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Dr. ferreira ·lima
.

� �r.· Henilio lOI teve
Seguiu ante-honrem. via terrestre, . Conforme era esperado, chegou, ·lmIlOO!ot! re[�III'a-opara S, Bento, onde seacha veranean- ante-hontern, acompanhado da' sua

do a SUa virtuosa esposa, exma. sra. exrna, família, ° nosso dedicado core.
.

d, CdoraHlia,�el.rreLira da Luz, o exrno. ligionario Sr, Dr, Joaquim Ferreira
.

�m ia-o ��Dtosr, r. ercruo uz, eminente governa- Lima, illustre representante deste Esta.
suprema direcção do, dor do Estado,

.

, do na Camata dos Deputados.
todos. os seus cor- �companhararn s� ex, os srs. dr.josé S Ex. teve uma carinhosa 'recepção

BOI\:UX, e�'Secretarlf) do In��rlOr e
.por parte dos seus numerosos amigos São Bento, ln.

justiça e 1
,

tenente Lopes VI_Ira, da e admiradores, O dr. Hercilio Luz h á 11Força Publica. Ao Trapiche Municipal, onde se ef-
cegou s .

O seu embarque que se e�fectuou ãs fectuou o desembarque, affluirarn re ..

horas, vindo acompanhado pelos srs.-

5. horas da manhã, no Trapiche M,_um. presentantes de todàs as classes dr. Marinho Lobo, Su : erintendente
cipal, esteve ba�tante concorrído.j soei .es. de Joinville; major José Navarro Lins,
Entre as pessoas .presentes notamos O Sr. Dr. ferreira L'rna veiu para Augusto Montenegro e Julio Fer�

as seg�f_EJ-tes:, a terra em lancha da Saude do Porto. reira.Capl,tao [cão Caricio ,e 2' tel1e�te Alem de innumeras familias qne aguar .

Cantidio Regis, respec.ll.vameilte �Ju. davam a sua chegada, estavam as -se-
S _Ex. foi recebido na ..gare. da

dante de ordens e :r,uxlllar �e gabine- guintes pessoas: deputado Dr. Jóe E�taçao. da Estradtt. de Ferr·o. pelot-e d? exrno. sr. coronel Raulino Horn, Collaço, Capitão [oão Caneio etenen-: Dirsetorio do Partido Repubhcano
�reslJente do Congresso Representa- te Cantidi i Regis respectivamente oí- local Conselho Municipal innume ..

tivo �
i O�ve�nba�ord dr E�ado t e!TI Iicial de gabinete,' ajudante de ordens, 'ras �utras pessôas grttdas' tendo �

�xeTf�;�' .

e ar�'tUZ, eSc�le a.rlo auxiliar de �abinete do exrno. Sr. CeI.
sua frente o deputado L�i� Vascon-o

.

n e ,!O r, major us avo. I verta, Governador do Estado, Dr Abelardo ( . , .

Secretario da �azenda; desemoar�ador Luz Secretario do Interior e Justiça' cellos, Superintendente Municipal,
Antero de ASSIS, chefe �e polícia: _te· Maj�r Oustavo Sil veira, secretario d�' que lhe deu as bôas vindas em nome

nome que a Cornrnissão re- nente-�oronel Ma�oel Uns e ma�or -Fazenda' Dr. Henrique Lessa juiz íe- do Município.[anuario Cortes Comrnandante e Fis I' I Pereí O".' d . .

c t da F r r 'bll�' .

1St
. dera; Corone ereira e ive.ra, es Organisou-se. ali, um grande c0r'a

.

o ça u. �L, corone an erre ernbargadorés Antero de Assis, Chefe. ..'

'

GUimarães, Administrador dos Cor- d P 1" 0'1 C t b d tejo de carros em numero de 60, seu-
.

itã Adh b I C
.

S'
e, a reia, I os a, mem ro o

d
..

, d 1
Filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa- �elü�; capi o er a a,st,ro e ilva, Superior Tribunal do Estado, tenente. o o pr��elro occupa o pe?s srs.

Id d d R'f I di r
.

I f I t O�lsdt, uctor da Força Publica, coronel coronel Manoel Lins" commandãhte dr. Hereilio Luz, deputado LUIZ Vas-
,

�� le�tr�s, o LOg�CI �ep�i� q�: . f�rm����g���rc�� °en:eu su! et��a e oa��� tadu��."J�gA Ins�ectr de JR�lldd3S :5t .da Força Publica, coronel
.

Santerre concellos, dr.s Ulysses Costa a Nal-
..go de promotor -publico e o àe .,·Uiz municipal, sendo nomeado, em re-I'o de' BI'u maueu I �Iz, tUIZF ed !� Ouimarães, Administrador dos Cor· san Güimàrães Juizes de Direito de-

, mena, a m ran e re ert· .

d t d J
-

C Ih S
' .

.1889, 'juiz de Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, co SeccQ dr. Joã') Macedo !rr t . r�lOsj epu a o ?�O arv� o, up�. Joinvílle e desta comarca.

1897, o Ma�anthãO,' ,Ot Oe'legeu ddeputdado ao CEotngdresso Nacidonal, sendão do Post� Zootechnico c Assis �r��i�:,· rC:noAtretensdednateFoMrçuanplcuIPbal�IC'aMdaJeOprUJtadnuOadflo O corteJ'o seguiu para a séde da. .

no anno seguin e e el o overna ar o seu s a o, cargo e que no' ,

.

a r

10mou posse, resignando o mandato. foi reeleito depu.tado "federal eOt g�nhdelrOobAugupstob !1udbel! da Dlre' Cid Campos, Almiran'te Frederic� villa, onde foi fcita imponente reçep-
c orla eras u Itcas; Tito Carv:l.' S

.

C
" - d H '1' L'.á 4a, e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906, lh(', redactor desta fo'ha; tenente Her' ec��; coronels ampos Junior e João çao �o l'. erCllO UZ.

,

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem-n'o nOli'amente mir.Í) Menezes, redactor da �Verdade,.; d� Sllva Ram?s, membros da �om- A frente do RoteI Swearowlsky
,Governador do Estado, funcção que, ainda dessa vez não chegou a Octavio Ooelho Aff O I b t

missão Execuilva. do P. �epubh�ano, tocava a banda de musica estacio-
,exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para or�qua.

"

O'
ansa e am er, Drs. Carlos CorreIa medIco legista e ." - '._

triennio de 1914; a 1918, tendo' exercido a presidencia f!m 1917 du- negociante; eiso C�elho, e dr. Oscar Adhemar Orijó, 'lJirector do Má'ta. na,ndo ah numerosa mult�dao, os

-rante a ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira RaSo�, redactor de�t�. falta. . douro, deputado. Major dr. Buleão alllmnos das Escolas Reumdas, do
.

vez. eleito Governador do seu Estado, cargo qüe actualmente exerce ram'_sexea:,_,elasn'ucahacoms Itlv.a I transporEta .

Vianna e l' �enente dr. Achylles Gal Collegio Parochia.l, as auctoridades
. .,

h
''0 e pecla para o 5- f tt' d' d

. -

f d i,com �Ulta :ompete�cla. e bnl o.
�

. .
,

treito, sendo 'a companhados até ali
o I, m� ICOS a �uarn1çao e era; locaes.

. . •

Sao es�e" os dOIs �0rI?es .que a Com,:"lssão Ex_ecullva recommenda

I pelos srs. capitão João Cancio, tenente
Dr. fehppe Pe�relra, _ Inspector da O nome do Dr. Hermho Luz fOl

YQ.-Suffr-aglO dos. seus ar�llgosQ e compan.helfos. .
'. Regis, A\mlrante Secco, coronel San. Sa�de d� Porto, dr. Fern.a�do Cal· delira.ntemente icclamad().

