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NãO precisamos encarecer os serviços prestados á causa publica O r. H e r_c ,'11" opor tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
-de 1875, formou-se em 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
'3 Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deIXOU para
exercer o cargo de Secretario das finanças do seu Estado, cargo esse

.ern 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
phím Moreira no Governo de Minas Oeraes. Nesse alto posto, o dr.
Arthur Bernardes destacou-se como adrninistrador de primeira ordem,
actuando de modo intelligent� e. seguro na vida e des�nvolvimento do

fn[ret�rl'!I dO 10-terOlorEstado, concorrendo para o invejavel grau de prosperidade que des- a� U U Ulrueta actualmente a sua terra natal.

I'Para a Více-Presidencía da Republica, o nome que a Comrnlssão re-
-

.commenda, é o do AUDIENOIAS

Dr Urbano dos Santos da Costa ArauJoo '0. sr. dr.,Secr�tari.o do. I�t€riol' e
•

Justiça dara audiencias diárias. das
filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa- 13 ás 15 horas somente. Fora dessas

.culdade do Recife, na qual se distinguío pelo seu talento e amor horas só receberá oa funeeionarios
ás lettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra o car- publicos.
.go de promotor publico e o de :juiz municipal, sendo nomeado, em

_ --__"""__'_,_!;?;;:'�..1.�-"""___.-'1889, juiz de Direito de Campos' Novos, heste Estado. Mais tarde,
1897, o Maranhão, o elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo Dr. forreolra tOlmano anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não � IH
'tomou posse, resignando o mandato. foi reeleito depu-tado federal Na recepção do H. dr. Ferreira
.á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em' 1906. Lima, illustre deputado federal, es

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerern-n'o novamente .

b tOovernador do Estado, íuncçäo , que ainda déssa vez não chegou a tíveram tarn em presen es os nossos

exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o'-qua. collegas, Sl'S. Augusto Lopes e Cle
triennio de 1914 a 1918, tendo exercido a presídencia em 1917 du-]mentino Britto, director e redactor do.
rante a ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira Estado.
vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce

.corn muita cornpetencia- e brilho. �'
São esses os dois nomes que a Comrnissão Executiva recommenda g:omODftgeJllJ.,

,110 suffragio dos seus amigos: e companheiros.
Contra o cidadão iIlustre que indicamos para Presidente da Re� aBoeh. Po� � I I.

@

.publíca, levantaram os seus adversários uma verdadeira campanha de __ !!!J _,!!!!'!!I
=

momnn O DO Itlrodifamação, infeliz e deploravel recurso' de que só lançam mão os� q,ue bß .' �.têm a previa �rteza de , que nas urnas, não poderiam obter a mala- V' _

'TI'a necessária para vencer. Chegou-se até a attribuir ao dr. Ar- d
Um telegramma significativoRio, 17. Os amigos e admiradores e

thur Bernardes a autoria de uma carta, escripta em t termos grosseiros, Rocha Pombo quotizaram-se com o Ao dr. Arthur Bernardes foi dirigi-
Indígnos de qualquer . homem de mediana educação, e na qual se firn de comprar dez apolices da divida do o seguinte telegrarnrna, .

-continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da Fon- publica uniformizadas de 1:000$, a [u- -Os abaixo assignados, íuncciona
.seca e ao dr. Epitacio Pessoa. Com a falsificação dessa carta pro- ras de 5 %, averbadas em nome do ii' .rios da Alfandega do Rio de Janeiro,
curou-se incompatibilisar o Icandídato, já apoiado por quasi todas as lustro escriptnr. Vimos cumprir o dever ide apresentar
forças politicas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da União. Essas apolices foram entregues a a V. Ex, nossas felicitações pelo

felizmente, porem, esse plano tnão produzia o resultado esperado, Rocha Pombo como um premio, em vosso brilhante manifesto á Nação e
pols as próprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da

signal de admiração, pela sua grande aproveitamos este grato ensejo para
carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani -

obra Historia do Brazil, reassegurar a V. Ex. a mais profunda
:festação de civismo,: não se deixou arrastar como instrumento da po- s�lidariedade politica-Oscar Augusto
.Jitiquice Stm escrupulos, conservando·-se em nivel superior ás agita- Loureiro, Antonio Luiz de fra:Jça,
•ções das ruas, firme na sua funcção constitucional de defensor da or- Beque II0meolo deferl�do Jódico Malfa Guimarães, Alarico Soa-
,dem publica, do regimen republicano e :da patria, fiel ás suas glo· U U res, Alvaro de frias Sá Pinto, José.,i�sas tradições. ftio 17

, Gonçalves Pereira, Ascendino Dona.
Esse e outros meios de que os adversarios se utilisBram, e O sr. dr. Homero Baptista, Qli. rio, tenenle Alfredo de Oliveira f�o.

