval, 5.--I!'elicidades felicito V. Excia., recem s� q. "

torarlo mtenno. Determmo·vos pro- soirée chie a quali'l prometia estar assumir exercicio cargo governador fazeu-' grande mtluenCla sobre o povo, adopvidencieis para que seja entregue a animada t�l 0- entbu�iaBmo que reina do votos prospera e benefica ad�inistração le medidas de represalia contra os ad-
h, do relogl'o e 'st t f Saudações. Lazaro Bastos Supenntendente.. 'f'

'

dC a�e. . .. X! en e n� .ro�- entre os seus membros, Slumenau, 5.-Sciente' ter E<.x:mo. Sr. versarlOS que ractl lCaram o trata o,_ tesplclo do e�JfJ�lo desta.Mumçlpah- 'Dr. Hercilio Luz pass�do Governo V. E<xa., or 58 contra 56 votos.dade, ao relOjoeIro sr. Jose Sartorato, Club São João manifesto nome município a nossa inteira p. . _ -�
aos cuidados de quem fica de ora sOlidanedade. Saudações attenciosas. zim- DaIberean re]OItou a moçao man-

Reunem'se hoje ás 20 horas, em S t d t d I D V 1em diante o referido relogio,-medi- s·essão ordl'naJ,'a, os m'embros d' mer.rnauu, uper.n en ,en e'f t "V E dan o ree eger e a era ao cargo
t tT

'

- I
-

a Herval,7.-Tenhohonra eliciar , xa., .

d R bl'an e uma gra I Icaça� an�ua qu«:, op- DÍJectoria deste Club para tl'atar de, por assumir Governo lCstado. Respeitosao de preSIdente a epu Ica.
_portunemente lhe sera arbitrada. Cum-

assumptos supervenientes. saudações .. I,Uiz Liberato Barrozo, Pro- De Vabra declarou publicamente, pra-se. motor Pnbh.::o. . . , .

b d
"

,

Goyaz, 4 . ...:Tenho a honra de agradecer que Jamais a an onara a causa que
-

Ola 24 NECROLOGIA a V. Excia., gentileza communlcação de defende, até ver a Irlanda completa-Dr. Arthur Mello, haver as�umido como presidente cQ.ngresso .

d I I•
-

representativo exerciclo catgo presidente mente desligada a ng aterra,
.Portaria D, 766. ' Ao Auxiliar teclmi- Por telegramma recebido nesta desse E<stado ar. E<x. transmlttido'peJo Vi- Recebeu� saudação que lhe diri-

co. Determin9-vos' que intimeis o sr. Capital. iabemo� :ter fallecido, ante' ce-Presidente em exercicio Dr. Hercilio Luz. -,
O

.

I dLuiz Dammni, a construir o muro nos hontem, na, Capital Federal, o nosso Attenciosas saudações. E<ugeniô Jardim. glo O del�ado nelp y em nome os

terrenos de sua proprl'edade, no lu- conterraneo sr, dr, Arthur Ferreira 'S. Bento, S.-Só hoje soube �er assnmido habitantes austriacos, e, em respos-
, Governo Estado por�sso �uelra prezado .

, b' dgar José Mendes, para o que deveis,_ d� Mello, a�vogado no fôro do 'amigo acceitar affectuosas feIJcitações acom. Ita, dISSe que sa la que a causa a

�om a� poss.ivel btevidade� dar o ne" RIO de Janeiro '. _

panhadas votos de prospel'ídaáes. Abraços. Irlanda havia int�re8sado todo o mun-
�essarIO almhamento,-expedindo-se Ao sr. Adolpho. Mello, Irmap do Sandações_ Vasconcellos familia.

'

.

d
. .

d' I�,
Herval, 7.-Cumpre me felicitar v. Exa., do, pOIS ese)a. a autonomIa a r-�aDlbem, ao _intimado, o competente e�incto e demal� pareiltes envia'

por assumir Governq Estado. Respeitosas landa fundado num principio de jus-'1d :á de licença, na forma da Lei'i QlOS as nossas Sinceras Cl�lh:olen' saudações, Almeida Cardos@; Jniz de Di-
t' '- l· d h-

_
cias: reito. Iça e nao na oglca os can oes.

Oruzador-aux iliar
"JOE'·é Bonifacio"

.