,

.

ConFa o Cidadão IlIustre que mdlcamos para PresIdente .da Re� terre tenente,coronel Lins ma'o'r Ja' delra, JUIZ federal subslttuto; Dr.
S· E' Ih'

-publica, levantarãm os seus adversarios uma verdadçira campanha de .nuario· Côrtes e ca ltão Adher6al C
Amadeu 'Luz, Juiz de Direito de Blu- . I. teve a m� ar Impressão

, <!_ifamação, i�feliz e deploravel recurso de
_
que só .Iançam mão os � q,ue e SiI va.

p .

menau, Pedro COllaç?, JOão
.

Sanford da sua recePJão �qUl. : .,

t�m a prev�a certeza de que liaS urnas nao ,poderla� ?bter. a �
mllO- Tambem acompanharam S. Ex. até

e !V\anoe,1 Pedro da SIlva JunIOr, es· Amanhã, a noIte, sera offerecldo
fia

_
necessarla para �en,cer. Chegou .. se �te a att�lbulr 'ao dr. ,Ar- o Estreito aS suas filhas exma. sra. d. cnpturano da Alfandegai. Marçal C�r. S. Ex., pelo Partido Republicano�

!hu� Bernardes a aubna de uma carta, .escnpta em _� t,ermos grosselro�, Carmen ColL\lço e senhoritas Climene dozo, Mordomo d� P,alacloi Braz FIO' local um banquete.
'Jndl�nos d� qualquer hom�m de, medIana educaçao, e na qual s� e' Zizi Luz. renzano, commerClal1le; deput�d,o Dr. .

.

<:ontmham ltlsuItos .ao .

Exercllo NacIonal, ao M�r�chal Hermes da fon, Ao exmo. sr. dr. Hercilio Luz e seus Ca�lo� Wendhausen! ,?r, Remlglo de Na qua�ta-f81ra, �av�rá um con-

se�a e ao. dr. Et�b1t.al�lo Pt"ssoad"d Co� a �aldslflcação dessa. ctardta pro- cot1fpanheiros de excursão desejamos qllvRelra'l dpahS:lommlssaAo det ProPbhYDI�. �lertso �udsldcal nHosalao f_loffmann, pe-
�urou··se ��compa I I I�ar o I can I ,ato, Ja apOIa o por quasI o as

._

as muito feliz viagem. '
.

xla ura, lomcno ran es, su - I· a OCle a e <{ armoma.,

'forças �olltlcas_ do palz, com as, forças_armadas e �om o Governo da UOIao. recl.�r do Thesouro por SI e ?elo Sr O dr. Hercilio Luz seguirá na
Felizmente, porem, esse plano Inao produzlo o resultado espe'rado, O s d' Ab I d L � t' Major Pedro Ounha, GervaslO Luz, .

t f', . J' 'll d t á
''Pois as proprias pessoas injuriadas não acreditaràm na veracidade da

r. r. e ar o uz, l(ecre afio sub-director de Rendas de Thezouro qUlO a- ena para
_

OlllVI e, on e er

carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani-
do Inferior e Justiça, reCebeu' o seguin. do Estado; Tito Carvalh:), redactor estrondo&a recepçao.te tele,!Y,ramma:

:.festação de' Civismo," não se deixou arrastar como instrumento da po- N T
. desta folhai tenente Herminio de Me· .--------

litiquice S�ijJ escrup�los, conservando .. se em nivel superior ás agita·
- ova rento, 15. Dr. Hercilio se·

nezes, redactor da cVerdade»; Lupetcio DR. ffRR�lftA BA�IO�-_guiu Brusque ás 9 h oras. Abraços--ções das ruas, firme na sua funcção constitucional de defensor da ar· Hyppolito. Lcpes, funccionario da Delegacia fh-
.aem publica, do regimen republicano e :da . patria, fiel ás suas glo· -O dr. He •• cl'II'O chegou ás 12,15 cal; coronel Cid Gonzaga, Inspector di> 'R h d Do:

•

t d' R d E t d O A K
II

egressou, ante· ontem, o .l.WO'
·{Iosas ra lções. .

horas em Blumenau,. de onde subiu ,en as s á uaes; r. rman.do mu·

Esse e outl'ÕS meios de que os ad versal'Íos se utilisaram, e ás 15 horas com destjno á Jaragllá. ght, lente do Instituto Polytechnico; de Janeiro, onde se achava ha dias, o-

continuam a utilizar.'se, na vã esperança 'de forçar o dl'.- A'rlhnr Ber- Ildefons)Juvenal, fu-nccionario <;la Bí· SI'.' dr. José Ferreira Bastos, dign()
Dat'des a desistir ao pleito, têm, autes, alheiado dos candidatos. da O tlr. HereHio Luz chega

bliotheca Publica; �ntonio Coelho Pin PrJ,c.urador Fiscal da, Fazenda Es.:
,opp�siQão, ali.ás, extranhos, da certo a taes manobras, a sympathia e o á Jaraguá to, ,t�ezoureiro da Su�erintendencia; tadoal.

.

apOiO da maior pade das classes conservadoras, a, por outro lado, jaraguá, 15 -O exmo, sr. dr. Her-
Ablllo Mafra,' constructor; dr. Oscar' S S foi recebido por muitos ami ..têm sal'vido de estimulo e incentivo] a todos aquelles que, em grande eilio Luz chegou aqúi hoje, tendo feito Ramos, redactor desta folha, e ínume- "

maioria, cerram fileiras ao� redor dos nomes :consagrados pela Don· boa ,viagem.'
ras outras pessoas, cujos nomes nos gos e collegas.

venção Nacional., _. . S. exa. deverá seguir amanhã ara
escaparam, Apresentamos ao sr, dr. Ferreira

Todos os dezasete Estados da Federaçao, que Indicaram, por seus São Bento
P O Sr. phatographo Arthur Carmo Bastos os nossvs cumprimentos de

1egiUmos representantes, os nomes dos drs. Arthur Bernal'des e Urbano tirou uma phútographia do aspecto do bôas vindas.
.

dos San�os, contin�am, �om .ina.b�lavel �egU!anç9, coh.er�ntes com o" SãO Bento, 16-S. exa. o sr. d;' desembarque.' . ". -�o<::-----

(J�mpromlsso assuml�o, e ISSO slgmflcà a �Ictorla dos ;tais ,11Iustl'es can- Hercilio Luz, che ou ho'� a esta villa
Ao, Sr.. dep�tad� ferreHa Lima e

dldatos. S. Cathal'Ina, guardadas as deVidas proporQoes, vae, de certo, acompanhado degsua ·c Jm·tiv t nd� sua ex,ma. lamlha reiteramos os nOSS08

c_?ncorl'llr pOderosa,mente para esse �esultado, pois a C�mmissão ��ecu- feito excellente viagem.
° I a, e cumprimentos de bôas Vindas,

�lva cO,n_ta <_!ue tooos aq.�elle� que saq..,!"em�ros do Partldo� .prestlglarão, A sua recepção aqui esteve concor-
_

sem hesitaç�es. nem des ,aIecI,mentos, a acçao dos seus dirigentes, que, .ridissima, notando'se grande massa pO'desde o pl'lmelrO mJmeuto,_ d assobradamente, colloçaram·se ao lado pular e todas as autoridades.
dos c8ndld�tos _

da
_
Convençao. .