.continuam a utilizar.-sa, na vã esperança de forçar o dr. Arlhnr Ber- nistro da Fazenda, deferio o reque- res, Henrique fernandes Dias, capitão
rnardes a desistir do pleito, têm, autes, alheiado dos can�idatos da

rimento do fiscal de Bancos em San- Julio Pinto Duarte, Carlos JO!lé Vieira,
.()pposição, aliás, extranhos, de certo a taes manobras, a sympathia e o

..'
Antonio frias Pereira de Andrllde,

...apoio da maiqr parta das classes conservadoras, e, por outro lado, ta Cal/hanna, Carlos Rezende, �m J1sé de Mattos Gomes, Carlos Sebas.
têm servido de estimulo e incentivo: a todos aquelles que, em grande que pediu prorogação pal'a dez dias tião Rodrigues, Joaquim Xavier de
maioria, cerr fileiras aoi redor dos nomes :consagrados pela Con· do praso marcado de tomar !Josse BarFos, Attila das Chagas Leite, Gus·
venção Nacional.

-

,

_
.

. . daquelle cargo.
tavo Mery da Silva, Jorge Augusto

odos os ,dezesate Estados da Fedel'açao, que mdlcaram, por seus Correia Jlmior, tenente Vicente Guida,
legitimos representantes, os nomes dos drs. Arthur Bernardes e Urbano capitão Fernando Neves de futa, l'
dos Santos, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o 08-0 Bed·IO IInm-"'''8-0 te.nente Nilo ferreira, Jucundino '-fer-

. .compromisso a3sumido, e isso significa a victoria dos dois ilIustres can-
"

U Ur;�. reira de Barcellos e Mario Sá,. '

didatos. S. Catharins, guardadas as devidas proporções, vae, de certo, Rio, 17
. .concorrer poderosamente para esse resultado, pois a Commissão Execu- Dizendo-se autorizados, os ves.
Uva conta que' todos aquelles que são membros do Partido, prestigiarão, p'ertinos' informam. que não tem fun

. iem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dirigentes, que,
desde o primeiro momeuto, desassobradamente, collocaram.se ao lado damento a noticia de havEJr o Sl'.

dos candidatos da Convenção. dr. Assis Ribeiro pe:lido demissão do
A dedicação á eausa commum, de que têm dado sobejas provas, cargo de director da Central do Bra-

,em todos os tempos e vissicitudes, os nossos companheiros de tod�! o '1
Estado, as tradiçõas de disciplina, q,ne têm sido até hoje a nos.sa maIor

SI.

<)O�
Iforça partidaris, e, sobre tudo, a co�fIança que mer�cem os dOIS nomes

O b f'Jllustres que rBcommendamos ao eleitorado, nos permltte a certeza de que novo ga inate rancez
s. C�tharina dará a mais brilhante e expressiva votação aos dra.

U b d S t Paris, 17.Arthur Bemardes e r ano os an os.
, A imprensa é unanime nos seus

A Commissão Execu\Íva espera que, mais uma vez e como sempre, commentarios em torno do novo gabi'saibam cumprir o seu dever todos os seusdedicados companheiros do
nete, affirmando que elle tem atraz de

Parlido Hepublicano Catharinense. si a maioria do paiz e que,difficilmen'HerC'tlio Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu Guil.herme te agora os interesses francezes serão
da Silva, Antonio -Pereira da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen, rebaixados pelos outros alliados;
JoIJ.o da Silva Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo -

.

.

,

Jorge de Oampos Junior, Fulv!o Aducci, Pompilio vespaziano-I!uar-I «REP�BLIC�.,_
achawseá venda

uz, Jollo 'Pedro de OltJe�r�arvalho, José Arth'"ur Mozteux, na AgenCia EDU ORAVES. Pra�
,

.

