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O MOMENTO POLITIC
-

lo (I!itorl�o [lt�lnnen!e I flrlal �!lm!Dti�1 a UI. 12'1Governo Jo Esta� I momento 1000[1
A i- de Março próximo, lodos os cidadãos brasileiros, alistados lemallDilh!ad�elãl.aoExmo.sr. Coronet Raulino A candidatura do dr. Arthoc-COIÍ1o eleitores, São chamados ás

urnas., p�r� escolherem aq!le!le que, dl·"I·dnD[I·� Horn, illustre Presidente do Congrego Bernardes á Pre81d4melano quatnennio de 1922 � 19�6.! deve pres.�lr a Nação. Brasileira. �o U I� Urí U 50 Representativo do Estado e Oover- da Republiea eo.tlnd.mesmo dia, proceder-se-ã a eleição do substituto do mais alto .magrs- O Exmo, Sr' _ Coronel Raulino nador dó Estado, em exercício, re diairado da Nação. ,

. .

-

.
.

.

t telezramrnas t
obtendo ionulderllls a e·

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção do Horn, illustre Presidente do Con- cebeu mais os segum es e egrarnmas liões

Partido. Repubíícano Catharinense, recommenda a 10dJS os seus cor- gresso Represeatativo e Governador por motivo de haver assumido o O importante Estado de S. PaullT
. d d E d

. .

b governo:. .
- estampou no seu' serviço telegraphicorelígíonarios o nome o o sta o, em exeretcro, rece eu o .fortaleza, 25.-Tenho a honra apresentar .

t t IO A h d S"I 8 d os segum es e egrammas:
" r. rt Ur. a I va ernar. e.S seguinte telegramma: v. Excia., effus.vas saudações pelo dia de

O Idonieiplo de Macahé adhere
X

�'Hl " 11 hoje desejando-lhe um anno novo d� mui,
Não precisamos encarecer os se.rviços prestados. �)f-.t,.causa publica' « anxere, tas felic dades. Justiniano Serpa. Rio-O d rectorio politico do muni-

· por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pOIS nasceu em 8 de Agosto Acabamos de ser surprehendidos I1'lorianopolis ..31.-Felic.tações posse go- cipio ílumiuense de Macahé telegra-
I d S P I t d I I izid I verno votos felicidades governo. Saúda- phou ao sr. Arthur Bernardes, reaítir-de 1815 formou-se em direito na Facu dade e . au o. en o ogo em com o te egramma dirigi o pe o sena- ções , Cantidio Alves. � . . .

.seguida 'inlcia�o a sua: vi.da publica no Estado de Minas, ?nde. foi de- dor Vioal Ramos ao major Felippe Joinville 31.--Feitc tações v. Exa., ce. mando-lhe o seu decisivo aporo á can-

putado a' legislatura mmerra; de 1907 a 1909, quando fOI e. leito para vemo E�tado. Saudações. Francisco Pa- didatura de s. exa.Antonio, agradecendo a adhesão desse '

M A t d p cho ue quelle.a Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para raco, Julio oura. ccrescen a o es a q a
·

F' d E t d eorreligionario ás candidaturas dos Blumenau, 31.-S nceras felicitações en- directorio «sulíragarâ cada vez comexercer o cargo de 'Secretarie das inanças o seu s a o, cargo esse
trada Anno Novo. Paulo Zimmermann.

em que prestou assignalados serviços. drs; Nilo Peçanha e J. J. Seabra. Porto Bello. 31.-Ao assumírdes governo mais enthusiasmo, o lrnpolluto nome
Em 1915, voltou á Camara feder.ll. ond«; ainda desta vez não Podemos affirmar que o major Fe. Estado peço acceitar minhas sinceras teh- do egregío patriota, condernnando os

demorou, pois não tardava a ser .escolhldo para succeder ao Dr. Del-' lippe A toni - díri t I citações. Cordea.es saudações, Gualberto infames process�adoptados pelos seus-u

d M G N It t d
n 0010 nao ingiu e egram- Leal Presídeute Conselho Municipal. indignos a.lversatios, cuj� ultima arre-phirn Moreira no Governo e mas eraes. esse a o pos o, o r.

ma nesse sentido. FI�riauopolis, 31.�Muitas Ielícitações. metlida acaba de fracassar ...Arthur Bernardes destacou·se· como administrador
....

de primeira ordem,
T' d· lã' (cUmprimentos. Abry.' .

actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do rata-se e uma exp oraç o mes- S: Bento l.-felicidades Anno Novo «Applaudimos calorosamente =con-
:Estado, concorrendo pua o invejavel grau de prosperidade que des- quinha da politicagem de Marinho. ,abraços: V�sconcello6. c1ueàó telegramma=-a elevada attitude
(ruela· actualmente a sua terra natal. Majol' Felippe Antonio faz parte ;�����ue'Pr�'moi:)�6 fellz Anno Novo. de v. ex. explicada. em seu bnlhante

Para a Vice··presidencia da Republicá, o nome que a Commissão re- da direcção do Oentro Hercilista, Florta�opohs 1.-Respeitosos cumprlmen- manifesto, que encerra,em sua irnpres-
commenda, é o do d f lid

.

d d tos votos felioidades Novo Anna de Anna slonante concisão, um nobre =esto de

Dr. Urbano' dos Santos da Costa A.rauJ·o
manten .0 ranea so 1 ane a .e. com o

Augusta D.as da Cunha e Maria othilia serenidade patrlotica e de segura con-
benemeríto chefe Dr. Heroilio Luz. de Oliveira.,

A fiança na soberana justiça das umas,
O

.

F l' A' Indayal, 1. -Felicitamos entrada nno .

t ib I d d
.

egt.

'
- d 5 Q d díreit na Fa- major e ippe ntonio vae re-

desejando felicidades. Sandações. Tránquíl. UnlCO r una ,�r a erro num r -

filho do Maranhao, on e nasceu �m .18 9, ,-siu ou rei o
_ querer certidão do autographo e pro. lino Octaviano e Manóel GUI.lherme.Raplos. men democratico,.

,culdade do Recife, n� qual se dIstingUia pelo seu talento e amor
. d . Joinville, l.-Cumprimentos e febcitçges.ás' leUras. Logo depois de formldo, -exerceu em sua terra o car- ceder contra os explora ores.. Otto Boehm. '..; .

A.dhesõ.es de militares á eao.
go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em Saudações cordeaes, (Asslgnados) Florianopol�s, l.-No�e mtnlsterlO �ubllCO dldatara Bernardes '

1889, juiz de �irelto de Campos Novos, neste Estado.
.

Mais tarde, Joao Oavalheiro. presidente; Celes- :e;!d/��f���::sm��:�����. �;CI:���: Rio-Entre outros tel�grammas de
1897, o Mara!1hao, � elegeu deputado ao Congresso NaCIonal, sendo tino Nascimento, AlbertQ Freyes- no do Estado. Carueiro Ribeiro. Procu- solidariedade dirigidos por officiaes
no ar100 seguinte eleito Oovernador do seu Estado, cargo. de que não

l b S t' rador Geral Estado.
. do Exercito ao sr. Arthur Bernardes

10mou po!lle, resignando o mandato. Foi r�eleito deplltado federal e (m, ecre arIO.
J.oí.�ville, l.-;-Desejo V. 'Excia.. manas, figuram às seguintes:.á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador. em 1906.

L feltcld_ades Novo Anno. MarInhO LobO, «A energia da a�titude ti... v. ex.,. .

t· I ' 't Dr Hercl·ll·o UZ Supenntendente. �LEm Janeiro de 1913, os seus con e.rraneos e egerem·n_o novamene.
.. Florianopolis, l.-MUitas felicidades 1922. ainda mais fortalece a cOQfiança .que-

. -Governador do Estado. funCçãQ que .amda dessa vez nao. chegou a Eugenio B�uno e Senhora. deposito em seu nome. Coronel Archi-.

exercer por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua- O Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz, FJorjanopolis�' 1. -felicitando vene�an.da minio Pinto».
"

irienni� de 1914 a 1918 tendo exercido a presidencia em 1911 du .. eml'nenoe chef·e do Par·tl·do Repu pessoa V, EXCla .. con_gratulo me patflOt.íc� «Mantenho a minha inabalav.el con-,
. ..

f' I t" Governo Santa Cathanna. Respe.tosas sau:cante a ausencia do dr. Wenceslau Braz. DepOIS, '.01 pe a ercelra. bJicano Ca&harinense, lransferiu ante' dações. JoaqUim Arantes. viççãO de ser falsa a carla perversa-
vez eleilo Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce hontem, a sua residencia da Esta' Palhoça, 2.-Meu velho amigo queira ac· mente attribuida a v. ex� .como arn1a
,com muita competencia e brilho.

. Qão Agronomica para a sua chacaril ceitar minhas sincer� felicitações. Sauda- politica de despeito e sobre o laudo
São esses os' dois· n'Omes que a Commissão Executiva recommenda na rua José Veiga.. çÕes. José Costa.