• .' Amanhã será offerecido um lauto
A d,edlCaçao a .caus.a .c�mmum, de que tem dado ,sob�as provas, banquete a s. exa.

.em todos os tempos e' VISSlcltud,es, os nossos companheiros de todo! o ' Partiram, de regresso aos seus

Estado, as tradiçõas de discipliaa, qne têm sido até hoje a nossa maiol'
,- '-�'''-' --o-- puizes os delegados 'allemães e italia-

'força partidaria, e, sóbre tudo, a confiança que. mel'ecem os dois nomes RnurnfUram 'Of rlnDUI�dOf n 1"0· nos.
. ilIustres que recommendamos ao eleitorado, nos pel'mitte a certeza de que li liaau

_
• UIi uU a' li

.'

Irili�;\hB:l���rd�:l'! �r��� 3�!lh�:��os� expressiva votação aos drs. len�IDt�1 '[OriO[8! 'Audiencias do Sr. Go·
,

,

A Commi,ssão Exe,cuti và espera que, mais, uma .vez e como sempre, vernador
slilb;lm CumprIr o seu dever todos os seusdedicados companheiros do
P 'do Republicano Catharinense. Rio, 16

Hercílío Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu Guil,herme Procedente de BeIlo Horisonte
i da Silva, 4ntonio Pereira da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen, chegaram os deputados e intendentes
,J6IJo da S'tlva .Ramos, Joaquim David Eerreira Lima, Leonardo caripc. e ali jora.n em visita' ao
Jorge de Oampos Junior, Fulvip Aducci, Pompilio Vespaziano

Duar_jsr:'
dr, Ar Bernardeà, tendo si

�e, L/II.;�, J()(J,o Pedro de Olj1leira Carvalho, José Ar� Moite�x, do ecebi,dos áqui p�r grande nume-
.

r iID1gOS' e admuadorfJ8.

Ao' (Ieitora�o. [at�aríDen!e Dft. Hf�[llIO' lUI

�eur�!!o �e �el�ga�n�
Cannes, 16

, B1umenau, 16

A l: de Março próximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
,

como eleitores, são- chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,
no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
.mesrno dia, proceder-se-a á eleição do substituto do mais alto -magls-
·trado da Nação. .

Para o prlrneiro desses cargos, o orgão da
Partido Repubiicano Catharinense recomrnenda a

rellgionarios O nome do

Dr. Arthur da Silva Bernardes
Não precisamos encarecer os serviços prestados á causa publica

'por tão conspícuo cidadão. . Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
de 1875, formou-se eni direito na Faculdade de S� Paulo, tendo logo em

seguida iniciado a .sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de
putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para
.a Camata dos Deputados federal, que no mesmo armo deixou para
exercer o cargo de Secretario das Finanças dó seu Estado, cargo esse

..
,em que prestou- assignalados serviços.

.

.

"

Em 1915, voltou á Camara federal, onde ainda desta vez não
demorou, pois' não tardava a ,ser escolhido para succeder ao Dr. Del
phim Moreira no .Governo de Minas Oeraes. ; Nesse alto posto, o dr.
Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem,
.actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do

Estado, concorrendo para o invejavel grau .de prosperidade que des
iructa actualmente a sua terra natal.

Para a Vice-Presidencta da Republicá, o
commenda, é. o do

-

-"-./

Dr. Urbano' dos Santos da Costa Araujo

Os Drs, Hercilio Luz e José A.
Boiteux, de passagem por aqui, fo
ram muito cumprimenta®s por in·
numeras amigos, que foram ao seu

eJ1c(')fi' 1'0 em Gaspar,
O

. dr: ,Hercilio hospedon-se
na casa do sr. Efl'le�to Mendel,

.

que lhe oíferec'eü 'um almoço
intImo •. ,

Depois de
seus amigos,
tinuou a sua

guá, sendo
Pommerode

gos.

O DR. AERCllIO lUZ É Muno
HOMENAGEAOU

'

o 8.·. Governa(lor (lo Estu'do
dará autllellclas publleas, ,ás
terças e sextas'Ceil'us, de 13
ás Ui hora s Nos restalltes
dias S. Ex.. ; attelJ.(lerá somen'
te ás pessoas que tiverem au·

cliencia pr�vh..nellte
da. '

receber a vísita dos
o dr. Hercillo con·

viagem para Jara·
acompanhado . até
por diversos am{..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o momeÓIIlolili[o

Resumo da acta da ] õOa ses

são da, Junta çOllllne.·ejal de
Florianopoll8, cm ii (Ie Ja-·

neiro de 1922

. Por portaria do exmo, S:-. dr.
cretario do Interior e !,ustiça, de 1
do corrente, fói designada Rinalda
Mürilz, professora do Grupo Escolar
Feliciano Pires, da Cidade de Brusque,
para trabalhai no Grupo Escolar Lui
Delfino, da .s:idadã de Blurnenau,

Por portaria do exmo. sr.· dr, Ser
cretario do Interior e Justiça, da mes
ma data, íoi designada a professora
Rita Veiga, da escola do Arraial dos
Claudinos, no municipio de Blumenau;
para jeger a escola mixta de -In íayal,
no mesmo municipio. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



d h t d ( d E t d 'I,,�, -
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\POJYPlfónica
de Oagli.irdi, voealis.s

.

A excursão a ,ore es ra o
. On -.g ressoo '.O s a O'

I
� r _�,80e. com perfeição, por um bem.disciplina do

P t eh· ·d d d l '. .. I,,!!!!J
�

. choro de 50 figur as .

'

..

on O IC a CI a e
.
a ô-

�.
.

. de �".e. BravÍJ!-"�e pata bensj't=-aos :va-

.guna--,Diversas notas t\(;TA da 2{)� sessão ordhlaria em S de Setembro fie 1921 -= """ - � - �.� l;:rosos lage nos, que chegaram a er-
l O Revmo. Pi.dre A<;i Iberto, íllustre 1 guet um e Jiíiclo desse tarmnho e per-

Passageiros do paqu.ete «Max ..
, re- .. (Continuação)

I
professor do Gymnasio Catharinense,

1 feição..
Em 400 a 500 contes de réis

gressaram domingo, da Lagunavos E' approvada a. ...,
_

que assistiu á inauguraçã� da Matriz avalia-se a. obra, construída com consci-
intelligentes musicistas que compõem . TABELLA'�. II . de Lages, escreveu a seguinte saudr- enciosa administração; sem aqurl talvez
a arrnonlosa orchestra de «Ponto

I T b d de eouí d ernbarcacões que sahi- çãc: . teria custado o dobro. 220:000$000
Chie»

- axa so re ca a pessoa e equipagem as ernnarcaç «Lages, cidade formosa, engastada já estão pagos, cento e tentos contos,
O �finadissimo conjuncto, que per. .

rem do Estado . 1$000
como diam 'nte em collinas e.rneraldí que v.Iern os tr.balhos e as comribul-.

maneceu apenas dois dias naquella ci- II-Idem das que na vegam dentro do �st�do $500
nas. .Ribeiros cristallinos serpejarn a ções dos beneméritos franciscanos, não

dade, foi carinhosamente recebido pela III-Taxas sobre o ca�co da embarcaçoes.
3$000 teus pés entre. margens densamente ar- se reclaman, Restam cento e tantos

população lagu nense, apezar. da hora de 10 ate 50 toneladas
.

6$000 borisadas. Mortos graciosos. coroa contos de' réis a pagar, 'para o.quil
matinal em que atracou o garboso pa- »1�� »��g :

.