Ancorou. hontern no Ratones o crn-

Me::: de Novembro

Dia 28
, Officio D. 993.' IIlmo. SI" Cel. Duarte

de Alleluia Pires, D. Chefe da 9". Cir

cemscrípção -e Presidente da Junta de
Revisão e Sorteio Militar. Não podcudo
pOl' motivo de molestia o 2°. Es�rip.tu
rario interino José Almeida' de Oliveira,
continuar 'a exercer, como meu rapresen
tante, O cargo de Secre:ario da .J'?D.ta
de Alistamento Militar deste Município,
tenho a honra de communicar-vos que
convidei para meu representante perante
essa Junta de Revisão, na' forma do res

pectivo Regulamento, o Capitão refor
mado Quirino Pereira Bento.

Mez de Novembro
,

Dia 10
. Portaria Il. 761. Ao Thesoureiro.
Tendo esta Superintendencia autori
-zado fornecimentos aos funccionarios
munícípaes constantes da relação jun,

ta, no anno findo de 1920, e como

os mesmos não tivessem liquidado
até esta data seus debitas, autoriso
vos a pagar a importaneia da mesma

pela verba cEventuaes:o. fazendo des
contos mensaes dos ordenados respe
ctlvos até final liquidação.

-

Outrosim, determino-vos seja ex-

-pressamente prohibido, adiantamentos
sobre qualquer pretexto, ou fiança de

qualquer especie. Cumpra-se.

'Dia 18,
_ Portaria D. 762� Auforizo o Profesr
sor do logar Vargem do Bom Jesus,
do Districto de Cachoeira, Sergio Tor

quato Pereira, a mandar confecciona-
. quatro classes, quatro bancos, uma
meza e um quadro negro para a es

cola ultimamente creada no mesmo

local, pela quantia de noventa mil réis
(90$000), conforme o orçamento que
apresentou. Cumpra-se.

lllmea naOi -'e Bill.
HeeJl[kg'
PAQUETE

MAX
-

Sahirá no dia 12 do corrente, ás 9
horas da noite, para Laguna.
Recebe passageiros, valores, en

cornmendas e cargas pelo trapiche
Rita Maria.

PAQUETE

ANNA,
- Sahirá no dia 16 do corrente, 'ás
horas da manhã,

pa ra Itajahy,
S. francisco,

'Santos e

,

'\
, Rio de Janeiro

Recebe passageiros, valores, encom
mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma
ria.

Para mais' informações com os

Agentes
, Hoepcke, Irmão & Cio

[. n. �e naveUBtãu [Mleira
Estu Companhia p08l!iúe dO

Rio de Janeiro Armazen8' Ge·
rae8 á di8p08�ção de senil e..'

barcadores e reeebedores palra
o efTelto de Warrants.

o major LUiz
-

de Oliveira Carvalho 1"

supplente em exercicio do Juiz de Direito
da la, vara da Comarca de florian opolis,n
forma da lei.
Faz saber aos que o presente virem e:

delle conhecimento tiverem que de confor
midade c om o § l' do art. 2' do Decreto n·

4226 de 30 de Dezembro de 1920, fica
designados os dias de quintas feiras e sab
bados, no Palado Municipal das 12 ás 1
hQras, para as aj1diencia� especiaes d� in

cripção de eleitores, os quaes deverlo apr
sentar no actb os seus requeri:nentos in
truidos com os documentos eXigidoS pel
art. 5' da Lei n. 3139, de 2 de Agosto
1916. E< para chegar ao conhecimento
todos, mandou lavrar o presente que ser
affixado e publicado pela imprensa. FIOJ:ia
nopolis, 10 de Jane ro de 1922. Eu, Jóii
Garcez Junior, escrivão o escrevi (ass
Luiz de Oliveira Carvalho.
Está conforme. '

O Escrivão José Garcez Jun�or
,�

O major Lúiz de Oliveira' Carvalho, l's
plente em ex�rcicio do Juiz de Direltó
Comarca de Florianopolis, na forma da
Faz saber aos que o presente virem

seu conhecimento interessar, qúe de
os dias ,de quintas feiras, !ls 12' horas.
lacio MuniCipal para ter logar as aa
ord narias deste JUÍzo. E para que
ao conhecimento de todos, mandou
o presente que serà affixado e p
peJa imprensa. :Fjorianopolis, 10:'ile
de 1922. EUI José Garce/. IJunior. é

escrevi. (ass.) Luis de OZivewa O
Está conforme. '

O Escrivão JoséGarc

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOTJ:C::rAS DE ULT�1\I.[A ,HORA

-

Ir. Art�Dr BerDar�e!, [unIr \o dr ° Arthur�ernar. s�:r����:�ud�one�!�e�::ci�li:���o���:·1 novo preli�eDte �a
-

repu�li· [oDJel�o
.