Q' b comprovadamente parcial da commis.. .

h
. Florianopolls, 2.... uelra rece er mens

.

d'ao suffraglo dos seus amIgos e compan eiras.. ._ .._-� -. votos feliz Anno Novo. Abra.ços José são. que se inspirou na opinião Ih J-
Contra o cidadão illustre que indicamos para PreSidente da Re·

f II [d Olm O'Donnell.
•

vidual sllspeitissima do perito Serpa,publica, levantaram os seqs adversarias uma verda�fira campanha de a e[! o ODue Ulula Rio, .3.···Boas Festas abraço'!! e felicj· Pirato. Major Pantateão Telles ...
difamação, infeliz e deplorave� recurso de que s6 lançam mao os que dade.s. Celso Baymb.: . _ cGoyaz-«Possuido de enthusiasmo,.:têm a previa certeza de que nas urnas não poderi�m .obter a m'üo- Tekio) 12 RIO, 4. ��radecld?. com�unlcaça� envio parabens a tJ. E'xa. pela altivez
ria necessaria para vencer. Chegou··se até a. attrabulr ao dr. Ar· Causou geral tl profundo 'pezar a haver �ss�mIdoex�rc�clO �ove,no Esta

do seu vibrante manifesto dirigido á
thur Bernardes a aut�ria de uma carta, escripta em termos grosseiros, morte do conde Okuma.. após varios do retribUindo mUlto cordllllmente pro·. nação,.. Clpitao Herculano de As-indignos de qualq\.ter homem de mediana educação, e na qual se dias de dolorosa agonia. tes�os ap�esen.tados.tc:legramlT!a V. Ex. sumpçlo,.,continham-'lnsultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da Fon·

O Vel&"a Miranda, MinIstro MarlOha... «Ao grapde amigo e exma. familia
:seca e ao \dr. Epitacio Pflssoa. Com a falsificação dessa carta pro- Antes do seu passamento, kuma

_
RIO, 4. Agr�decendo a commumca

envio sinceros votos de felicidade pe�acurou··se incompatibilisar.o candidato, já apoiado por quasi. todas
.•

as foi' promovido a gran-official da Co· çao qu,e se. dIgne fazer·me de haver
entrada do anno novo. aproveitando,forças politicas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da Untao. rôa, recebendo o collar da ,Ordem do assu!D�do g�vern� faço votos que � sua
a opportunidade para assegu:,ar.�he afelizmente, porem, esse plano não produzio o resultado esperado, Chrysantemo, em sigoal de reconhe� adr:n!nJstracao s�la c�roada de e:lto e
mais profunda solidaried�de e a confi�pme: as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da· t 1 d

• feltcldade. Desejando lhe todas a. ven·
ança que depositp na nação que lhecarta, e o . nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani· cIm_en o pe os. gran es servlços que turas no anno �que comeQa envio mi·
ha de fazer inteira justiça no dia 1-

1estação de civismo,
-

não se deixou arrastar como instrumento da po· .pre;:,tr)U (i patrla. nha� cordeaes sau.dações. A
.. Azeredo. de Março vindouro, pois a sessloJitiquice sem escrupulos, conservàndo··se em nivel superior- ás agita-·

. �IO, _4. Agradecendo genhl.eza par: polilica do Club Militar não represen-,ções das ruaS', firme na sua funcção constitucional de defensor da oro Luiz Delfina tJ�lpaçao haver V. Ex. assumido exer
tau absolutamente o pensar da parte/ <dem . publica, do regimen repu�licano e da patria, fiel ás suas glo- clel� cargo governador Estad� S. Ca: san do nosso Exercito. Tertuliano Po.riosas- tradições. . Pouco a pouco florianopolis vaa tharma �present? a V. Ex. minhas fe
tyguara corone!».

. Ess,e e outros meios de que 08 adversarios se utilisaram, e assignalando, pela inicia'iva do dr. Iicit��ões. Attenctosas saudações. H. do
· .(lontinuam a utilizarl1"s8, na vã esperança de forçar o dr. Ar.&hnr. Bar- José 'Boiteu�1 as casas em q'ae �as· ESplrlto Saqto. ....,nardes . a desistir do pleito, 'têm, antes, alheiado .dos candidatos da ceram filhos illustres desta capi' Rio. 3. CongratulO'me desvanec�do,opposiQão, aliás, extranhos, de certo a taes manobars, a sympathia e o tal.

.

vossa posse governo Estado deseJal_1'apoio da maior parte das classes conservadoras, e, por outro lado, A exemplo das homenagens, nes' do-vos todas felicidades. Elyseu OUI
têm servido de estJmulo 'e iQcen'ivo a todos aquelles que,' em grande 8e seniido prestadas�a Victor Meirel' Iherme, deputado.
maioria, cerram fileiras ao redor dos nomes consagrados pela Con- las, Silva Mafra, Cruz e Souza e S. Paulo, 3. Tenho a honra accusar
venção Nacional., .

..

Coronel Jfernando Machado, o nos' recebimentQ telegramma de hoje e deTodos .os dezesete Estados da Federação, que IndIcaram, por so conterraneo promove uma subs- agradecer a V. Ex. a commuvicaç-ãoseus legitimos representantes, os nomes dos drs. Arlhur Ber�ardes -e cripção popular para ser, no predio que me fez de haver assu.mido nãlquali�Urbano dos Santo;), - continuam, c.am inabalavel segurançe, coherentes n' 23, da rua
-

João Pinto (antiga dade Presidente Congresso exercicio
. com o compromisso assumido, e isso significa a victo'ria dos dois il- rua Augusta), collocada uma placa cargo governador desse Estado. Cor'lustres candidatos. S. Catharina, guardadas as devidas proporQões, oe marmore commemorativà do nalll' deaes saudações. Washington l,.uiz.
'vae,' de certo, concorrer poderosamente para eSle resultado, pois a cimento de Luiz Delfino, o maior Coritiba, 3 Penhorado com a geotiCommissão Executiva conta que todos aquelles que são membros do poeta brasileiro no seu tempo. leza V, Ex. communicándo haver as·
·Partido, prestigiarão, sem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos REPUBLICA, !lPplaurle mais esta sumido cargo governo esse Estado fa.
seus dirigentes; que, dlnde o primeiro momento, desassobradamenle, beIla iniciativa e .receberá a impor' ço meus melhores votos pela felicida.
,cO,llocaram se ao lado dos ca.ndidatos da Convenção.

.

tancia de $500 por por peilsoa, afim de de V. Ex.' e prosperidade seu go'A dedicaQão á causa commum, de que têm dado sobejas provas, de que a subscripQão, conforme o verno. General Ferreira Netto.
.em toàos os ,em�o� .e vis�ici.tu�es, os nos�os c�mpanpeiro.s de todo desejo do dr. Jos� Boileux. tenha' Coritiba, 3. Tenho a honra de agra'o .Eslado, as h'a�lço�s de diSCiplIna, qne tem �Ido ate hOJe a nOlisa um-�unho verdadeiramente popular. decer commuuicação ter V. Ex. assu.m�I.or força. padIOlu'18, e, sobre tudo, a con�lança que merece� 0$ E bem p.rovave� qne a 30 d.o cor' mido exercicio cargo da GovernadordOIS nomes Illustres que recommendaruos ao eleUondo, nos permUte a rente, anmversarlO do naSCImento desse Éstado.· Saudações cordeaes.certeza de que S. C�&harina� dará a mais brilhante e expressiva vO° de· Luiz Delphino,. se inaugure a Munhoz Rocha, Presidente Estado.AaçAo aOI drs: Arthur Bernardes e Urbano dós Santos. placa commemoratlva' a que a11u'

A �Gqlmt�Bão ,Executiva e�pera que, mais uma vez e como sem· dim08.
pre" satbam C;Umprlr o seu dever todos os seus dedicados companhei' • PSl • _....

ros do Partid� Republicano C�thariQenlie. Dr f"IJ"lora li"ma· .

,

Herctlfo Pedro da Luz, Felippe 8éhmidt, Elyseu Guilherme • � �
.

.. ._·.".n�"-!·iitilva, Antonio Pereira da Silva Oliveira Oarlos Wendhausen Sabemos que o nosso 1I1ustre aml
da Silva Ramos Joaquim David F�eira Lima Leonard� go sr. dr. ferreira Lima.. digo o OepJ

:eJfl!*n08 ii .

'
Ll l

.

Ad
.

D 'l'
.'

Vi
.'

nu tado federal por este Estado, �bar·�""K. unzor,
. .I!� mo ucm,.comp't '1,0" espaz�ano ar-

'colf hontem no Rio no ,.Uajubá» comrode lzvewa Carvalho, José Arthur Mmteux, Adol- destino a esta capital, devendo chegar
00 proximQ domi�o. "

,

AVISO
o. Redido. de 'a••ignatura. de

c:RepubUea',ó .erão attendidoa me

diante pajltmento adeantado.
o. "()&g.mento� devem a8r fcito.

a gerencia da ta folba por vale poa'
talou pOr intermedio de c.... 'C'oro

mercil.\�.