9$000 dos de austeros .pinhies
.

e cortá.dos pagamento, sem duvida, pressurosos.
quete da «Empreza Hoepcke», .

»»

000 por tortuosas quebradas e aqui e concorrerão os que "tê agor se mos-

A 's 12 horas do dia da chegada, _

» 151. »' 200». 12$ acolá por rochedos escarpados ;,pri- traram menos fervorosos.
em'a résldencla do estimado cavalhei: E asstm por _diante, au�mentando se mais tres mil réis (3$000) por 50 to-

moram o teu attrahente panorama. Pois a nova Eg.eja é uma gloria
ro sr. Rodolpho Weí�keft, esforçado neladas ou fracçaoqne acc.es��SERVAÇÕES .

./

Pequena és, é verdade, ao lado das ímmorred iura p ira Lages.
gerente da filiai da firma Hoepcke .

t capitaes, mas grandetu te me «s figuras Não ha, ao sul do Itararé, Egreja
Irmão & Cia., teve logar uma audiçã� I-A ta�a n.: II será cobrada n.os portos do Estado a que per encerem pelos infalliveis indicies do teu pro- brasileira mais bonita,
especial á imprensa e á alta sociedade as embarcações de cada vez que sahirern.

gresso.. vigoroso. Berço, actualmeme, Para homenagear essa corag"m e
As outras taxas em todos .os portos do Estado, _'

JagAupe2nOse'horas no The Ira local rea-
II �A contribuo ição será calcul.rda e lançad,a �o resp·ectiv.o despacho, de destemidos e abastados estancieiros, generosidade do povo lageano é que o

I. S. .'

d'
a

t
'

I sendo sobre a equipagem e 'toneladas calculadas a vi.ta da matrícula do na. que nos seus I tiíundios e�ercem um prestlgtoso chefe do Estado quiz se

rsouse um gran e concer 9, o qua, vio e lançada no. manitesto.
.

.

. como poder regro porem paterno, 'o paranympho no acto da C;onsag ação,
não obstante o mtáo tel!'P�� logrotU .udmfl III-São isentos das feridas taxas os navios de guerra nacionaes ou ex-

meu esp rito te vê, num futuro não e qne o Exmo. sr. BiSpO e cs reprer
concurrencta ex raordinaria no an 0-. �. . .

t longínquo, ligad 1 pelo trilho ferreo sentantes do-clero acudiram contentes e

se a presença do que de mai� chie pOS trangelr�s e vapores que tem prevílegio de paquetes e os navios mercan es
aos pullulantes ernporios d i populo- o povo circurnvisinhos quintuphcou . o

sue a visinha cidade sulina. extran?eJros. '. . - so Iittorai brasileiro. _ numero dos habitantes d J cidade du-
Atacando, com a maior segurança,

E annunciada a discussão da
Vejo-te, a primeira na roda de irmãs rante essa festa religiosa. .

· os difficeis numeros do bem elabora' / robustas, gos.r cea um hegemonia sua Parabens ao povo l.geano que' ccns-
do programrru. demonstraram os talen: TASlCLLAN. III ve e atilada. trce . o edlíícío de seu progresso sobre
tosos musicistàs, mais uma vez, o 'seu

de patente." por venda de bebidas -e fUnJO. Os sitio. mais productivos dos teus os alicerces inabalaveis.da religião.
sentimento artístico, -sobresahindo-se Do imposto campos eu diviso transformados. em A religião diz caridade, liberdade e

dentre elles o- st� Ernesto .Ernmel que,
.'

. luxurian:e.s plant os de louros cereaes, progreso.
_
..

ao violinc, arrebatou o selecto· e nu'

\
em verdejantes hortas, jardins teencos e A guerra' mundial mostrou O· qU;)

_ meroso auditorio, conquistando. just.os CAPlTAL OUTRAS OUTROS exuberantes pom:;res. ·a humanidade é seJl1 a earidade: As
e: prolongados applausos. Todos O's CLASSE BLUMENAlJ CIDADES VILLAS LOGARES As amenni baixldas e suaves de-. nações se cteglldiam num odio infernal
demais num,:ros do programma _obti JOINVILLE· . clives estarã.o semeadQs de elegantes e des�roem os monumen�os artisticos e

-

veram, tambem, grande fsuccesso.
.

.-L � I villas, aldeias pittrreseas e granjas flo-- as obr?s industriaes uns dos outros.
SabbadoJ após se ter eito ouvir na!. rescente-s' A Russia ensina a todo o muddo o

residencias de dislinctissimas familas, , PRlMEIRA 300$000 280$000 250$000' 200$000
.

A tua. propría industri 1 past.:r I, es- que· é da Ii:erdade e d� progresso,
a queridd orcheslra do cPonto Chie, SEGUNDA 280$000 250$oóo 200$000 150$000

-I
tará aper�eiçol(:la por sdQeres dar .a�un- quando os governos ablO�onam/a lei

compareceu ao Grupo Escolar cJero' TERCEIRA 250$000 200$000 15($0,00 120$000 dante áltmento e resguardo sufflclente de Deus. '.
·

nymo Coelho», onde, a convite do seu QUARTA 200$000 150$000 120$000 1100$000 I,ao gad<;> ,rrecioso; nos tempos d3s in· O povo lageano, por-ém, diz·a todos,
illustre director, sr. João dos San:os

f.
' temper'les lnvernaes. ..!to e bom SJll1, que o seu progresso

Areão, abrilhantou a f.esta da entrega
-

As vai mas madeiraS de tUas serr, s, abençoado, cim�ntado e garantido pela
de diplomas á 'urma. que, -na Escóla OBSERVAÇÕ'ES ." transportaJas i�eLJ clVallo_ a vapor pa�a relig,ão, lega Essa declaração aos seu�

.

Complementar annexaiáquejla estabe�e' I-São cotlsidéradas casas de pri_meira ordem as que girarem com ,capital o log,;r do e msum), hao de consh - filhcs como um testamentG sagrado,
cimento de ensino, cuncluiu o respec' s'Jperior a 10:000$000; de segunda que as girarem :com capital superior a tuir tna riquez I principdl. escripto com os typos l�pide0s de sua
tivo curso no anno transacto 5:000$000; de terceira �s que girarem com capItal superior a 1:000$000; e de Eis o que me- parece prometter a tUI explendida Egreja Matriz.

.

A' noite, nos sumptuosos salões do
quarta as t:equenas casas de negocio cujo capital fôr menor. natureza previlegiada. Viva o povo de L1ges! Parabens

cCong'resso Lagunense)}, feericamente li-Os estabelecimentos. que commercia.rem sóménte com fumo e seus O teu clima, asp�ro, no invem'), ao á operosa commissãJ constructora e
ilIurilinados e ornamentados a capri' preparados, pagarão a metáde das taxas desta tabella, ficando as casas q�er lado do de omros_EstadLs Brasileiros ao seu in'trepido chefe: frei Gabriel
cho, teve logar um animado baile mas' commerciem somente com bebidas, quer com bebirlas'e fumo, sujeitos aos Im' educará, cO,mo já os tem ectuçado, os, Zimmer. Honra ao imm ')f[alizado ar-

quée. ao qual compareceu a orthes�ra postos integraes d'essa tabella.
. robustos pLlOaItenses para uma activida· chite,cto irmão Egydio.

do «Ponto Chie», para tal genti�mente . m.-As casas que venderem -cachaça ou aguardente a varejo, pagarão de incan�avel, semelbante á da Europa
__

o

•__� _
.

convidada.
_ . mais sobre a tabella a quantia de cem mil réis (100$ÜflO), e nos casos de in' Septe'1tnonal. .