,. ça 15 de Novembro.
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f

'O-MOMENTO
lo fleilora�o [alhnoeole IAudiencias do Sr. Go·1

vernador
A I: de Março proximo, 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
mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magls
.trado da Nação.

Para .0 primeiro desses cargos, o orgão da- suprema direcção do
Partido Repubiicano Catharinense recomrnenda a todos os seus cor

relígíonartos o nome do
/

Dr. Arthur da Silva Bernardes

o Sr. Governador (lo Estado
(Iará audlenclas. pnbllcas, ás
terças e sextas'feiras, de 13
ás Ui horas. Nos l'estantes
tlias S. Ex"; attenderá somen'

te ás l)esSoas que tlvercm au·

diene'" previamente marea'

da.
------._�---..,...

Luz
No embarque do nosso eminente

chefe S1'. Dr. Hereilio Luz, no do
mingo ultimo, também esteve pre
sente o Ar. dr. Armando Knaught,
lente da Escola Normal, cujo nome

nos escapou involuntariamente na lis
ta publicada.

I SANTA CATHARINA I NUM.
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II traIJal�ol �O [oolel�o �UDremD �olillia�o
(Serviço directo de Londres para a «ReI)ublico,». A. A.)

Londres, 16
A reunião do Conselho Supremo dos Alliados, que principiou tão

auspiciosameute na semana passada, acabou prematuramente hontem,
em consequencia da retirada da delegação franceza, depois de ter o

sr, Briand apresentado a demissão collectiva do gabinete ao Presiden
te da Republica.

. •
A situação politica em Paris estava milito agitada desde algum'

tempo. porém esperava-se quando o primeiro ministro francez deixo
Cannes com destino á .Paris, que poderia resistir á tempestade e vol
tar afim de terminal' o aecordo franco-inglez com o apoio não só
mente do gabinete mas também do Parlamento Irances.

Porém depois de tel' estado algumas horas em Paris, Briand ser

onvenceu qoe a sua direcção doe negooios políticos não tinha mais o

poio que elle julgava esseucíal.
Elle forneceu explicações do seu modo de agir á Camara dos

Deputados. porém sem esperar o resultado da votação, sahiu do 1'6-

into da Camara e foi apresentar a demissão do gabinete ao Presiden
te da Republica.

Lastima-se profundamsâta aqui este incidente, porque muito se'
tinha esperado da politica fixada em Cannes em relação a reconstruc
ção economica e social d_a Europa, da qual o pacto defensivo franco.
inglez devia formar a base principal.

Qualquer que seja a attitude do novo ministerio francez em fren
te dos problemas urgentes de reconstrueção economica da Europa,
parece agora inevitavel que a solução dos mesmos se aeharã adiada
por força dos acontecimentos .

Isso é sem duvida muito__pam deplorar. O incidente, que .� o rosul
tado da politica interna da França. não .mudará porém os sentimen
tos de boa vontade do povo inglez para com a sua, grande alliada. ,E'
digno de nota que Poincaré, que provavelmente será o successor de
Briand, sempre foi a faval' de uma collaboração estreita das duas �a
ções,

'I -Sómen te hoje o -telegraphc nor

malizou o serviço para esta cidade.
-Santa Maria, 10 -O coronel do

exercito Aristides Sampaio telegra
phou ao Dr. Arthur Bernardes nos se

guintes termos: «Com a renovação dos
protestos de espontanea solidariedade,
apresento a V. Ex. as melhores con

gratulações pelo completo fracasso do
parclalissimo laudo do Club Militar.
obra diabólica de falsarios que não

logrou, síquer, abalar a opinião sen

sata do paiz sobre o merecido conceíto
por V. Ex., conquistado entre os

militares desapaixonados. AUenciosas
saudações- .