�nlrem8 �Ol mlia�DS
� AlI d

.

tI" 1 des te� recebjdo te-
que se realizará em Marçn, em Geno-

_

"

_
Cannes, u '.nua ret�ueBo8 81 rea II grammae va., [�' Irl20delB ,! o Conselho Supremo convidou a

-tO"'fIf lia �POI'O' a" fU� [�n' Rio"l1 Esse, convite é o resultado do ae- U U O Allemanha a enviar um -delegado á

·,.U �a U� U
,

a II U _Os jornaes publicam pagi.nas se- eôrdo firmado em Londres entre conferencia daqui, afim de' discutir

,rI'ld21ura' .

guidas de telegrammas recebidos pe- Lloyd Gerge e o deleg�d,o russo Leo Dublin. 11 com os alliados a questão das �epa.
U OU, 'lo dr. ,'Arthur Bernardes como um níd Kassins. segundo o qual os al-! Al'thur, Griffitho foi. eleito presi- rações.

-

,

protesto contra o laudo da eomruis- liados concordam em. reconhecer co � dente jlos sinn-feine'l8
. Esse delegado será, provavehnen-

são do Club Militar. mo seguro o governo da Russia. I, Logo apôs a eleição, De Valera, te, Rathenau,
, Este .. por sua vez. assumirá todas I,acompannado de 65 dos seus parti- Lloyd George. Briand e Bonomi

"O' as respons�bil�dades �nte�iores e pa- darios., deixou o parlamento, e� si- manifestam-se satisfeitos com a m,a,r-
,

U a garã a devida indemnisação das per- gnal de protesto. . eha dos trabalhos do Conselho
.

das soffridas pelos cida Iãos de todos '

-

-'
,

�o;:�i:�� que reconheçam o referido! -n�mÜniUÔfãu navai
I

� ,

Paris. 1 ,

Todos os Estadoe" por iutermedio
dos seus go�ernarlores e das suas .ban- �'I''l"f2mdas. reaffirmaram o seu' apoio e '�IU
soli'cidariedade ao dr. Arthur Bernar-
des. que continua recehendo do norte

e sul do Paiz inequívocas demonstra- R�o-1_1 .. "

ções de solidariedade e apreço em si-I: O sr. dr. -Epitaeio Pessoa, presi-

gnal de protesto contra o laudo par- dente da .Republiea, .acomp'a�hado do O dr -tDlofa'['I'O v�e p�raéialissimo da compiiseão politica do. sr: dr. PIres do �lO, míuístro da j U· L u U

Club Militar. , I VIação, e do seu ajudante de ordens. pnr-rOP'011'"
Annuneia-se que por ocoasião da

__ visitou hoje o novo edificio dos - Cor- li � - visita: do pre idente Millerand á Ar-

O DR. J. .J. SEAORA .JlIO TEM reios, percorrendo-o demoradamente, ;R'1'0, 11
geíia, haverá, provavelmente, uma

l1A -demonstracãc naval, de que parLici-

SIDO' VISIT'ADO O �[[O;friO entrln � 80"loa n' Ficou definitivamente assentado, parão varias potencias, eem :o fim
U U li U �� li salvo ulterior deliberação, que o sr de symbolizar a paz no Mediterraneo.

Rio, 11
r'" Ali' ri

.

dr. Epitaeio Pessôa, presidente 'da E' 'posaivel que participem da mes-

O dr. J. J. Seabra, candidato da DI l�u81 Republica, seguirâ com sua exma. fa- ma as seguintes potencias: França,
dissidencia á vice-peesideneia da Re- Moscou, 11 milia para Petropolis, depois de ama- Inglaterra, Italia, Estados Unidos,
publica. não tem sido visitado. Os joruaes annuneiam que a Rus- nhã. Hespanha e Hollanda.

ao nova. edifi[iu
[orreiol

Dublin, 11
Depois da raetificaQão do tratado

que constitúe a Irlanda estado livre,·
De Valera convocou os seus partida
rios, informando.os da sua renuncia á

,

presiclencia da Bepublioa e lamentan
do que o estado livre houvesse sido
lançado sobre águas' turvas.