. .

Os yastos saloes do .blzarro. cl�b I fracção desta disposição a multa tambem de (100$000) cem mil réis. .

_
� como provas- seguras da realiza- fABRICA O·E REPOSTEIROS, CO l-regorgltavam, vendo'se totlleltes hndls' .

._

I çao
desse rlzonho futuro surgem (h- ,

simas e phanlasias caprichosas, reinan'

c:,
.. Capitão Francisco Bacellar. ante de me.us olhos fascinados os

-

edi- CHAS, CORTI NAS, STURES, PANNOdo um grand� enthusiasmo. I Otêl� �oe I ii�� Seguiu hontem, para ° Porto União, ficios mais imponentes que te adornam:
PARA. MESA, Jnrns PARA' SALA,Ao ser servIdo profuso copo df cer' .;;> ;;> ;;> \

onde reside e é muito estimadoj o nos' O teu pOS(� zootechnico fala de tua UlJU
veja) fez'se ouvir o ..,r. Antonio Gui' 50 co'religionario sr. Capitão Fran' progressista industria heredHaria. .

TRILHnS PARA MESA,marães Cabral.' S. S., que é um orador ANNIVERSARIOS cisco Souza Bacellar, As alterosas casas conimerciaes an- U
fluentissimo saudou os mu�:cistas, evo� S. S. veiu. a esta Capital {ratar de nundJm a tua pujança mercantil,/ o ....._.,..._---

cando Eaterpe, a deusa da mnsica. O Fa·ze-m.annos h?je:. lassumPt�s daquelle .mtmici�io.e da sUill ext�n o gr�l)o_ escol. f, o elevado coi- O Schaeffer & C· a,seu discurso, brilhante na fórma e � o -a exma. sra. d. Adelina Rilla Fer. populaçao, tendo Sido carlnnosamente leglo das Irmas e o va,to convento • 1 •

fundo, agradou immenso áquelles que; nandes; recebido pelo E�mo. Sr. Dr. Hercilio frànciscauo apregoam o teu intrepido'
mai'i uma vez, ou pela primeira vez, a sxma. &r. d. Maria Zanella T2.ran- luz, eminente chefe do Partido Re adiantamentoJntelledual. Mode�to. sim, Fabrica de reposteiros, vitrazes,

• tiveram o ensejo feliz de ouvir á sua to; .' _

publicano �Ca!�arinense., é ainda.o teu bo.�pital. documento �e colchas, cortinaS, cortinados, store9,
paiavra inspirada. o sr. De.m?sthenes �egul;, A? sr, Capltao. Frél:nclsco Bc:cetlar tua g�neros� ca:tdl�e-; m!s o pçopr'o panno para mef\a (jogut>ara sala, tri-
A' saudação dt Guimarães Cabral o sr. Atlstldes Ignaclo Domingues; desejamos uma felrz viagem. redUzido de suas dlme�soe.s revela..:o Ih .

.
.' '. 1 t rirespondeu, em nome' da orchestra dó o sr. Rodolpho Zomer;

I"
teu lisongetro estado samtarlo que nao "o para mes�, .]ogos para ava ° o,

Ponto Chie,: o iIIustre sr. dr. (1'0 d'A' a menina Sylvia Machado. ESrOlA POMPlEMENTAR recla!lla ma_ior. Mas to<;ias essas obras veos pa.ra nOlvas, ;etc. .

.

quino, Consultor Juridico' du Estada, IJ ,IJ_ .

. archttectoOlcas, sobrepuJ l·as a mOI}u· Accelta-se pedl�os para lDst!).lla-
que numa Oràção eloquentíssima, :;oube HOSPEDES E VIAJANTES

- mental Egrejà Matriz, cOllstruida nos ções completas de casas, dos artigos
interpretar, fielmente, o sentir doS mu' Resultado dos Exames de admis- annos de 1912-::r1921, e solemnemente
.Stc0S catharinenses, a-gradecendo a aco' 'I.'enente dr. Candi�lo Cal(h,s são, realisados hontem: . con_sagrada nas Kalendas do mez cor' suba"d /

. ,.,h· ri �

Ihida gentil que lhes proporcionára o Adellna Krapp, grau 6; Cecilia rente, pelo Exmo.Sr. Bispo Diocesano. e�l ,o �s mal,; mas mo �rna::s tl

culto povo daquella lenda ria cidade. Vindo de joinville, em cuja guatni' S h O I h TI' Parece um gigante -ao pé dos outros bem aperfeIçoadas, esta ·fabrIca está.
-

O baile prolongou..:s�, no meio de ção federal está servindo, acha'se
trauc·, gr.. 1 ; na au OIS, gr. edífici·os. A fachada principal é de um .nas condições de fornecer o que hade

maior animação, até alta madrugada, nesta Capital, acompanhado de sua 7; Ma.ria Eruilia Souza, gr. 7; Iola1;l- ?ldm�ravel eHeito artistico. O esp�çoso ll;loderno, elegante e de superior qua-até qua!li a hora da partida do uMa)(»
exma. família, o sr, l' tenente dr, Cano da Carneiro Ribeiro, -gr. 9; Maria Intenor, as elevad.1$ . abo�adas ogtva.�sj lidade.

.

· para esta Capital, tendo a harmoniosa dido Caldas, briozo official do 130 ba' Gonçalves, gr 6; Judith Ferreira, esculptura apropflad3, pmtura harmo·
banda musical da sociedade cUnião talhão. • niosa, aprimorada Oe· piedosa, vitraux

· dos Artisias. acompanhado, até ,a bor' gr. o.
cumpridos e multicores, columnas sim-

do, os seus collegas de arte.
. (lrispim lJlira pies, mas esbeltas, enchem.me de pasmo

Em palestra com os estudiosos musi' II' I' .para a fXJo�l'ta-o' de .admit:ação e transportam meu. es"
d h t· d P t eh' Proce�en·te de joilJvi e, onde reside,cos á orc es ra o on o le, sou' ,

_ pirito lJara uma cathed.ral européa.
b d t Ih r· '1 f acha,se nesta Capital e deu-nos o pra�emos o qu:m o es OI gentl o I'

zer da sua visita o nosso talentoso col- Subiu ainda de ponto essa minha
dalgo povo de Laguna, o q\,lal jamais lega sr. Crispim Mira, advogado .da' Rio, 16 iIIusão quaudo ouvi o festivo repicar

deti�afrão de elevar, frisando, setmpre,.a quelle .fôro. A bordo do Massilia, chegou o dos sinos melodiosoa, quando assisti
5a.lS açã'o e o prazer em que ranscor' á solemne ·consagração dess� lnages- SeraEJ$81EElE3eJii3'3ae:IIS
reiam os saudós� dias da sua victo'

..

IS1"
Constant Lorenson, director ge-' toso templo, e as mil e �antas ch-�is. li] Dr. José" BoiteuxlDriosa excursão amstica. Uajor Pedro Cunha

. ral da se�ção belgà na �xposição do mas. e quando por occaslão da 1_!11ssa li] DIPediram' nos, tambem, fossemos o
.. rCentenarlO. pontifícial vi no altar o clero rícamen- 'ii ADVOGADOinterprete da sua muito gratidão ao sr. SeguIU no sabbado, para Blumenau, I

.

te paramentado celebrando os subli 1!J

Command,ante João Rodrigues Morei' de onde regressará, hoje, o sr. major
G

·

C h .
· mes actos da nossa' religião,. quando Dl

ra e á digna olficialidade do querido Pedro Cunha, provecto Director do ymnaslo. at arl- �
ouvi echoar no acustico recinto sagra-lU· (DAS 10 A'S 13c HORAS) OI.