- Está sendo multo commenta
do o grave incidente oecorrido num

cmeetingll, pró�Nilo, realizado no dia
1', na Villa do Rosario. E' o caso que
tendo falado o tenente do ex.::rcito
Frederico Leopoldo Silva, da guarni
ção de D. Pedrito, prégando a revo

luçãO e aconselhando os gauchos bor
gistas a cruzarem as suas espadas'com
as do exercHo nacional! c�so forem
derrotados os dissidentes, o deputado
estadoal, dr. Arthur Silva protestou,
dizendo ser essa linguagem impro..
pria e dissolvente da disciplina, tanto
rr'ais quanto o orador poderia e lcon

trar outros termos para referir-se ao

dr. Arthur Bernardes e não aquelles
por que o fez. Seguiu-se tumulto que
quasi ia degenerando em sério con

f1ieto.

Militares que felicitam o dr .

Arthur BernardeS
O «Paiz» estampou os seguintes te;

legrammas�
Alegrete 9 -O l' tenente do exer·

cito Cyro de Andrade. passou o se· ti. propaganda politica no Rio
guinte telegramma: .Dr. Arthur Ber- Grande do Sul
tJardes -Palacio da Liberdade.-Bello
Horizonte. felicitações calorosas no. Rio-Telegrammas. de Pelotas Infor
bre e altivo manifesto dirigido á Na. ínam que prcseguem com todo o eo'

ção, excluindo aleivosa imputação ati· thusiasmo a propaganda
--

em favor da
radacontra V. EX.lI candidatura Bernarde".
-o coronel franco ferreira, com Os chefes federalistas continuam a

mandante da lJuarnição federal 3qui percorrer o interior ::lo Estado pondo
estacionad.a declarou que 6 inteira- a p::;pulação ao correute do que se

mente alheio á politica partidaria, mas pas.sa. Essas excursões têm dado

que sympathiza com o doutor Arthur optlmos resultados.
Bernardes. Essa declaração do 'com-

•
_

mandante ferreira causou impressão, I O.prestlglo do dr. Bpataeio
porque os nilistas nao se cançavam deI Rio-De'lpertou commentarlos na

proclamar ti sua adhesão :i causa da I imprensa a recepção. dada pela dr.
dissidencia. Epitacio Pessoa, no dia 1', no Cattete.,ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Realizações contra 'diva forme, prova com

as, velhas sJIUçclesl F I" "t Õ'Que promelte aos nossos problemas. e I c I aç es
gações Haja

_

á vista, por exemplo, o

sovadol' chavão de "n;m maIs Imposto nem --

,

- mais, emprestimos", qne S. Excia., .

O exmo. Sr. Coronel Raulino 'Horn
Emquanto os proceres da dissidencia ainda apregôa como a ultírm palavra íllustre Presidente do Congresso Re�

I gastam o ternpo em agitar o paiz com em sabedoria economica-Iinanceíra por presentatlvn e .Governador do Estado
�ctos fendentes á subversão da ordem, ser insensível ás modernas conq�istas em exerclcio, recebeu telegramma;
l�citando as multidões á anarchia, ma- destas scie.nci<l,s, ensinando processos de felicitações por motivo da entrada,
n!festan�o os seus propósitos Ge levar m31S energrcos, productívos e eHlcazes do anno novo das seguintes pessôas:
de venct.,a, tumultuariamente, a sobe- para governar as nações, principalrnen- Drs. Míleto Ta vares, Juiz de Direito
rania nacio.n�J, o Sr. Arlh�r Bernardes, te quando noyas, ricas e inexploradas da 2a. vara; Heitor Blum, agente do
como adminlstrador consciente de suas como o Brasil.: Lloyd; Oscar Ramos, redactor da «Re.
responsabil dades e estadista de verda- Quer isso dizer que, se o sr. Nilo publicas ; J. Bruno, telegraphista· en

de� vai proporcionando ao Estado de Peçanha viesse a ser o governo da genheiro José Carchedi,Paulo St;auck,
Mmas, por meio dereallzações, incon- Republicá, segundo a phrase que anda Alttonio Coelho Pinto, Thezoureiro da
t�staveis, por serem factos dernonstra- a repetir nas excursões, -muiros dos Superintendencia, Cav.Miguel Brando;
uvas de SUl acção efficiente, uma si prodígios que lhe attribuern os thuri- regente Consular da Italla: Vittorío
tuação de bem-estar que ha de sagral-o ferarios, com) praticados nos diverso} Bress.anelli, commerclante, Oalletí.com
o mais bencmerilo dos homens de go- postos que tem oceupado, não seriam merctante; coronel Bley Netto, desern-«
vemo que tem possuído aquella uni- possíveís nas actuaes condições poli bargador Honorio Cunha, Arlindo
dade da federação. tícas econornicas" e sociaes do paiz. E Arantes, Ocfavio Cardozo,pelo Asyl<>
Ainda agora, sob o escaldante brou· como S. Excia., se deix u ficar á mar- M. Irmão Joaquim, Iconomus Agapito