Comido Pró Bernardes
·Rio-Com uma conc�>rrencia supe

rior a duas mil pessoas, realizou se á
tarde, na praça Floriano Peixoto,-ttID
comicio em propaganda da candida
tUfa dos srs. Arthur Bernardes e Ur
bano dos Santos e em homenagem aOS

generaes Oomes de Oastro e Barbosa
Lima.

-

Falou em ptimeiro loga'r o sr. Pi..
nheiro Ta vora, que, con�rontou a5

personalidades dos candidatos da Con"
venção e d� dissidencia, e em seguida
o sr. José Julio Soares, secretario da
Legião Republicana, que saudou 05

generaés Oomes de Castro e Barbos
Lima, exaltando sua cuJtura civlca.
O general Gomes �e Castro prof

riu a seguir vibrante discurso, int
rompido de momento a momento
applausos e acclamaçôes da multict
Historiou o e,aso das cartas. salienta
do, a parcialidade da commisslo d
Club Militar, qtt� se recusou a alten
der ás ponderações dos representante
do sr. Arthur Bernardes.
�.� O orador terminou dizendo que
victoria da democracia, a victoria
causa da justiça seria ,ssegurada pe
pleito de l' de Março.
falaram ainda os srs. Almeida

vaco, Oscar Fontenelle, P.aula
chado, Ga�a Serqy_eira e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PONTO FINAL.

.

, }
o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presi.

dElnte da Junta Apuradora, etc:
,

Faz publico os nom.as dos- cidadãos que da apuração da Junta por
elle presidida resultaram votados para Deputados ao Cong'resso Repre seno

tativo do Estado, nas eleições pracedidas no dia 4 de Deezmbl'o pro ximo
indo, na ordem seguinte:

, Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 valos
Coronel Csetanq Vieira da Costa 10,316 "

Dr. Edmundo ,da Luz' Pinto 9,7],,4 �
Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 ,.

Major José Accacio Soares Moreira. 9,530 "

Dr. Arthur ferreira da Costa 9,346 )I>

Coroner João Fernandes de Souza 9,287 "

Coronel Hyppolito Boiteux 9'275 ,

Jornalista Oscar Rosas 9.152 »

Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 "

Dr. Henrique Rupp Junior 9.oél "

Coronel Manoel Thiago de Castro 9 010 »

Dr, Ivo de Aquino Fonseca 8 98.4 »

Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 "

Dr. João de Oliveira> 8 924 »

Coronel João Guimarães Pinho 8.904 »

Capitão Jae Luiz Martins Collaço 8.877 ..

Dr. Cid Campos 8.317 »

Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281 '"

CClmmandante Carlos Moréira de Abreu 8.223,.

Major Luiz de Vasconcellos 8.222 »

Dr. Victor Konder 8.215- »

Coronel Alvim Sohrader 8.210 »

Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209,.
•

Major Eduardo OUo Horn- 7.856 ,.

Capitã Vidal Ramos Netto 7.856 »

Dr. PlaCldo Gomes 7.767 »

Dr. Aatonio Vic&nte Bulcão Visnna 7 581 »

COronr} Francisco ALves Fagundes 7.346 »

Major Bibiano Rodrigues de Lima 7.127 ,)

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco 1.044 :t

Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinoo dias do mez de
Janeiro de 1922. Eu, Leouardo Jorge ,de Campos Junior, Tabellíão, !'Ier

vindo de- secretario o escrevi (Assignaéio) Americo da Silveira NUJles. Está
conforme o original. Era ot supra. Taballião Oampos Junior.

------

NOTICIAS' DE '.ULTIMA HORA
1." aom"vnrfUfl'g da. r. N" para elle e para QS ministros da Agri- n novo ml"DI"'I;l"rlo I"rlaodnl n n�[to fr�u[o l"u"IOI 19 plano da intervenção, mas mostrou-

LJ li �
•

U � II cultura e da Fazenda, po�s viam ne� U a Urí U pU u· U li
.

se faV'�ravel ao limite de estipulaçõe

"e Anrl(ulfora <, se acto como que o .- valioso premio . . Cannes, 12 _.
de arbitramento da França e Iuglater,

-
- U Y dos e�for�o8 e trab�lhos do Governo, Dublin, 12, I

Lloyd George estudou cuidadosaJ ra no caso ele oonflicto.
- que 80 podem ser Julgados pelos pa- O ld d I 1 d mente o memoranduru que expõe o!

Rio, 11 triotas sinceros e não por aquelles .

novo pr.6s1 en�e. a .r anRaI o�a- ponto de vista francez sob�e o proje- i�aanlo a AII!man�a palara-. . 1.
.

ã t'd�' mzou o seguinte rmmsteno: e açoes.: ',;

Realizou-se hontem uma brilhan- quel cegos pe a paix o par I ana,
D ff F' A r

.

r
. ctado D acto entre a França e a Ingh -I .

'

tissima sessão magna' da Sociedade vesga.,e truculenta, não têm .antorida- DU y; Nman�as, u_SC? �nj nteCrlor" terr�
J �

l�ll. d I'
.

it t ,'d d uggan; egocios mumcipaes, oa-l'
. ,nmNacional de Agricultara- em eomme- e po itica e mm o menos au 011 a e

N' E\ ,
.

s·· Parece que a França insiste para li
.. I, f I, d tri t ,grane, egocros ·conomlC09, Iggms; C 12moração an seu 25' anmversano. w?ra, pala a .ar, em nome 'e nu

ai D f � M 1 h
-

-que ambas as potencias se compro- annes,

Essa sessão foi presidida pelo sr.
milhões de habltaptes..

e esa , u ca y�. I
mettam a manter as clausulas terri - i Foi fixada, em 1.750 milhões de

dr; ER�tacio Pessôa, presidente da .Considera Rci,ma de qualquer S,US- Rn[Onhn[l"mnntO' "O' 'OY·lnl' toriaes do t�a.tad:> ?€ Versalhes, em 1 m�rcos ouro:lpe:a conferencia alliadaf
Repubhca. peita a lealdade e o desinteresse dos li llli W�· U J a �, vez do auxilio reciproco no caso de i a unportaneía que a Ariemanha de-

Depois do e 'pediente lalaram os
seus actos que visam exclusivamen-

'

não haver pressão por parte Ja Alltl-I verá pagar em llJ22. tocando 100

srs. dr!'. Miguel Calmon, Lyra Cas- te a gran�eza ,da Patria, tant� ma�s Moscou, 12 tI!anha. I milhões á I?glaterrs, 240 á Itália,

tro e Augusto Ramos, saudando, quanto nao quer nada para SI, PQ�S Reina,�manifesta divergencia, pois i 125 á Belgica , 7 ao Japão, 1250. á
respectivamente, aos srs, dr Epitacio d��tfO de dez mezes, en�errará .d,efl,,: As autoridades russas declaram LIoyd Gé1>rge não admitte a partlci-I França e 28 a outras nações allia-

Pessôa, Simões Lopes, MirlÍstro da Dltlv��ente .

a sua carreira pO�ltlca, unanimemente que o convite dirigido pação da Polonia no tratado e A ris- das. <,

Agricllltw'a e Homero Baptista, Mi- �ue J� es�arla encerrad� �epOl� d� pelos alliados á Russia para partiei- tidas Briand bate-se pela inclusão da •

nistro da Fazenda, agradecendo-Ines Conferencia da Paz, SI n�o fora .a par da conferencia de Génova, se mesma. . Moeda da LIga das
os serviços prestados á agricultura e sUl'p,:eza que se lb.e fez com a presi- constitúia, virtualmente, um reconhe- A França propoz o prmCIpIO de Nacães ·

entregando ao primgiro o diploma de derreia �a Repubhca: cimonto dos soviets.
ser o pacto assignado pelas nações Genebra, 12:

'

presidente benemérito e aos segundos
.

Terminando, reafftrmou ..com pa- O minis�ro das Relaç�es manifes - da Eu�opa Central e Oeeidental, pro- A Liga das Nações acaba de cunhar
o diploma de presidentes .de honra. lavras de fé, a sua C?nflança na tou aos allíados .0 d�se],o de que metteado não atacar os vísíahoa. e collocar numa caixa de crystal, a sua

Respondendo,osr dr. Epitaeio ex- grandeza futura do Brasil. laqueUa Confereu.ia ae.ralize em Lon- No easo, porém, de um conflicto,lu�lca m�edade um.fran�o ,ouro, em

tarnou o seu profundo reconhecimen- O discurso do dr. dr Epitacio i dres em vez ele Genova.
_ a França e- a Inglaterra interviriam j forma oe ogonal, cujo.valor e de deze

I d d
.

P"
.
..

.

I . '., b 11 I nove e mela centavos, contendo a se-
to pe as palavras

.

os ora ores que o esso�j eauso� a mats VIva e excel-1 • Pare�e .
posaível que esse .. desejo para resta e ecer a ordem. > . I' guínte inscripçãor «Liga das Nações•.

antecederam, muito desvanecedoras lente impressão 'seJa satisfeIto. çonsta que Llo,yd George rejeitou 1921.� .