Paquete Max Thezouro do Estado. lU.

« '.

nense do .os poderosos accordes m�lodio§iOS li] . PRAÇA GENERAL OSORIO, 24.
.

das figuras musicaes da celebre missa EElE3eaE!JEEl�EElr=JE3eJeJEJaea

I
Rio, 16

Completamente restabelecido, est�ve O dr, .....Epitacio Pessôa, Presidente
hontem em nossa redacção o nosso ds,' Republica, continúa estudando o

cont�!raneo S�. mae�tro João Adolpho orçamento da Despeza. .

Ferreira de Mello, dIrector da Secreta' i\ ., _
.

ria do Conselho Municip'ai q
. ."te .agora S. �x. nao tomou ne·

. , ue veIO
h d I'b - 'd dagradecer as noticias que demos sobre- n umlt e 1 eraçao no senti o e ve·

sua enfermidade e do fallecimolto de ta;r ou . sanccional' o referido orça-
seu irmão dr.. Arthur Mello. mento' ..

A magnifica e bem cónhecida fazenda das 'Demoras, inclusive
e annexas ás afamadas iuvernac:léis do rio Jararaca, Papu.lm e Morro
do Maia, junto ao Fachinal Preto, na estrada velha de Lag�s, ten�
.'. .

dQ entradas pelo Quebra Dentes, Barr,acã'O e Jararaca b9ds casas,

mangueiras e potreiros, magnificas aguadas, clima europeu, altitu·
de de '700 a 1200 metros, distantes da Capital 110 kilometros.

A fazenda c0ntém mais ou menos 30 a 40 milhões, campos,
fachinaes e mattos, bôas terras de piantação. Garante-se gado gor
de no inverno e no verão. Entrega·se afazenda medida e demarcada.
Preço convidativo e -tambem recebe-SE) em pagamento gado de criar·

Para tratar com o proprietario Carlos NapoleãO Poeta, no

escriptorio da Sociedade Catharinense, na Jararaca., on em São José.

DIRIJAM PEDIDOS A' FIRMA
o. 'SehaeECer & Cia.- BRUSQUE
Enderéço telrgraphica Schaeffer

Preços baratissimos

�riD[ipio �e in[eBllio
Para Santos, seguio hontem, pelo

Anna, acompanhado de sua exma.. Em edital que publicamos hoje, o

familia, o nosso conterraneo sr. Alva· Gymnasio Catharinense participa aos
ro Tolentino de Souz�,· 2° escriptura' interessados que podem tirar os certi
rio da Alfandega d'aqueHa cidade. ficad'os dos exames prestados em De·

zembro findo naquelle estabelecimento
Ante·hontem, ás 13 horas, manifes'

'tou"'se um principio de inceridio na

.chaminé da residencia do sr. Francisco
Sepetiba, comelheiro municipal, á rua

Conselheiro Mafra.
Accudiram varios populares, que

com baldes d'agua poderam extinO'uir
o fogo,
Ao local aftluiram innumeras pes'

soas que mostraram os sens valiosos

�fê'stimos;
.

._Pelo paquete Anna, seguiu hon'
tem, para Santos, a .passeio, a, gentil
senhorita Antonietta Mello, o On8m!of·o �a De�pela'

RESTABELECIDO

�r-�8c·sa-S8 de um emp regado
.'

I com pratica para
casa de fazendas. .

Inf�maçõeB nesta redação.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PO'NTO FINAL..'
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NOTICIAS /DE ULT:IlVLA -HORA

[am�e�n�ID �e . A folefiImo esse predio servirá para a embaixad
norte-americana

_

Paris, 16
. Buenos Aires, 16 Os trabalhos da sua conetrucçã

16 O ministerio organizado por Poin- A, Confederação-Sul Arnerieana de vão ser iniciados.em 19 de Janeiro.

Realí h tI' ;J caré ficou constituído da seguinte Desportos, communicou á Federação I

Effectuou-se hontem.de manhã, na

S� Sa �zo�.�se on em, n� ge]� ,,\-Je fórma: Argentina que a sua similar chilena
. n qu' 'fa"o dn rnn�r�to"nfcapella de N. S. da Victoria, no ex- ao e as iao, no morro o as e o, I P 'd t R I � R d descia saber com urgeneia a data em CH ��. U� �1'1I U �,

ternato de- S Ignacio a tocante so- a soleumidade da exhumação dos res-] p . r�slé enVe.
e

P
e �ÇdOéSt' aJymt?n J

I"
. annes 16

,

'

I d f' d d d
.:

de.t oineare; ICe- resi en e e us iça, que se rea izara aqui o.cauipeonato ] "

-

lemnidade da benção das esoadas tos mortaes o un a or a cida e,« L
.

B h. r teri G b
.

IM' sul-ameriuaeo de Athletismo.' ,I A commlssao. de reparaçoes. re-

I I
.

.

E t
.

d �' "

OUlS art QU; n enol', a ne a- I d Ali hdos a umnos que conc urram o curso. s acto e I..:: a '. '1 noury- Finanças' Delaysterie; Guerra A attitude dessa Federação tem IS?
veu �onc.e er a .amao ,

a m?rato-
da Esco�a Superior de Guerra, I '�domdPal'ecera� ao acto, as altas �U:ie Pen�ões, Maginot: Iostruc�ão, Leon causado muitos commentarios , por- n� ptOVl�on.:.. que vigorara ate, que

tori a es, representantes de associa-
G· d C I

.

S Oh P F d - A ti � d I seja pOSSl vel tomar outras providen-
O f' .

idid I bi � I'
.- t li

., erar . ;0 ornas arraut; ras u- que a e eraoão rgen ma nao po e .

'

acto 01 presi 1 o pe o arce lS- çoes iterarias. catho ieas e scienti-
bli "r t "R t

_
. . ,I cias:

' .

S b .� L 1 b f' 'lcas, .Je l'ocquerj econs rucçao e promover agora um campeonato,
•

. -'
-

po d. e astião eme, que ce e rou ieas.
T b Ih Alb t P t H' i-ois jâ emprestou o' seu apoio ás olyui-

A commtssao exige que � AlIe-
missa solemoe, deu a benção ás

-

es- De tudo quanto se passou foram ra a o, er.. eyrrene ; ygiene, r.
d J R'

r manha apresente o seu propno plano
I

c t:)
Panl Strauss; Marinha, Raoul Bar- pia ao I) \l1O.

d' d d
.

bpadas, saudando depois os aspirantes avradas actas.
t'h A' lt H' Oi 'R

e moratoria, an o garantias so re

b ilh t II � ou; gncu ura, enn reron e-I f 'f".em

É: '::0:&: O:':�:u_se a ultima .1 �r. lui! Ri��iro P!�e �;�,e�i���rtadas �eibelrt; Oommer- I PiMôu �O! f���o! '08!0011
a re arma

maneeI':,
parte da solernnidade, no salão prin- deml"'fa"'o,

"

na· �xnnfltao', ,. I· UOy� fi_!oru..� UU�,r uma
cipal do externato, sendo assistida I! �� MI'Olo'lnrl'O fraO[nI

L pU�
.

por aquelle prelado, pelo dr. Pandiá � � . ti Washington 16

t "ICologeras. ministro 'da guerra, sau Rio,'16 Paris,' 16 N�'program'llla da participação dos' eo revl� a
dando os novos aspirantes o primei- O sr: dr Assis Ribeiro, segundo Poincaré InICIOU com exito, as Estados, Unidos na Exposição do Cannes, 16

l'? .tenente do Exercito Amadeu Lu- .noticiam os jornaes, pediu demissão demarches para a organização do Centenário, no Brasil, está incluída Lloyd George solicitou ao

ZIllI.
'

do cargo de director da E F. Central novo ministerio francez que, acredita- a construcção de' um palacie, cujo dente Millerand e a Raymond
O tenente-coronel Jorge Pinheiro � do Brasil.' '_ se, serã feita muito breve, devendo, qúant'Um foi calculado em 250.0)0

I

caré uma entrevista.r em Paris, afim
fez brilhante discurso sobre a ceri- j Até agora. porém, o Guverno na- 'possive�mente, estar concluída' até I dollars. . ..'

de tratar da projeetada
monia. "

da resolveu a respeito. '\
amanha. DepOIS de terminado o certamen glo-franceza.