haha desta capital, no qual se procu- gern das novas idéas, aspirações e Iconomus, Agapito Iconornus filho
rou dar fôros de authentica a uma re- necessidades dos povos, não obstante Demetrio Garofallis, Pedro Ivo, I?om�
falsada falsidade, o presidente de Mi· a insistencia com que se refere ás gran- pillo 'Bento, capitão Quirino Bento;
nas, superior aos peristaltlsrnos dema- des licções da guerra, julgando h Ivel·as! dr. Armando Knaught, de Ftortano-

�ogicos, cuida de adrninistração, rea-t apprehendldo numa viagem de recreio: polís-
.

Ilza'.1do act s como o da amortização á Europa, teria de naufragar na ultima ': E� car ões e cartas:
de titulas do emprestimo interno do experimentação de sua apregoada ca � MIgtlellgnacio faraco, Estreitojfre
Estado relativo á conversão da Bahia pacidade de estadista, porque não só derico Selva, dr. O. P.· Eppinghans
e Minas, que devia ter sido iniciada conseguiria adaptar-se ás exigencias de José Alexandrino Oarcez, dr. Donat;
el? 1�96, mas que o é agora «com �ealiz ições características da nossa I M�1I0, "n�pector de Hygiene; coronel
uinhelro de contado, oriundo da re- epoca, Joao Simões Lopes e íamilia, Emilia
eíta ordinaria do Thesouros, como Depo.s quanto á sua attitude de Maria Pessôa, Manoel Simões e senho-
informa o orgão offieial do governo combate á maioria. pöli.ica da Nação ra, tenente Alfredo Mello e senhora,
do Estado de Minas. collocando o problem I da successã� Padre Luiz Schuler, capitão de cor

São cerca ,de 600:000$, qne se vão �resi�encial.na esphera das luctas par- vet.:. ��cas A. Boíteux, Wenceslau�
resgatar, apos a magnifica operação tidarias, sena realmente um serviço de Maxlmlliano e 'franclsco _freyesleben".
de resgate de 50.000.000 de francos relevo á verdade do regimen republi coronel André Wendhausen e familia,.
da divida externa, com recursos da ema, se S. Excia., e sua gellte não o I Euclydes Gentil u senhora, Francisca
receita.ordinaria d.o Estado, resgate .op· estivessem desvirtuand� a cada passo, I Schnaider da Fonsec� e dr. Thiago .d�
portumamente assJgnalado na ultima com �) proc�ssos �e mtollerancia, de I fonse�a, Alvaro Jose V!lIela? .fam�liíl:
mensagrm do Sr. Arthl1r Bernardes.- anarchla e dlssolUça? que praticam, Joaqu,tm �rantes,coronel MaurICIo Sm�
Proeurando, por essa forma, asse- sem o menor respeito á honra dos I ke, Vlctonano B. P. Corte Real, capi�·

gurar a melho ia das finanças officiaes
I �dversari�s, ::10 princLio de autoridade. lIãO d.o Porto, João Bitten�ourt Ma'

conlflbu ndo para o revigoramento a soberanta dos poderes, aos interesses chado, ccronel Gustavo Richard An'
economico do Estado de Minas, o seu da ordem e 'á ioteireza das ms.ituições. trnio Pilar, José Quintll-;o ,Ie Oli�eira:.
governo, de'sonerando os contribuintes Como se para condemnal a não bas· C.arvalho.e :;enhora,tenente João Can ....

co",! a. superessão de impostos e com ta?se a sua propria razão de ser, que dldo Marmho,. Artt�r Carmo e se-

a dJlnmulçao de outros, notadamente foi uma razão de cobiça desmedida, de ohora, FrederiCO Delke, Arthur Theo ..