EGREJA EVANGELlCA PRES81TERIANA
I}E flUR1ANOPOllS

Pastor Rev. Julio C. NogUfdra
No 'Seu tp.mplo sito á rua Visconde

de Ouro Preto, n. 35, celebram,se
cultos pUblicoS com prégação ad
Envangelho, ás quintas-f.eiras, ás 19
e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19
e 30. .

A Eséola Dominical, para o estudo
. "tematico da Bibtia e de cathecismos-1
p ra adultos � creanças de ambos os

� .:xos, realisa-se aos domingos depois
o:: culto da manhã (entre meio dia e

meia hora depois de meio dia).
Ingresso franco a todos «Vem e

vê,. (JOãO I: 46). I

Governo Municipal
Cobrança do 1'. semestre dos

impostos dli continuação e.
abertura de negocio, aferição,
vehiculos e taxa sanitaria.
,De ordem do sr. Superinten
dente.Municipal, e nos termos do

.

Scientiflco aos interessados que a

regulamento, faço publico, pa'ra matricula deste Or.upo estará aberta
das 9 ás 13 horas, nas dias lO, 11,

conheclmentõ dos interessadps, 12, 13 e 14 do corrente.
que durante o corrente m.ez, em Nos tres primeiros dias a mâti'icula
todos os dias uteis das -10 ás 15 será para "os alumnos que jáo fraquen'
horas, se procedé n'esta Thesou tal'am no anuo passado, mediante a

raria á cobrança, dos impostos de apresentação do boletim de promo'
ção com os ciizares preenchidos pe'

abertura e:contfnuação de "nego- los paes ou tufores.
cios, aferição, -vehiculos e taxa Nos d�mais dias será para os novos

;sanitaría! conrespondente ao pri- candidatos que deverão apresentar
meiro semestre -do actual exerci- attestado de vaccina no acto da

1 '"'2 d
. inscl'ipção.cio d.e 9�, sen o a taxa sanl-

As aulas reabrir'se'ão, a 16 do
taria cohrarla de accordo com a corrente
tabella annexa á Lei n. 251 de 12 Sibylla Lobo Haberbeck
de janeiro de 1917. em combina· DIRECTORA
ção éom o art. n, 18, da Lei n.

441. de 27 de 0utubro de 1917 ça do 2' sem --��.

O contribuinte qne não satisfizer Thesouraría da Supérinten-
o seu debito d-e,ntro do prasó .acI- dencia Munícipal de Florianopú
ma fica sl,Ijeito' á multa de 10 ./.- lis, 3 de Jél.ileiro de. 1922.

'4e�Q�rido o dit \ estre e e Antonio Coelho Pinto

Governo Municipal
Revisão do ló19çamento de imposto

de abertura e continuação d<l ne
gocios, fabricas, officinas, etc"
aferição de pesos e medidas e

vehiculo�.
De ordem do Sr. Superintendente

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

dia 22 dó corrente terão inicio os

trabalhos d e revi�ão do lançamento
do imposto da abertura e continua
ção de negocios, vehiculos e aferição
Dar ',0 proximo exerciclo de 1922, de
aecordo com aS tabelIas annexas á
Lel Orçamentaria em vigor.
S�cretaria da Superin,tendencia Mu

nioi lal de Florianopolis, 21 de Novem,
br(" dr. \921.

Manoel Esperidião da Silva
Official1ançador.

1 premio de
1 » ,.

1 J •

2 premios de
10 » ;)

15 » l)

75 • ,.

900 :t ,.

115 3 U A l'
15 3 » )) 2�
''15 --3 » J 3'
15 3 » » 4'
15 3 , l;tt 5-
150 2 " ) l'

MATRICULA 150 2 » » 2'
• 150 2" » 3'

Previno aos .interessàdos qua a ma· 150 2 ,. » 4'

tticula inicial deste Grupo Escolar, es- 1&0 2 " » 5'
•

tará aberta nOi dias 9 a 14 do �orren- r i83õ 'PREMIOS'
te, das 10 ás 13 horas. '.'
Os alumnos do anno anterior serão

matriculados em primeiro lugar, (nos
dias 9,10 e 11), mediante a apresenta·
ção dos boletins de promoção, cujos di�
z�ies devem ser preenchidos pelos jn
teressados.Os alumnos novos ou transe
feridos de outros grupos serão matri
culados nos dias lO, 13 e 14.

'

Os alumnos novos deverão apre�en'
tar no acto da matricula e attestado de
vaccina.

'

fimlo . fDolar 1111f111
Df llUlI·

tilolO- f![olar
�

ll081, MUllfR

Matricula

:t;seola Compte....entar
.·ia ••opolls

e FIo·

Previno aos interessados que a ma'

tricula desta' Escola estará liberta nos

dias 10, 11, 12 e 13 do corrent.! mez.
fpolis, 4-1-922.

Joilo Tolentüw Junior .

Director

«REPUBLICAi, acha�seá venda
na Agenci� EDU' CHAVES., Pra-
" No t.o.

LOTERIA DO ESTADO
. -DE-

Sta. Catharina
Distribue 75 010 em premios

13 DE JANEIRO DE 1922, A'S 15 HORAS

39a 'Extracção-Plano E

.
'

16.000 bilhetes a 8$000
:menos 26°[0
76 % e:rh premios

120:000$000
30:000$000
90:000$000

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

1:000$000 2:000$000
5.00$000 5.000$000
200$000 I 3:0001000
100$000 7:500$000
20$000 18:000$000

premio a 100$000
"

1:500$000
.) » 50$000 750$000
• " 50$000 750$000
,. » 50$000 71>0$000
J » �O$OOO 750$000
» . " 20$000 3:000$000
» » 20$000 • 3:0008000
» lt 20$000 3:000$000
» '" 20$000 3:000s000
» ,. 20$000 . 3:000$000

RS. 90:000$000

Us bilhetes são divididos em decimos
A organisaçálo da Loteria de !!Ianta Cathal'ioa obedeeer.

a direcção do SOt!io ANGELO II. LA PORTA, qoe
,

C.i dO�Rote 6 anuos soeio-gerente da Loteria

\ do Estado do Rio Grande do Sol.

Os concessíonarios: LA' PORTA & VISCONTI

A.dIDiaistrAção
Rua Deodoro ll" 14

END. TELEGR. LOTER�A-CAIXA DO CORREIQ N. 50

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



faz annos hoje a exma sra.d. Ame
lia Richard Rocha, virtuosa esposa do
sr. dr. Mario Rocha, juiz de direito da
comarca da Palhoça.
A's muitas demonstrações de apreço

que receberá hoje a anniversariante
juntamos os nossos cumprimentos com

os votos de felicidades.
"

o Sr. Major Luiz Sombra, Com·
mandante da GuarniçAo federal e do
14' batalhão, a",quiriu para o quartel
daquelle commando, o bello quadro
- «A bata'lha do· Avahy», feito pelo
nosso conterraneo ,e apreciado pintor
Eduardo Dias.

•

d f d V'" CÓNGRESSO DO ESTADO tar?a�raldin) Stuart. Informe. a
< �merafla ui aleOua, latl8 .

_.

<

J Henrique Ferrarí. Informe o

, Ibrn Pabli[al e IIn[olllrl .UT�a ":n.��:e::::m-::;�n:� lias�;����°i:omo requer. em
< vistar ...

4a se.���núaçà:)ANNIVERSARIOS I«Posto Zooteelllllco Dl'. Assis 1921 da inform ição. Expeça-se aI vara. Edifzc1.O da Inspectoria da HygumeAlcydes '1'oleutillo
Br.asil» (Continuação) I Eugenio [osé de Souza. Como re' do EstadoTranscorreu hontem o annlversario

f I
'

nataliclo do nosso distincto conterraneo Concorrencia para o fornecimento que�. na. arma da �J.
Of: Miguel Lopes" Torres, Diornedes

de forragens e outros artigos para -o Elnenda 11. S Victorio Bressanelli Informe o Simpliciano de Souza.Dion'zto Calfelz,sr A1cydes Tolentino. .

f'
,

1 L d '

R II L I u�'Pelas suas formosas qualidades, o Posto Zootechnico «Dr. Brasil» e suas ás Disposições Geraes do Orca- icra ança.o�. Manoel Frederico o a, eone IYl'"tlT-
. dependenctas, durante o corrente ann,o:, ,O, . Ernest,ma Helrn. Informe o Au- tias dos Santos, NicoLau Carlos Mae'l,ànniversariante conta em nosso meio mento T h b

'

drni De ordem do Sr Major Secretario xlliar ec nico.
, Ondino José Dias, Augusto Hue e1um grande numero de amigos e a rm-

da fazenda, Viação, Obras Publicas e Accrescente.se onde convier: Manoel,José da Rosa JUnior.. Idem. (dr.); Paulo de Araujo Teixeira, Tuffiradares.
Agricultura, faço