LOTERIA
Foi este o numero da sorte grande

de hontem 6 93�

Municipal o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presí-
dente da Junta Apuradora, etc:

Revisão do lançamento' de imposto Faz publico 08 nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
de abertura e continuação da na- alie- presidida resultaram votados para Dãf,utados ao Congresso Repre seno

goeles, fabricas, oííicinas, etc., tarivo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deazmhru proximo
aferição de pesos, e: medidas e indo, na' ordem seguinte:

.

vehlcúlos, CoronelRaullno Julio Adolpho Horn 10;480 votos
De ordem do Sr. Superintendente Coronel Cs etano Vieira da Costa 10.31 ','

»

Municipal e nos termos dá Portaria Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714r;crfl ,»
n, 763 desta data, faço publlco para Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 ,.

conhecimento dos interessados que no Major José Accacio Soares Moreira 9,530 »

di� 22 do corrente terão inicio os Dr. Adhur Ferreira da-Coara
• 9,346,.

frabalhos de revisão do lançamento Coronel João Fernandes de. Souza 9,287 »

do. imposto da abertura e continua- Coronel Hyppulito Boiteux 9'275 •

Ção de negocios, vehiculos e aferição Jornalista Oscar Rosas 9.152 »

Dllr ',0 proximo exerciclo de 1922, de Dr. Fulvio Coriolano Adueci. 9.086 »

aceordo: com as tabellas annexas á Dr. HenrIque Rupp Junior 9.0(§1 D

Lei Orçamentaria em vigor. Coronel Manoel Thiago de Castro 9010 »

Seeretarla da Superintendencia Mu- Di' Ivo de Aquino Fonseca - 8 984 »

Piohal de Plorlanopolls, 21 de Novem- Dr. Anlonio Pedro d�'Andrade Muller 8.955 )

brr d� 1921. Dr. JOão de Oliveira 8 924 »

Munoel-Esperidião da Silva I Coronel João Guimarães Pinho. 8.904 »

•
Official lançador. I Capitão Joe Luiz MartinsCollaço 8.877 ..

fGREJA EVANCELIflA PRES81,TERIANA[ g:�i�i� ���P�e8dro de Oliveira Carvalho �:��i
DE fLORllNHPOllS

� Commandante Carlos Moreira de Abreu _8,223
Il . 'la " Major Luiz de Vasconcellos . 8.222

Pastor Roo. Julio C. Nogúeira Dr. Victor Konder 8.215 »

No seu tp.mp10 sito á rua Visconde Coronel Alvim Schrade'r 8.210 »

de Ouro Preto, n. 35, cele·bram·se Pha-rmaceutico Manoel Deodoro d.e Carvalho 8.209,.
cultos publicos com prégação ao Major Eduardo OUo Horn 7.856 ,.

fnvangelho, ás quintas-feiras, ,ás 19 - Capitão Vidal Ramos Netto 7,85,6 »
, 1 premio de .

e 3.{), e aos domingos ás 'ri e ás 19 Dr. Placido Gomes 7.767 » 1
.

»
•
,.

e 30. Dr. Antonio Vicente Bulcão Vianna 7581 » 1 » ,.

A Escola Dominical, para o estudo CoroOfl Francisco AI ves Fagundes 7.346 li 2 premios de
�tematico da Biblia é de cathecismos Major Bibiano Rodr'ignes de Lima 7 l27 I) 10 li' ;)

I' ra adultos � creanças de ambos os I Dr. Walmol' Argemi_ro Ribeiro Branco 7.044;t 15 » I)

!- xos, realisa-se a�s domingos. depois D�do 9 passado nesta cidade de Florianopolis, aos ci.oco dias d� mez de 75 » ,.

:;;�IO culto da manha (entre meIO_dia e

I
JaneIro de 1922. �u, Leonardo Jorge de C":ampos Juntor

..Tabelhao, f:er· 900 » lO

meia hora depois de meio dia). vindo de secl'etario o asel'evi (As:;ignado) Americo da S!lvezra Nunes. Está' 15 3 U, A l'

�Ingressó franco a, todos «Vem e co.nforme ° originaL Enl u:._:ut:ra-. TabelliãoCampos tlU�.!1:,'t '___:'_ 1,5, 3 » lt 2'

:i:E�;:l��!���!OS tirolO (![olar�llV(lftl 61.fu818r llDRD 10mB I� i � � �:
impostos, dll, continuàção e O, ,nlllft lIt!TRICULA

- 199 �-: :" �'.
abe�tura de negocio: a�eriçã.o; DL �UU H

..

Previno aos interessados qua a ma· 150 2 » » 4'
vehlculos e taxa sanltarla. hicula inicial deste Grupo Escolar, es- 150 2 , » 5"
De ordem do; sr. Superintep- ·Matricula .