os de exportaçãO, reune recursos para, deslealdade impudente e de trilição ce- doro �a Luz, Luiz Da'miani e familia,.
com antecipaçao, custear os sel'viços voltante, a tal "reacção republ c;n t" JoaquIm M. Baptista, Quirino Roberg:
de suas dividas externa e interna, tendo converteu·se numa ameaça á' Republica e familia, capitão Senem Carmen. te'
em d,a o pagam�r.to do seu funccio· desde que desceu aJ terreno escabros� nente Herculano Freitas,Emilio Kuntze�
nalismo, dos seus fornecedores e dos do terroiismo, da diffamação e da fal- - -----

empreiteiros de vultuosas obras pu- sidadel chegando a· tentar até a divi- PELA INSTR UCÇAobhcas, attendendo prestamente ás res· I são das forças armadas, para-escalar o '

tituições de qllaesquer depositas, cpmo podd' com sacrificio da disciplina mi·
os das ca xas economicas. litar, da ordem civil e dl soberdnia Pela resoluçãO n. 2871, de 17 dO'
<! Sr. Arthur Bernardes res·ponde mcional! corl'ente,foi nomeada a normalista Irma

aSSlll'l, serenamente, com factos, á Certo que não podem ser esses os Urban para exercer o cargo d� profes�
atoarda dos gritadores, dos 'que inju- serviços que a Nação exige do se' sara de segunda classe do Orupo Es'"
riam, dos que o calumniam, dos que nhor Nilo Peçmha, para julgar d'l can.' colar Luiz Delfin-o, da cidade 'de Bhv
o infamam miseravelmente; ás pala· didatu�a em opposiçãO a do senhor menau.

'

v.ras insultuosas contrapõt: o digno pre' Arthllr Bernardes, emquanto o preSi.j Pell resolução n. 2872, da mesma
sldente do Estado de ,Minas Geraes dente de Minas faz uma obra fecunda data, foi nomeado João GualbertÜ'
uma obra de administração, de go· de governo. Poder.a o senador flu" Soares para ,exercer o cargo de pro'
verro, das mais proficuas. que..se têm minense apres�ntar e�seil serviços, se fesso� primaria da escola. �asculina.
venf'cado em nosso palz. ISSO sem comparecesse as sessoes da casa alb de RIO Vermelho, no mUOlclpio desta
alardes, sem espalhdatos, discreta e do Congl'esso, para tomar parte nos CapHaJ.
dignamente, com a satisfação do de- re�pectiv,os trabalhos; se participasse Pela resoluçãO n, 2873, da mesma
ver cumprido e a consciencia tran· da discussão. dos principles ptojectos data, foi nomeada Diamantina Nunes
quilla em face da campanha de diffa - sugerindo as emendas que lhe pareces- Gonçalves para, exercer o cargo de
mação, com qne o alvejam demolidores sem mais conven;entes; se assumisse a professora provisoria d� escola mixta:

im'p�ni�entes,profi8sionass da politicalha iniciativa d.e algumas medidas de

in-I
da Pr�ia �os In �",Iezes, no municipiO'

e ItlJunadores contumazes. te.esse nacIonal. entre as quaes a so· desta Capital. -

Vem a proposito indagar dos servi. luçãO da crise ecmomico-financeira; Pela resolução o. 2874 da mesma

ços que o senador' Nilo Peçanha está se desempenhassff, finalmente, o seu data, foi exonera d,a \:onforme pediu I!;

prestando ao paiz ou mesmo ao Esta- manrlato de emblixadoi do Estado do normalis(a Blandina Nunes Pires do'
do do Rio, pará contrapôr áquelles com Rio, em vez de agitar o paiz com as cargo de professora em commissão do-

"�" "�a4A"I"11 diA que o presidente Arthur Ber,nardes me· SU;lS ambições de candidato relccio· Grupo Escolar Luiz Delfina, da cida'
Y' �gl��u.w-" Ihora as finanças, revigora o credido, nario. de de Blumenau.