.

publico que ·até o Art. fica o Governo autorisado a Procópio Man,oel Pfres. Como requer, Sadelli, José de C.arnpos Bruno, Cons-A's innumeras felicitações que rece-
d povoado de 'LI'mel'ra, d I Sdia 28 de janeiro corrente, recebe-se, mu ar para o �. na fo!ma a er, tantino dos Santos, Jorge de OUZibeu hontem, [untamcs as nossas, c.:;m

na Directoria deste Posto, propostas a sede da comarca e município de Félix Marqu.es,B,randllo Com.o requ.er, Lopes, Pedro Nolasco Regis, Oscaros votos. muito, sinceros, de vida pro' C
'

á t d f r doem duplicata pera o fornedme,nto de ruzeiro.

de 1921. quanto p,rlmelra par e, In e � I Bonnassis Joaquim Marcellino Coelho,.longada e íeliz..
forragens. e outros artigos abaixo re- S. S em 8 de Setembro quanto á ultima parte, referente a rsen- Jayme Couto, João Guedes da Fon-
lacionados, durante o corrente anno, Joe Gol/aço ção de uma carroça. Faça-se a compe- seca, Jorge Garrido Portella, João Au-
a saber: - milho, kilo; farello de

_ trigo Luiz de Yasconcellos tente annotação.
• . reliano de Assis, Heitor da Silveira

grosso, kilo; alfafa, ki:o; Iarello de tri',
.

Emenda n. 9 [oaqu'm Raphael Sarda. Indeíerido. Carneiro (dr.). Rodolpho Bosco, Dp.·
go fino, kilo; fubá de milho, kilo; fa·· ás Disposições Geraes do . Orça' •• , - --_ nato jose Pereira.' Manoel Jf>aquimrinha de mandioca, kilo; sal moido menta, Fallecimento Brazil, [oão Nepomuceno Brazil, An-
(grosso), kik ; keronene, ccaixa; sabão, Accres�ente.se onde convier: tonio Martins Cabral. Firmino Cus-
caixa creolina «Persor» lata; vassoura Art. Fica approvado o' acto do Po- Rio 13. todio Vieira, Francisco Bilk, Franciscode cipó, uma; yaBSOl.l�a de piassaba, der Executivo de 31 �e De�embro d� Falleceu hontem, nesta capital, o Coutinho. de Azevedo, João Brugge.uma' vassoura americana, uma; fumo 1919, que creou na Directoria .do Inte

general dr Francisco Lobo. mann, Genezlo da Paz, Luiz Bragaem ::arda, (ordlnarto), kilo.
.

rior e:Jusliça.o cargo de Sub-Director e
Mury, Anizio Martins de Oliveira,05 artigos fornecidos serão entre' extinguiu um de: r- OfflclaL

A
. JOão Augusto de La Martiniere. Oscargues na sede deste Posto, no Districto . S. S. em 6 de Setembro de 1921.

r nnunclos·- André Pinheiro, francisco Xavier for-
da Trlndade, 48 horas depois do pedido loe Collaço

. tunato, Hugo Freyesleben, João Fe-
ter sido recebido pelo fornecedor.

.

Luiz de Vasconcellos linpe Pickring,Milton da Luz Macuco,Os proponentes a este fornecimento Emenda u. 10 Brasiliano Sírnplicio Lessa, Adólpho..deverão apresentar, dentro do prazo ás Disposições Geraes do Orça- Fernandes Monteiro, Rodolpho Carnl-
marcado, suas propostas em envelop- mento nha, [oãó Lobo Haberbeck.
pes;fechados e devidamente sellada a Accrescente-se onde convier: :ia Secçãoprimeira via, assignadas ambas, nas Art. 1. fica o Governo autorisado Edifício do Congresso do Estado
quaes declarem o .preço p�r uOlda�e a reformar com o posto e'vantagens ,de August) Fausto de Souza [uuior,dos géneros e a�hgos pedidos, assl� 3' sargento o cabo da Forçr Publica MIS'SA � . Alfredo Domingos Ou-íques, Manoel
como-que �e obn�am a ,f�rnecer, qua� Julio ferreira da Rosa, . da Sj-Jva Guimarães, Manoel de frei-
quer quantidade, a requlslçllo do Dl S. S., 8 de Setembro de1921. Olivia e Cidalia Moreira, José Go- tas Cardoso, Pedro Bosco, Arthur Lo.
rector.. Joe Gollaço mes da Silva Joaquim 'e filhos coo- pes_ Rego, Arthur Manoel Vieira,Estas. pIOpostas, que deverã� conter Luiz de -Vasconcellos . vidam ás Tlessoas de suas amisades Edgard José femandes, Affonso li.
todos os generos ,e artigos 'pe�ldos, se- Hyppolito Boiteux·· .

. gorio d,e Assis, Ataliba Vara Brazil,rão abertas no dIa 28 do refendo mez O SR OSWALDO DE OLIVEIRA: Sr. para a sistil'em á missa de 7' dia que Virgínio MUl1ari, Francisco Antonio
d,e Janeiro, ás trese horas,. na Directo� Prfside�te, peço permiSSão para dar mandam celebrar pela alma de sua dos Santos, Eugenio Gallois, ArãoChegou de Porto UniãO, onde des· na deste p, sto, em presença dos pro alguns esclarecimentqs á Casa so�re a mãe, sogra e avó Januaria Morei- Bonifado de Senna,. Sinval Leite Seã.empenha as funcções de Delegado1o ponentes ou, de quem 05 represntarcm, emenaa aprest!otada pelo nosso Illus� ra lla Cutlledl'al hoje ás 8 horas. ra, J�sé �gostinho Vieira, Alexà�drí-sr. tenente Lopes Vieira,brioso official devendo al!_1da as mesm�s estare'!1 tre secretario, o Sr. Jõe Collaço, áu,'

, ,
no Pmhelro Gomes, Waldemar Vldal,da Força Publica. acompanhadas de uma certidão negaI!· torizando o Governo a mudar para Li' I Rodo'pho Geraldo da Rosa, RpbertoNo Rroximo domingo o sr. tenente va pela qual provem os proponentes meira a séde da comarca de Cruzeiro. fmUfRli JD'dDffrl'�1 r.�r[l·a Sanford, Rodolpho Oelencino Romão,Vieira regressa para aquella cida�e. nllo serem devedor�� á fazenda Esta, medida essa que julgo necessaria e de -

-

�, U � u --lIu
.

Luiz de Arruda Carvalho, Lucas Ale.
- doaI; e de um _certificado provando o grande urgencia pois a actual sededo" xandre Boiteux, Ary Archanjo da Cos-Regres.sou hontem para Tubarao, deposito feito n� Th.�zouro, da caução municipio não possue meios de subsis· 80 ••teio de debeuturcs ta �lcydes Barreto da Silva, Tito Ba-onde reslde1acompanhado de sua exma. de dusentos Imll reIs (200$000), em lencia para as autoridades nella per� Levamos ao conhecimento dos in. pt'is,ta Di,as, MariQ Noceti, Angelo Vi,esposa, o nosso collega sr. Oodofredo I

dinheiro ou apolices do Estado, a q�al manecerem. teressados que, no sorteio de debente. tal", GUllhert�e Ker�ten, AlcY,des AI"Marques.
. , .reverterá em lavor do Estado, �I o O povoado de Limeira está mais res, realizado no dia 31 de Dezembro I ves da Conceição,. VIctor .Perelra dosAco,mp�nr.a�'n o os nossos· votos proponente, no �aso de se! accella a

em condições de ser a séde do munici- de 11921, coube o resgate aos tilulos Santos, JOã_O fe�n�o, LUlz�, A�ves dede fehz viagem sua proposta, delx.ar dt a.sslgnar C? de pio, pois conla actualmenle com cerca infra-relacionados, convidando�se os Sou�a, ;Altmo flrmlno da SJlvelra,Joaov.ide:> _

contracto· ate Ires dias depOIS de de 100 casas e. possue boas vias
..d,e portador,es das debentures �orteadas a BomfaclO de Çarvalho,Ulysses Cun�a,notificado para este hm. communicação com os centros CIVltl' virem receber o respectirvo valor no Dr. 10110 Baphsla dos San!os,BertuIt�oA bordo do paquete �Ruy Barbo' Nenhuma proposta será �omada em

sados. Na actual séde; na cidade de escriptorio desta Empreza. Maclell?, Alcydes_ Cald�lra Taul<?ls,za«, chegou do Rio de janeiro, o sr. c�n:idera�ão sem que esteja nas con' Catanduva, não existem tres casas em Numeros das debentures sorteadas: qultavlo. �oelho, Henflq�e.Lourelroprdessor Hugo Fígueiredo, represen' dlco�s aClm�. . boas condições; faltam todos os recur' 7, 9, 14, 21, 31, 32, 34, 39, 49., 51, fIlho, OllVlo �a Costa Orhga.tante neste EstaçJo, da «Gazeta Thea' Por o�caSlão da asslgnatura do
·sos mesmo os mais comezinhos. 5? 54 57 71 72 75 76 79 82 85 6<\ seeção