.'

Rio 16

EXHUMAtAO DOS, RESTO S DE ES-
,

TAGIO DE- SA .

n NOVO MINISTERIO fRANGEZ

.EGREJA EVANGEUGA PRESBITERIANA d��teDJ�A��;�oA��r���:��ae��ne3, Juiz de Direito d�a la. Vara e Presi- \ O 1����p���e,d��JjeVXe���ici�,a��a}��� ��I���im da

,

nE flnRIANOPOllS I. Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por de Direito da i- Vara da Comarca de
U U

. elIe presidida resultaram votados para Daputados ao Congr'ésso Represen, Florianopolis, na forma da lei, etc.
Pastor Rev. Jul�o ç. NO.Queira tátivo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbro proximo Faz saber aos que o presente virem
No seu tp.mplo Sito a rua VIsconde indo. na ordem seguinte: , ..

e o seu conhecimento interessar, que
de Ouro Preto" 11. 35, celebram-se Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votos foram incluidos nas quatorze secções De orde"m do Sr. Commandante' fa-
c.ultos publicos com prégação ao Coronel C8etano Vieira da Costa 10,316

-

� eleitoraes deste municlpio, os seguintes· ço publico que o Conselho Adm'inis�
Envangel'ho, ás quintas·feiras. ás 19 Dr. Edmundo da Luz Pinto ·9,714 » cidadãos: trativo deste Batalhão receberá pro·
e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19 Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653», 8a Secção postas até ás doze horas do dia 19 do
e 30.

,

. . ' Major José Accacio Soares Moreira 9,530 � Edifício da Escola Publica do sexo corrente, para a compra de cento
A Escola Domllllcal, para o estudo ' Dr. Adhur Ferreira da Costa 9,346» masculino do Districto da e quatro camas de ferro, trinta e sei�

". �tematico da Biblia e de cathecismos Coronel João Fernandes de Souza 9,287 }} Trindade pás e oito facues de maíta cem bainhas,
p ta aqult?s e creanças �e ambos 0.5 Coronel HyppoJito Boiteux 9'275 )I Nicolau Costa Furtado, Romão ju- que foram retirados dJ, serviço, po
sexos, reahsa·se a<:_s domlOgos. depOIS I

Jornalista Oscar Rosas' 9.152 li Iio Borges, Brigido Antonio Machado, I dendo os interessados vir examinar
d::o culto da manha (entre meIO dIa e Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 ) Acylino Xavier G.odinho, Manoel Tho'! ne.,te quartel· os referidos artigos, das
meia hora depois de meio dia)., Dr. Hemique Rupp JuniOl' 9.061 )) maz Perez, Amaro J03é Cardozo, Raul 12 ás 15 horas, até o dia 18. As" pro,

Alngresso franco a todos «Vem -e Coronel 'Manoel Thiago de Castro 9010 » Machado Vieira, ProcopiQ Manoel Pi- postas deverão ser entregues "nesta
ve,. (João I � 46). DI' Ivo tle Aquino Fonseca 8 984 ». res, Olympio Victor Pereira; Waldemiro Secretaria, em cartas fechadas; pode-

Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller' 8.955 '> Cordeiro, Thiago Mamede da Silva, rão_ referir-se á totalidade dos ditos
Dr. JOão de Oliveira �

. 8 924 » Candido Mauoe! Leandro,'Manoel ,artigos ou a párte delles, e serão

Coronel João Guimarães Pinho 8.904 l> Galdino Vieira, Florentino José -de OH' abertas pelo Conselho Administrativo

Capiião Jae Luiz Martins Collaço 8.877 lO véira, FrancÍ'3co Jo:é de' BittencouI't, ás treze horas do referido dia 19, pe-
_Dr. eid Campos 8.317 }) Izidoro Souza e Si! va, JOãO Manoel rante os interessados que se acharem

Ca-pitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281» Pires, Vito IMiguel .Conti, Benjamin presentes ou seus,representante3. Quar'
C(lmmandante Carlos Moreira de Abreu 8223,. Ramos Vieira, Pedro Marcelino Du· tel em Florianopolls� 14 de Janeiro de

Major Luiz de Vasconcellos 8.222 » arte, Manoel Joaquim Martins, João 11922, (Assignado) PEDRO SEBASTIÃO
Dr. Victor Konder 8.215 Augusto Oliveira, Athanazio da Rocha CARPES, l' tenente secretario interino.
Coronel Alvim Schrader- 8.210 II Unhares, José Ignacio"Vidal,

-

Leonel
Phal'maceutico Manoel Deodoro d(:1 Carvalho 8.209» Francisco Fernandes. João Maestri,
Major Eduardo OUoHorn' 7.856 » Honorato Bernardo Alves, Guilherme Roseiras, 200 variedades;
Capitão Vidal Ramos Netto 7,856 }) Antonio de Lima, Celso Valentim Les' Enxertia baixo: 1$500 por pé e 15$
Dr, Placido Gomes 7.767 » sa, Manoel Macbado Filho. José Fran' a duzia
Dr. Aatonio Vicente Bulcão Viânna 7581 » cisco Alves Bajota, Eloy José Luiz, Enxertia alta: 2$500 por pé e 25$ a

Coronel Francisco Alves Fagundes 7346 II José Francisco Alves Sobrinho, Ur,ce duzia.
'

Major Bibíalio Rodrigues de Lima 7.127 ,) cino Manoel Coelho, Manoel Luiz Tei' Polyanta' nana: 14 variedades:
Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco 7.044»

.

xeira, José Felix de Bitte�c(Jurt. Bento 1-2$000 por pé, duzia 8 -15$oóo
Da.do e ,passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinco dias do mez de José .Areias, �anoel. Bento de,Ofivei' Trepadeiras 1$-34$ por pé.

J�nelro de J922. Eu, LeDGardo Jorge de Campos Junio:, Tabellião, Fler- I ra, A.lv�ro Jose Areias, Mode�to Cle, - Cravos americanos: 30 variedades
vlOdo de secretario o escrevi (As�ignado) Americo da Silveira Nunes. Está I mentlD,c da SII�a, Manoel Jose da Ro em' todas as cores 1$000. 5$ por pé.
confonÍle o original. Era ut supra. Tabellião Campos Junior. Si! JunIOr, .Cyrtllo, Cardoz.o Barc�l.los, Dhalias cactús e peoniaflora; 12
.

- - Jose FranCISco Dias Areias, Ltcll1lo

I
variedades em va s o s- 800-1$500

VOnnra'''el nrdOm I�' dn rfr' O[)o'[O Tdg�d:eC��d� §Ó�z����� 2'd:019��,cr�t�a� Theodoro da Silva, Laurind0 _Vieira e cada um. fodas 12 variedades8$o)Q,
Governo Municipal li ti J U Uti I Uti a. .