Appareceu no Rodeio, municipío de fomenta a riqueza, diffunde a instruc' Desde que S, Excia., sem sequer Por portaria do exmo, sr. Coronel

Blumenau, o periodico semanal O Es' ção e promove o progresso de Minas, comparecer no Senado, depois que re· Governador do Estado, da mesma,

cudo, de :propriedade da Sociedade Geraes. Não se responda com evasi� gressou da Europa, a não ser para !o· data, foram concedidos, para trata·

Rodiense de imprensa, que tem como vas, appellando.se para os feitos do mar posse de sua cadeira, não pôde menta de saúde e a contar de 13 dO'

oirectoria o sr. Sylvio Seoz, presiden- seu pasE:ado, como presidente d:l vi entrar em cotejo de serviços' com o c�rrente mez, á professora da escola

te;_ Marcello Maser, thesoureiro e José zinho Estado, vice·presidente da Re' seu competidor á curul presidencial. mlKta de Coqueiros, no municipiOtt de'
Ferreir� da Silva, secretario ,e reda publica e ministro do exterior, ou enal, As dezenas de discursos qt,ie pro- .s. Jo.sé, d. Olga Valente, dois mezes-

etor. tecendo-se a sua attitude de agora, nunciou nas suas excursões eleitoraes, de lIcença sem vencimentos.

O novel collega está bem feito, de como chefe da denominada creacção girando quasi todo em torno dos mes- Por portaria do exmo. sr, Coronef

regular formato, estampando magnifi' repu.blicana» e ca,!didato á suprema mos log�res commu_ns, valem menos, Governador do �stado, da mesma

co noticiaria. magIstratura da Naçao. sem dUVida, que o ri!sgate de . ; . '. data, foram concedidos, a contar de:
Traz uma parte em portuguez e ou' Em primeiro logar, nem sempre o 600:�OO$OOO, da concessão da Bahia 1� d� corrente mez, ao. profess�r pro'

tr� em italiano. .' .

I passado de 'um. homem publico pôde e Minas, .co.m 9ue O ,H: Arthur �er. VISarIo da escola mascul�na da Villa. de
Ao Escudo desejamos mUltos pras' respo,nder pela sua acçllo ,politica no nardes . diminUIU a_divIda de Mmas Paraty, sr. Re�naldo DIas ,de 9l1veua,...

peridaOes. presente. Mesmo admitlindo, para ar' Geraes
..

,E esses sao bem o� valore,s tres mezes de licença sem vencImentos.
____� - __ , gumentar, que o Sr. Nilo Peçanha se symboh.co,s, com que os. dOIS can.?l

o�= An' l�gOUI' '10 nutrn � franra haja revelado um
-
excellente adminis.. datos dIsputam os suffraglos d� Naçao:

,
U � ri ri U \

trador e um estadista benemerito em -um, rompendo os compromissos da

e c a 'IUllaterra
todos os cargos que já exerceu, cum - sua �alavra; outro, resgatando os com·

.
pre ponderar que os problemas de go- promIssas do seu Estado ...
vemo e os interesses da NaçãO evoluem d'O PAIZ do R�o
incessantemente,· de modo que as suas

soluções variam de anno para annc e

PA'RA A EXPOSIPA-O, no "ENTENARIOaté de um me'z para outro, podendo � U U
produzir hoje pessimas resultados uma

qualquer que hontem produziu opfimos
effeitos. ,

A capacidade da evolução não é
propria de todos os espiritos; ha os

que se julgam superiores á mediocri
dade commum, sô porque têm certo
pod�r de expressão verbal, mas que
ficam presos eterna mente a fórmulas,
principios ou idéas, que suppõem com

paliveis com fodos os tempos e appli
col"veis a todas as situações. Ora sem

negar as aptid,ões intellectuaes do sr.

Nilo peçanha, importa reconhecer que
S. Exda , é um destes rehrdarios con'

•

A pnllíioa da Inglaterra na Europa
(Ser_viço directo de Londrês para a REPUBLIO A A, A.)

Londres, 15
Admitte-se geralmente que a dissolução da reunião do Conselho

,

Supremo dos alliados em Cannes, em consequencia da retirada/da de
legação franceza, não trará nenhuma mudança da politica' seguida pe-
.la Inglaterra em asrumptos europaos. ,

E�ta politica era exposta n'um memorandum de Lloyd George
�ue Briand trouxe para Paris junto com o projecto de tratado franco
nglez.