.traI",,' diario que se publica naquella competente contrácto, o proponen!e - Ó· SR. fRANCISCO FAGUNDES: Mas Já 86: 87; 88,' 93,' 95: 9(( 99, 101,'103� Edificio da Dire�toria de Obras'capital. jepositará no Thezouropara garanlJa tem uma estrada de rodagem. V, Ex. 109,113,114,115,116,118,126,13,2,
,. .Pt�btwasO sr.-Figueiredo, que· ha muito lem' da e,�ecução,. a cauçllo de um. conto está exageral1do; existem muito mais 136,137,140,162, 163, ]76, 179,180, Targl!1o Seara, Oscar 10110 dos San�po trabalha no magisterio federal. está de reIs (1:000$000), em dlnhelr? ou de tres casas e todas elias-novas e 181 198 203 209 214, 217, 2Q9,231", tos, Adalberto LeveqLÍe da Cunha,a se ..viço do seu cargo no Nucleo Co' apolke estadoal, li qual s',r�the a res. boas. . 239' 242' 253, 258 332,' 337, 347, Zeferino Jo�é dos Santos, Laercio'onial «Annitapolis»,'... tituida apóz � vigencla do contracto SI O SR. OSWALDO DE OLIVEIRA: Cons- 362' 364' 411 443,450, 481, 48�, 510, Viégas de Amorim, Henrique JacquesAgradêcend<Ya gantileza da sua vi' o mes":l0 for por sua parte fIelmente truidas� pelo Governo e que hoje estão 511: 519, 537: 547,562, 569, 593,595, Boiteux, Anizio Dutra;Gustavo Nesita, desejamos' lhe . agradavel perma' cumpndo., _

() em abandono. Em Catanduva não ha 659 661 666 702 704, 716, 718, 766, ves, Sebastião Antonio de Mello, AInencia, nesta Capital. O sello de dOIS por cent.o (2%), �e. r- eios de subsistcnciai é um povoado. 770: 773: 738: 801: 809, 872, 875,878, varo dá Costa ferreira;Jay�e Gev.aerd,vido sobre o contracfo. sera dedUZIdo isolado e constantemente assaltado por 890, 911, 918,929,932,941,952,981, Alexapdre Oevaerd, Braullo jorge deEmcompanhi� do sr. tene.nte pom: proporciona,lmente dos �aga�entos de
jagunços, Ainda ha pouco tempo o 990,995, 1015, 1016, 1017, 1033, Gouvea, joão Oevaerd,Pedro Gevaerdpeu, mae�tro da "força Publl�a! deu, cada f�rneclmento que for feIto.
Governo mandou forças para abafar 1077 1110 1131 1138 1178,1224, Junior, Argemiró Gandra, Augustonos hontem o prazer da sua VISIta o s�, Os mterresados poderllo obter d? um movimento revotucionario, aH ir. 1228' '1247

J

1256,' 1258 '1271, .1301, Manoel Primo, Octavio Vara Brazil,Attili"o D'aló, commerciante em Curill' Director do Pos�o todos os -,esclarecI- rompido. 1309' 1334' '1337 1.339, 1348, 1355, jacintho �zequiel Ribeiro, Jorge Savasba,. mentos que preclsar�m. . O,SR, FRANCISCO FAGUNDES: A mu· 1397: I40i, 1406', 1430, 1441, 1444, Seridakis, l;aureano Tavares, HuascarO sr, D'a10 pretende estabelecer uma Para_os casos de mobservancla deste
dança é preju dicial ao municipio, V. 1445 1476' 1479 1502 1503; 1519,1513 Viannp, jose de Andrade Goulart,Tan�filial da sua casa de musicas nesta ca' contracto, que será lavrado na Secçã� Ex. conhece Catanduva? 1527: 1535, 1536, 1555, 1587, ·1588, credo da Costa Arantes, Alfredo. L!nopital.

., '

do Contell�iosp do Thez.o�r�, podera, O SR. OSWALDO DE OLIVEIRA: Conhe· 1612 1613 1614 1618, 1627, 1628. Cabra·l; dr. Achylles Oallottl, Stlvmo. Somos gratos a sua VISIta. o SecretarIO da Fazenda Impor a mul-
ço; e é por esta razão que que me BI�mena� 9 d� janeiro de 1922: Bri.Jdo Alves, Rubens Rego Serrat� _de· 50$000 a 100$000 e a sua res-
·julgo no dever, como representante de ' l

A Directoria. Martins, josé Francisco da Silva, ja.,clsa�. . ,

.
6' districto, de pedir á Casa e á çom· nuario da Costa OrtiO"a,HeracIito Meno.50 podem ser ad":lltudos, como pro missão que approvem a emenda apre· donça, Florismundo Boaventura Ga�pone!ltes, os !Iegoc1antes 9ue tenham
sentada pelo Sr. Jõe Collaço. -f n·· I da N!lUftg2fINO cia, Manuel da Silva, Victor R. Busch,as firmas devl�amenl,e r�gIstradaB na Era o que tinha a dizer,

. mnrelB 1[1008 u,� lIuu U\ Dot:r.ingos José .Gonçalves' Netto, Ma .

junta Commerclal ou, re�lstros-de .con· (Muito bem muito aem.)·! .

P

118 k
noel Bertoncini. CarJos GaHuf. Juliotractos, no caso de Sociedade.· .

(Continua) 1)1[ 1 Agostinho Vieira, José Candido daA Directoria do Posto reserva ...se c
• -..' QSl ...-.. Silva, Edmundo de Farias, Ulysses dedireito de recusar qualquer ou todas as

�UP(RlnlfnD(n[IA·- MUnl[IPA·[.Of
Suuza Medeiros, João Momm, Luizprol,os!'3S -apr sentadas desde que as PAQUETE Boiteux Piazza.julgue inconvenientes aos interesses do.

ANNA· 'Ia secçAo .Estado.,

flOBIAnnnollf
.

Edificio da Escola Publica Munici.O processo das contas e o respecti' uru � Sahirá no dia 16 do corrente; ás ·7 pai do-Distsicto do Saeeados Limõesvo pagamento �erá feito de confor- horas da manhã, Francisco Isabel Borges, josé Qui•.com o que estatue a Portaria aa �e- ADl\1INISTRAÇAO DO SR..CAPI. para Itajahy, rino de Albuquerque, Saturnino Ma-cretatia: da Fazenda, de 25 de JaneIro TAO JOAO PEDRO DE Oll- S. Francisco, ch.:do Vieira., Crescendo Antonio. Vi-de 1920 e mais disposições tegaes em
VEIRA CARVALHO� ·SUPER�

.

Santos e daI, Raul Oscar da Silva, Pedro João.vigor._ INTENDENTE MUNf. Rio de Janeiro Rodrigues, José �enigno Gonçalves,Posto Zooiechnico «Dr. Assis Bra,
CIPAL.

.

Recebe passageiros, valores, encom, Manoel Guatberto·dos Santos, Manoelsi!»,7 de Janeir.o de 1922 . _.)" mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma· José Cordeiro, Manoel JOãO da Silvei-João Macedo,' Director Interino. EXPEDIENTE .

ria. ra, ,Apparicio Manoel dos Santos,
Mez de janeiro

Para mais informações com os Waláemiro Cypriano .da Costa, Ber-
Agentes nardino Jacintho Gonçalves, Manoel

- Roepcke, h'mão � ()ju Joaquim Martins, Manoel Bazileu ·dos
Santos, JOão Amancio de Campost
Dyonizio Vicente Vieira, FranCISco
Pereira da Silva, João FJqrentino de
jesus, Dario Martins da Oosta. Arn�.I.
do Cypriano da Costa,·Manoel Ignaclo
·do Nascimento, Alexandre Bertho da
Silveira, Antonio Borges dos S�nt<?s.
Izidoro josé Rodrigues, <?sny TenLt��ra

O Major Luiz de Oliveira Carvalho, Martins, Mànoel. FranCISco GaCCla.
l' Supplente em exercicio do Juiz Ozorio Paulino dos Santos,]oãO Paulo
de Direito da' l' Vara. da Co�arca de de Moraes, Hercilio <?r�ades dos S,aD"
Florianopolis, na forma da lei, etc. tos, Manoe! Dut�a VleJl'a, Franc_'scq

. Faz saber aos que o, presente virem I Fe�na!1des PereIra, Leopoldo LUCiano
e o seu conhecimento interessar" que TeixeIra. .

Secre: foram incluidos nas quatorze secções
eleitoraes deste munícroío, os seguintes

Auxi, cidadãos:

NASCIMENTO
Está de parabens o lar do sr, tenen

te Tancredo .. Helm, pelo nascimento
de mais uma filhinha. '

,

-

Fazem annos h .,je :

O sr. i- tenente Antenor Mesquita;
a senhorita Euridice Santos;

,HOSPEDES E VIAJANTES
-,q

Acornpanhãdo de sua exma, senha,
ra seguia ante·hontem, pelo paquete
«Ruy Barbosa" para Sant'Anna ,1'0
Livramento, o nosso conterraneo· sr.