O' , I designados os d;as de quintas feiras e sab- Silva. Jasé Carlos Godinho, Fransisco Açaleas 5 -20$000 .

FLORIANOPOLlS bados, no palacio Municipal das 12 ás 16 Anastacio Pires, . Camelias 6-10$000 .'
- p, F rei Evar:sto Schuermann horas, para as audieLlcias especiaes de ins· 9" Secção Encaliptus: 20$000 por cem.

Cobrança do I' semestre dos "I , cr,pção de eleitores, os quaes deverão apre- Ed-f" dEI P bl' d C'f B bCommlssano da Or::1em III desta sentar !lO acto os séus requeri:nentos ins.
IICIO a sco a u Ica o. sexo 001 eras, OXUSj ar ustos e ai'vo,

Impostos d� continuação e t�phal na plenitude de seus di- truidos com os documentos exigidos pelo mascu ino do J;>iatrícto da res para jardins e avenidas.
abertura de negocio, aferiçãO, ': ' art. 5' da Lei n. 3139, de 2 de Agosto de

_ Lag�a. . '
Palmeiras, roseir J heliotropos, ge.

vehiculos e taxa sanitaria.
reltos e dos que lhe foram outor- 1916. E para c�egar ao conheCimento d� Joao Gonçalves Pinheiro, Agostinho ranium, pultatum, glocinia, etc., em

g.ados ·por sens superiores con- to�os, mandou ,lavrar o p,resente que sera Manoel das Neves, Pedro de Paula vasos.
De ordem do sr Super:nten' 'd'

.

_
.' affixado e publIcado pela Imprensa, floria- C d J A

.'

d S'l
.

• " -

VI a os' ,Irmaos terceIros para nopolis,10 de Jane:ro de 1922. Eu, José ar .ozo, oão ntoOJo, a
.

t v�lra
dente Municipal, e nos termos do

d' 18' 6 Garcez Junior, escrivão o escrevi (ass)- Sobrmho, Manoel Antcilllo Martms,
regulam�nto; faço publico, para

,{;omparé'cerem no . la ,as Luiz de Oliveira Carvalho. . 'Francisco Simeão Correia. Manoel Fral1'

conhecímento dos interessados,
horas da tarde, .

no ConsistorÍo Está conforme. cisco Pereira, Dunal Sergio Alves, .--�I.i.',ª ..:"J'ilJif4;••g:fi-
- da mesma Ven. Ordem, á eleição o Escrivão José .Ga1·cez Jumor

José Francisco de Almeida, Iziclro João
/

que duranté o corr ente mei, em
todos os díciS uteis das 10 ás 15

da Mesa AdminÍstrativa, O major Luiz de Olive:ra Carvalho, l'sup-
de Souza, Cantidic Francisco pomil1'

Florianopolis,- em 13 de· J:F eiro plente em exercicio do Juiz de Direito da gues, Tolentino Izidoro Teixeira, Cy-
hQras, se procede n'esta Thesou de 1922. '. Comarca de Florianopolis, na forma da lei. priano José Garcez, Augu�to do Espi'
raria á cobrança dos impostos de faz saberaQs que o presente virem e o rito Santo Cardozo,' Geraldo Manoel-

P. Fr. Evaristo Sch'Uerrnann se? conhec mento interessar, que designou da Costa.
.

aberiura e:co,ntinu 1ção de nego- COI.nmissario da Ord. III. os d,as de quintas feiras, ás 12 horas. no Pa- 10' Sec,,-/io
cios, aferição, vehiculos ente ao

lacio MuniCipal para ter logar as audiencias )(

ord narias deste juizo. E para que chegue Edificio da Escola Publica do sexo
sanitari&� CO[lrespond e taxa pri- vada a 15 '; .... � epoca da' cobrall ao conhecimento de todos, mandou lavrar masculino -do Districto de

.

meiro semestre do attual exerci- o presente que serà affixado e publ:cado Santo, Antonio,çado2' sem �._�. peJaimprensB.:Florianopolis,lOde Janeiro G' � L' A 220'911°0"7•••1.cio de 1922, sendo. a taxa' sani- Thesouraria da SU'Perin�en- de 1922, Eu, José Garce.& �Junior, escrivão o �ugust.o. �In:arãeb de
.

Ima, s'
_

taria cobrada de accor�o càm a escrevi. (ass.) Luis de Oliveira Carvalho.' I
terlo CynllJo Ribeiro, AntonIO Manoel.

p'-r-e-[I'-�-a-I-e--d-e-u-m-a--c-a-'s-a--ll'-m-P-a'. dencia.Municípal de Florianopú, Está conform�. .

.

'

.

da Silva; João Luiz Teixeira, José
tabella annexa á Lei n. 251 de 12 !is, 3 de Jaí1eiro de 1922.. O ESCrivão JoséGarcezJunzor Victorino Pinheiro, I�idoro Julio Gou' •. com doís quartos den·

, de Janeiro de 19L7, em combina· Antonio Coelho Pinto lart, Miguel Mellilo, Agenôr Luiz Car, tro da cldadp. Paga-se o alu.guel
ção com o art. li' 18, da Lei ,n, Thesoureiro A. C los, Manoel Laureano de Andrade, adiantado., Trata-se na gerenc!a
441, de 27 de Outubro de 1917, ·arm o. Age'nôr Franc'sco, Ferreira, Manoel desta folha.
O cOlltribuint e qne não satisfizer O major LUiz de Oliveira Carvalho 1

PHOTOGRAf HO Pereira de S ,uz I, Eduardo Daniel 'da

O seu debl'to den't�o do 'pras.o ac','- supplent! em exercicio ,do Juiz de Direito RUA T1RADENTw "

Silva, José Soares de OliveiraL Pedro
dala. vara da Comarca de florianopolis,na Retratos para tOdos o� [!r"�'.t Julio da Cunha, José Francisco' d'AI-

ma, fíca sujeito á multa de 10,/0 .forma dalei, � desde 5$000 aduzir melda, Domingos Nlllles Pinheiro,
d 'd d' I f�z saber aos q!le o presente virem e Trabalha lambem aos d�-- . I J JeCOfCl o o no semestre e e e del1e conheciment� tiverem que de confor- Manoel Jaeintho Gonça ves Uflior, Dão

Governo Municipal
Revisão do lançamento de imposto

de abertura e continuação d .. ne

gocios, fabricas, officinas, etc"
aferição de, pesos e medidas e

vehiculo<:.
'

De ordem do Sr .• Superíntendetite •

Municipal e' nos termos da Portaria /'

n. 763 desta data, faço publico para
conhecimento dos interessados que no

.

dia 22 do corrente terão inicio os

trabalhos de revisão do lançamento
do imposto da abertura e continua
ção de negocios, vehiclIlos e aferição
D;lr ,,o proximo exercido de 1922, de
f:fe'Jrdo com as tabellas annexas á
r ';i Orçamentaria �m vigor.

3�cretarja da Superintendencia Mu·
tííGi )al de Florianopolis, 21 de Novem·
bro de 1921.

M'anoel Espúidião da Silva
Official lançador,

(Continúação)
1 ". Batalhão de (Jt'çad ores

FLORICULTURA

Carlos Nilson
FLOltlANOPOLIS

Jõe
.

Collaço
Advogado

RUA A�TISTA BITTENCOURT

Caixa Postal n, 120

Florianopolis

«REPUBLIOA., acha, seá vend
n� Agencia EDU' OHAVES, Pra·
ça 15 de Novembro,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