� tará aberta nos· dias 9- a 14 do I!orren- i830 PREMIOS
�nte Municipal, e nos terrnós do Scientifico aos interessados que a te, das 10 ás 13 horas.

reoulamento, faç9 publico, -p�r'a IDl!tricula deHe Or�po estalá aberta Os alumnos do anno anterior serao
.. das 9 ás 13 hOI'as, nos dias lO, '11. matriGulados el)1' primeiro lugar, (rios.conhecirnpnto- dcs intert:;ssados. 12, 13 e 14 do corrente. dias 9,10 e 11), ::nediante a apresenta

�ue, durante o COrrente mez, em Nos tres primeiros .dias a matricula ção dos boletins d� promoção, cujos di·
-o<1os os dias uteis das 10 ás 15 será para os alumnos que já o frequen' zeres devem ser preencflidos pelos in

liórast se procede .n'esta Thesol} I
taram no anno passado, mediante a ter�s�ados.Os alumnos novos_ou tran�'

:.raria á cobrança dos imp0stoa de aprese�tllção �o boletim de promo: feridos de ou�ros grupos serao matn-

• ' çao com os cilzeres praenchldos pe' culados nos ,dIas 10, 13 e 14. '

a�rtura �.�ontmua�ão de negc,>- los paes ou tutores. Os a.lumnos novo.s deverão apreeen'l
-c�os, a!erlçao, v�h(culos e tax� Nos dtmais dias será para os novos .tar �o acto da matricula e attestado de i
nltarIa, cOfJrespondente ao prt- candidatos que deverão apresentar VaCCInB, Ieiro semestre do actual exerci- attestado de vllCcina no aeio da i

p de llt't2 sendo a taxa sani- inscdpção. .�s�ola (;omplémentar de Flof
.

b d' d � As aufas reabrir'se'ão a 16 do riallopoUs
rIa co ra a· e aceor _o com a

corrente
tabella annexa á Lei n. 251 de 12 Sibylla Lobo Haberbeck
de Janeiro de 1917, em combina- DIRECTORA
ção com o art. n. 18, da Lei o,

441, de 27 de Outubro de 1917-
O contribuinte qn� não satisfizer
o seu debito dentro do praso aci,.-
ma, fica sujeito á multa .de 10 '{.
e:eoprido o dito semestre, e ele
da a 15 '1':";" � epoca da cobrau

Prev,no'aos interessa&?s que. a ma'

tricula desta Escola estará aberta nos

dias rO, II, 12 e 13 do corrent� mez.

ça do 2' sem �.

. t'polis, 4�1-922.
\

'l'hesouraria da Superinten- JoIlo Tolentino Junior
dencia Munic.ipal d� Florianopú

- Director,
lis, 3, de Ja'leiro de j 922, «REPUBLICA.», acha-aeá venda

IAntonio Coelho Pi�to na AgeQcia-EDU' CHAVES. Pra- tTheso ureirlo· 'ça 15 de Novembro. ,
,

LOTERIA DO ESTADO
-DE--

Sta.Oatharina
Distribue 15 �Io em premios

,

13 DE JANEIJro DE 1922, A'S 15 HORAS

39a Extracção-Plano E

15.000 bilhetes a�8$OO() 120:000$000
:menos 25°[0
75 % em premlos

-

30:000$000
90:000$000

PREMIOS
30:000$000
3:0008000
2:000$000

1:000$000 2:600$000
500$000 5.000$000

# 200$000 3:000$000-
/ 100$.000 7:500$000

20$000 18:000$000
premio a 100$000 1:500SOóO

)) » 50$000 750$000
» :lo 50$000 '750$000
lO lO 50$000 750$000
» » 50$000 750$000
) ) 20$000 3:000$000
:t »

.

iÓ$OOO 3:000$00.0
lJ »' 20$000 3:0ooSOOO

. » lO 20$000 3:000$000
lJ ,. 20$000 3:000$000.

RS. 90:000$000

Os bilhetes são divididos em decimol
A organisação da I..ote.ria de Santa (Jatbarlna obe decer.

a dire�ção .flo !!io�io .lUGELO M. ,L..t. PORTA, que
,Coi (Iurante 6 annos socio-gerente da Loteria

do Estadó elo Rio Grande do Sol._

Os concessianarios: LA PORTA &; VISCONTI
•

Rua lleodoro ll. 14

END. !'ELEGR. LOTERl!-CA�XA DO CORREIO N. 50

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