Alyrio Gandra, que se�'ve na estl\ção
teleg.faphica dJaquella CIdade,

\

, VISITAS

_:_ ....

MISSA fUNEBRE

c. P. c.

Requerbnento8 C tlesp�lehado8
Dia 2

D. Maria A. Melchiades de' Souza.
Informe o Officiat Lançador.
Brando& Cia,Como requerem, faça·se

a transferencia,
O, Maria A. .Melchiades de Souza.

Como requer, em vista do que allega
e da informação do Official Lançador.
Dr. Hàroldo Pederneiras. Arbitro a

gratificação em 916$660, ficando sem

P· de um empregado effeito a ,portaria - n. 7l3J de 5 de
reCisa ·se com pratica para I Agosto de 1921. Pague-se em presta'

casa de fazendas. ções, com? permitlirem os recursos da

Inform�ções nesta· redação. Thesourarla. ,,'!II'

Collaco e

�

Na Cathedral realisa'Ee hoje: ás 8
horas Uma missa de 7' qia" por .alm�

.de d. januaria Moreira, sogra do sr,

José Gomes Jardim e aVô da senhorita
Cidalia Moreira.

NECROLOGIA

falleceu em Nova· Trento a senho,
rita Ara<:y Qallotti, filha do sr. iCoro:
�el Benjamin Gall"otti Junior,

.

A extir.cta,que era uma moça muito
prendada, gosava de mu'ilas sympa'
thias, sendo a sua morte muito sen·

tida.
.

A' exma. familia enluctada, I)S nos·
sos.. pezames.

Um quadro de Eduardo
Dias .-.-1.........1....-_..... w

Advogado

EDITAESRUA ARTISTA BITTENCOURT

Caixa Postal n, 120

FlorianQPolis
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PONTO·FINAL
NOTICIAS

- Ue18Ur� 'maritlml � fJ DR. [PITACIO� fOI PARA, jt m�se®�::S:��i��'�;a��:�áca�,ueu�al SRI���S�SlTl CRIANDO ANTYPATHIAS Nome aç,-ão�
-

,

,

R· 13 prTROPOllS nova concessao que redunde em de-] O·' .

,-

p' t 'd 11 d r t CO E10" L
"

. I s jornaes annunoiam que aug- OI' ac 04' e .0 ....orren e, .1:'1. x.

Hontem á noite, ao norte da Ilha ,

trimento da França e da Bélgica menta o descontentamento' 00 Parla- o SI': Coronel Raulino Horn, illustre
de Santa Barbara, devido ao .mâo Rio, 1 t

"" " -, ,1 MI' t'
-."

d ·tl
manto contra a politica de Briand na Governador do Estado, ,nomeou o sr.

tempo, a barca noruegueza S, Valen O sr, dr, EpIta�1O -Pessôa, presi-
I 1011 �no �U� !e u�ml e Conferencia do Conselho Supremo Roberto Hesckett �e�oso para exer-

desgarr�)O, indo de prôa sobre a bar- dente da Rep?bhca, ,acom panhad� I .

'j.em
Cannes, temendo-se que elIe ve', cer, o, cargo

de Auxiliar d,o Consultor

ca braSfteira Ieis que começou, im- da exma. familia, ;partm hontem a;
./

Madr:id: 13" nha a soffrer contrariedades por' bC_jJundlCo do Estado. '

mediatam�nte( a fazer' agua, tarde para' Petropolis: '. I,
O Ministério apresentou � .eua

de,
- casião do seu reappareeimento na Ca· L'

· =,

O I f'
.-.,._, " '

Os soccorros foram prestados por A' �s!:çãO c,owpareceu todo o muno! mis::>�o co!.l_e�tiva, ,
,

"

mara.
'

.. _'. , . ,I UI Z e I no
outra'g'embarcações,salvando-se á tri- do offlclal:representantes,de todas as _.AlOd� nao se sab� o motivo qne Esse malestar e motivido , pnnci i T- • ;.'

polação da�[sis,s'endo esta barca consi classes sociaes e grande massa popu-, o impelliu a essa attitude palmente. pela q-uestão da Russia,
' N,ao .tendo ainda ��cebld� a .flbpor-

derada perdida, beru'eomo o seu car lar,
,/ '.

' entendendo a maior �parte dos con-
tanCla de a!g��as listas distribuídas

regamento. .

S, exa. fOI alvo de cannho�a ma- CONflAGRA�ÃO SUl';"AMEillGANA gressistas quo sóuiente se poderia ve-I pa�a a acquisiçao da placa commemo-

, A barca S, Valen recebeu gran- nifestação de apreço e sympathia. rifiear o seu reconheeunento, no Cà-
ratíva referente ao cJoroneBI �ernando

des avarias, Buenos Aires, 13' eo de serem' reconhecidas as dividas Machado, o sr, rir. osé oiteuz pe-

Os prejuizos são calculados em DJ�IDI Dt �UfHRI
.

La Prensa, estudando a questão do ex-império russo. �e ás pessoas que dessas me�mas
,� ,quantia superior a duzentos. contos de Toena-Arica declará, depois de frio

I'
.

r-

listas se �ncarr�gara�, que de8�1?e_1llParis, 1.3, .
_

zarNa necessidade iUlmediat� da so-
' ALDEIA QUE DESAPPAAtGE ,as quantias obtidas para a acqulslçao

[aInav�1 nrOhl'hl"dO O comité director do blóco parla- lução do caso, que o arbitramento Roma, 13
'

"

da placa de �armerc qu; vae s,:r_,
U 'II U U mentaç na Oamaia.: telegraphou a é o meio mais rasoavel pa-ra resolver Informam dcJ Messina que a aI' c�llocada. na casa_em que,. a rua Joao

B· .t1 d 240 fili d ionflicto."] '- bli d' dei d S F Pinto n 23 nasceu o grande poe-Berlim, 13 '_
nane, �m nome e', ,�la os, o eon �ct(), pOIS a ovna� pu ica ,a .ma e, ao rateI? desappareceu qua- L' 'D a',

-

,

o governo prussiano baixou um communieando que em reunião ple- ArgentIna e de outros 'paizes acredi- St 'totalrn.ente, devido a enormes fen
ta UlZ e mo,

decreto prohibindo o carnaval publi- naria na Camara, foi votada umaor- 'ta, firmemente, que a guerra entre das abertas na terra por prolongadas
.

Bríand regressa
co. dem do dia, manifestando

"

o' firme o Chile e' o Perú arrestaria," forçosa- chuvas, - Paris. 13 "

c Bemelhante : medida foi - solicitada intuitó de ver realizada, sem exita- mente, outras paizes, especialmente o A população que está necessitando Aristides Briand partiu apressada-
também aos -demais governos, pelo ções, a CObrança das divida,s _çtUemãs B_rasil e a Argentina, reoentando uma abrigo, pois tlildo perdeu, tem recebido m-ente de Oannes com destino a esta
da Russia: em relação â f�'ança, "verdadeira conflagração. soccOrt'os de diversJs pontos. . capitaL

DE ULTI1VLA

G'overno . Municipal o Dr.Americo da Silveira Nunes,' Juiz de Direito da la, Vara e Presi· �,l����_���[§5:J][,,�,�dente da Junta Apuradora, etc: '

,
',_

-

(!!T-'Revisão do' lançamento de imposto "

Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por

�
-

de abertura .e contin��ção d� ne- elIe presidida résuharam votados para Deputados ao Congresso Represen.

� �
•

godos, fabncas, offlclnas! etc" tativo do· Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Dae.zmbl'o/ proximo

'�
• r.�t�! � , BnnUD[I'O!,aferição de pesos e medidas � indo, na ordem seguinte: -

vehiculos. Coronel Raulino.J-ulio Adolpho Horn 10,480- v,otos

00De ordem dQ Sr. Superinfendente- Coronel Caetano Vieira da Costa' 10;316 )

Municipal e nos termos da Portariá
-

Dr: Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

n. 763 pc?fa data, faço publico. para Dl'. C�r1os Víctor Wendhausen i 9,;653 � iii
conhecimento dos interessados que no Major José Accacio Soares Moreira: 9,530 »� no

-

jornal �
dia 22 do correnfe terão inicio os Dr, A[·thur Ferreira da Costa 9,340 »

�trabalhos de revisãO dQ lançamento Coronel João Fernandes de Souza 9,287 »,
_

'

do imposto da àbertura e continua- Coronel Hyppolito -Boiteux 9'275 »

00-'
ii

"

•
ção de negodos, vehiculos e aferição Jornalista Oscar Rosás ,

9.152 ,

D�·r -,,o proximo exercido cte 1922: de Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9,086 ;,

e u lca �acc"Jrdo com aS tabellas annexas á Dr, Henrique Rupp Junior, 9,oél li

Lei Orçamentaria em vigor,' Coronel Mano�l Thiagg. de Castro golo » _

�
,

S�crelaria da Superintendencia Mu· Dr, Ivo de Aquino Fonseca ',_ 8984» I�! ,

�niebal de florianopolis, 21 de Novem, � Dr, Antonio Pedro de Andrade,Muller 8:955' :&
, \'.

'

•bro' d'e 1�21. ',' "�I Dr, JoãO de Oliveira 8 924 »

'� ,

Manoel Esperidião da Silva I Coronel João Guimul:ães Pinho ..... 8.904 »

OUidai lançador, ' ,I
_ Capitão Joe Luiz Martins Collaço 8,877 lO lJi]

[PREJA EVANPE'LlflA PR'[S'SITERIANA'j ��p' iTig ;;:�P�:dr� de Óli��ira Carvalho �:��i: I �i ��11 lJ li -8223 Os 3.nnuncios na "Re,public"_" serão feitos ,d.e
. DE -flORIANOPOll'S . ,.

C(\mmandante Carlos Moreira de Abreu ' ' ,.

. Major Luiz de Vasconce�los
' 8,222 »

"

accordo com a seguinte tabella:
Pastor /lev, Julio C, Nogueira Dr. Victor Kondet' 8.215

". �
,

5 h 8 21 Uma pagina inteira (uma vez) 15011\000 L

�, No seu tp.mplo sito á rua Visconde Coronel Ai vim ri rader . o » 'I' ,

,de'Ouro Preto, n. 35, celebram·se Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8:209 _ � Meia pagina «,«' ,80$000

cullos p'ublicos com prégação ao Major, Eduardo OUo Horn !
\ ,7.856 ;o Quarto de pagina « c 40$000

C
-

V'd I R N tt
' 7 856 »

�
Oitavo de pagina' c c 25$000Envangeiho, ás quintas-feiras, ás 19 apita0 1 a

.

amos e o ,.,

% '�e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 Dr. Placido Gomes 7.767 »' l/16,de pagina -.c « 20$000

30
' Dr. Aatonio Vicwte BiJlcã-O Vianna 7 '581 » 1/32'de pagina 'c c 10$000

e

A Escola Dominical, para o estudo Coronel Fra-ncisco AI ves Fagu:qdes 7 346 »- 1/16 de pagina (um mez) 200$000

�\<tematicoda Bíblia ede cathedsmos Major Bibiano Rodrigues de Uma� ,. 7,}27 "

�
1,Q2 de pagina «« 150$000

�P ra ,adultos e' creanças .de ambos �s Dr, Walmor Argemiro Ribeiro Branco
.,

7,044 » •

,
S xOs, reaJisa-se aos domlOgo� depOIS Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos CI,nco dIas d,�, m(lz de I Na l� p�gina texto 1$506, a' linha, 2� pagina 800 reis
-03 culto da manhã (entre meIO dia e Janeiro d'e 1922, Eu, leDGardo Jorge de. Camp?s JUQl_?r, ,Tabelhao, ser: I �

\
'

�meIa hora depois, de meio dia), vindo de Eecretario o e3crevi (Assignado) 1_merwo da; S'tlVf:_lra Nunes" ElSta A'pedidos, edital}ete't 390 réis a linha

Ingresso fran<:o a todos «Vem e conforme o origina�, Era u!�Uprª. Tah.ellIao Campos. Junwr, "

A

(J ã I 46)
-

'l BD MDll�R
o. _nnuncio. por longo praao têm 10% de ah_timento

�"Go�:.:no Municipal �rulo �[olar�llv(IKI "filD�DEUUlal ao
.

L

-

�jnõQlrPoci�����
'C_o,brança dOd� l' co�����t;�o dO! ,nt- r,nOlft ", i MATRIClJ;L\ "

. \l)��[[))10 § re' ���tS��: de negocio, aferiç�o, Ut �U H Previno aos'intere�sadôs q�a a ma- � '"
, "�� 1L'

vehiculos e taxa sanitaria, Iticula inicial deste Or,upa Escolar', es--
'

".'
'

'\
d S' t Ma'tricula tará aberta nos días 9 a 14 do .:orren-I ' ,

'd" f d
.

'd D
.

.

' ,
'

De ordem o sr. ;uperin en-
.' . "d t d -lO á 13 horas '

A magnifica e bem ccnhecl a azen a as emor .... s, mcluslve
'dente Municipál, e nos· termos do StCI�nttlhcdo ,_atOSOlOleresS8staO,9a' qalb1eer·ta8 e'O,sa�lumn�s do an�o anterior serão .e annexas ás afamadas i ,ver'\ladas do rio Jararaca, PapuJm e Morro

f bl' ma flCU a e� e rupo e I, , , " d
'

" "

'

,

d I
, ,regulamento, aço �u ICO, para dãs 9 as 13 horas, nos dias 10,

'

11,- matrjGulados em prt�elro ,lugar, (nos o Mala, Junto ao Fachloal Preto, na estra .a velha de Lages, ,ten-
. co'nhecimcnto dos ,Interessados,' 12, 13 e 14' do corrente, dias 9,10 e I!). mediante � apr�sent� do entradas pelo QL1e,bra !}-entes, Barrac�') e Jararaca b€ldS casas,

que durante o' corrente mez, em" Nos tres primeiros dias a matricula ção dos boletms de pro�oçao, cUJos,dl' mangueiras e I?otreiros, magnificas aguadas,' clima europeu, altitu.
todos os diCis utels das 10 ás 15 será para os alumnos que já o fl:equen' zeres dedvemOserl preenchIdos pelost ln: de de 700 a 1200 me,tros, di'stantes ela Capital 110 kilometros.

,

d' , Th taram no anno passado, medIante a leressa os. s a umnos novos_ou �ran� ,

-

'� "

hOf-as se proce e nesta esou- "

feridos de outros grupos serao matn- A fazenda cvntem mais ou menos 30 a 40 mIlhões, campos,',', '\
d-' d apresentação do boletIm de promo' , -

Grarta a co�ran�a os Impostos: e
'ção com os riize�es praenchidós pe' culados cios dias 10, 13 e 14, fachineles e mattos; ltôas terras de piantação. araote-se gado gor-

abertura e..contmuação de ,nego- los paes ou tutores. Os alumnos novo.s deverão apfe�en' de no inverno e no verã.o. Entrega,se a fazenda medida e demarcada.
cios aferição, vehiclllos e taxa . Nos démais dias será para os novos lar no acloda matrteula e atlestado de Preço convidativo e tamhem rec·� be-se em Ragameoto gado de criar
sani�aria! conrespondente ao pr�- candidatos que d�verão, aprese_ntar vaccina. Para tratar com o 'proprietario Carlos NapoleAo Poeta� no

tnf'iro seme,stre do actual ex,el'cl,- attestado de 'vaccma no acto da
FIo' escriptorio da, Sociedade Catharinense, na Jararaca, on em Sã,o José.r inscl'ipção. Es�ola Complementar' de

cio de 19t2, sendo a taxa sam-
As aulas reabrir'se'ão a" 16 do' rianop{)lfs - ff'

.'

h'
-_._,.'

lE3l3l1IiSElEJEJEEiaeJEI'E3eJ 1a.AI
-taria cobrada de a_ccor�o com ? corrente', ".,

O IClna�· p otographicas", iii Dr José·' Boite:Xlil
, tabella annexa á- Lei n, 2� 1 de, 12· Sibylla Lobo Haberbeck PrevIno aos mteressado� que a ma' i ' 'd

F

h t
.

liI· m
de Janeiro de 1917, �m combina- DIRECTORA tr.iculá desta Escola estara �berta no,s ,e p o ogravura lU' ADVOGADO

-

m
ção cam 'o art�, n" 18, da Le.í n.' dIas 10',11, 12 e 13 docorren!;! mez. Acha'se funccionando a DOS� offiei- m lO'd 2 ' fpohs, 4·1-922,. . na photographica e de photo�ralJura I!I

441, de 27 de, Outubro de 1917. ça o . se\11 ---�.
-

, JOão. Tolent'tno Jun'tOr estabelecida para a <Republica, e par Dl (DAS 70 A'S 13 HORAS.J m
-. O contribuínte qne não sat�sfÍ""er Thesouraria ,da Supcrinten� Direcfor '

o publico. ,,' liI PRAÇA OENERAL OSORIO, 24. 10
o seu débito dentro do prasoaci- dencia Municipal de, Florianopú' Attende.se a qualquer _chamado c eo 99 - o:;;;!I

ma, fica sujeito á multa de 10 '1. lis,3 de Jall�iro de 1922, .' cREP�BLIC�», acha�seá venda commenda com toda a�presteza. Preços modtcos.
decorrido o díto semestre e ele . Antonio Coelho Pinto na AgenCla EDP qHAVES. Pra- Especialidade em reportagens pholo' Cliché minimo 5$000.' Centi
vada a 15 . ./. "'::0 epoc-a da cobrau

I Tnesoureiro çl!:15 de. Noyembro.
.

iraphfcas e olichés. -,
r
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