A palte que se refere .::'0 tratado é ainda meDOS interessante que
a declaração renovada por Lloyd George sobre a reunião da conferen
cia economica que o Conselho Supremo tinha aotorisado, ,

, Todas as potencias europeas, inclusive a Allemanha e a Russia
serão representadas e o memorandum britannico discute alguns dos
problemas que deverão ser solucionados pela conferencia-Liga-sé es
'eeial importanoja á necessidade de tornar novamente accessiveis ao

mundo, os productos e os mercados da Russía-c-Porém. afim de poder
reencetar as relações commerciaes com a Russia, é indispensavel que
ce�tas e estipuladas garantias sejam dadas pelo Governo d'aquelle
Paiz.

., As varias nações do mundo não podem naturalmente intervi
�u.tualmen.te nos seus negocios internos, porém não será possível de
cId.Ir o capital e�tl'augeir? a vir em SOCCOITO do paiz, até que os eapi
tal!�ta� estrangeiros estejam certos de que as suas propriedades, bens
e direitos serão devidamente garantidos, bem-assim como os fructos e
lucros das suas emprezas. ,

.

De�lara-se positivamente que paizes que désejam attrahir capital
estrangeIro devem estar pt'eparados para fom�cer taes seguranças,

, Uma outra condição primordial da reconstrucção da Europa fé a

organisação de meios sufficientes de intercambio.
'

. pois outros.principios cuja acceitação a Inglatel'rêt exigirá no

prmCIpIO da reumão economica, serão que cada nação deve impedir a

�ropa.�anda subv�rsiva á ordem publica e contraria aos syste01as poli
tIcas Ja estabelecIdos nos outros paizes I e q ue todas as naçõea devem
compromettel'-se a não aggredir o visinho.

. . �O memmandum diz maisque não.se deveria perpetuar a actual
dIvisa0 das nações europeas em dois poderosos grupos oppostos, do

,
qual um, aquel1e dos vencedores, entretem temores de novas agres.
sões por parte dos vencidos, e e2te ultil110 grupo, projectos de ,vingança
e desforra.

E' essencial que as rivalidades engendradas pela emancipação
de novas nações depois da guerra, sejam desviadas dos caminhos
dos odios internacionaes para aquel1es da cooperação mutua, da' boa
vontade geral entre as nações. _

.

EI! túmbe.m essendal que os conflictos en re systemas rivaes so-

c�.es e economIco�, que a revolução russa tornou ainda mais agudos,
nao augmeutem amdä os .nedos e receios das nações culminandol,.

'

n uma guerra mternacional., ,;

E' o deve�. dos alliaãos aos quaes a guert'a confiou pcsi<;õ�s de
vast� res�onsabIhdad� e grandes poderes, de tomar juntos _todas as

prOVIdenCias necessanas contra esta ameaça.
A Inglaterra pOl' isso oHerece a .frança

-

e a Italia a sua mais
seria cooperação para o estabeleeime�to de um gr ande systema de ac

cOldos europeos que manterá a paz entre as nações, reduzindo os ar-

mamentos em primeiro lugar. ,

Se a conferencia economica se manifesta, de accordo, com um

tal systema, esta manifestação facilitarâ uma opportunidade para as

Igrandes 'potencias
alijadas, a França, a Gran Bretanha e a Italia,

inaugurar uma era de paz no continente europeo.
-----------------------------

[ß3rrarm((j}® '

"

O H. Emembergo PelIizzetti, proprie'
tario da Sociedade Cooperativa Bella
AlIiança, de Blumenau, teve a genti
leza de mandar'nos pelo sr. Aurino
Soàres, encarregado da cobrança desta
folha, uma caixa de charutds e Cigar'
rilhos manufacturados pela sua concei'
tuada fatirica. '

Na verdBde, são excellentes os pro'
ductos que nos foram offertados. quer
quanto á qualidade do fumo, quer da
manufactura.

Agradecemos a gentileza Ida oHerta.

Conferencia de

novà

Rom.a, 17. Foi officialmente anuun'
W�shington, 17

ciado que 24 ,paiz,es europeus recebe. Nos circnlos 'da Conferencia do
ram convites para fazer'se representar Desarmamento manifestou-se hontem
na conferencia economica de Oenova. a re.eio de ane tudo quanto se tem
Nenhum paiz da America será con· conseguido fique anmillado, em vir-

vidado. tude do crescente autagonismo exis-
. .

I tente entre a França e a Inglaterra.
fOI uma solemntdade imponente

tendo comparecido o corpo djploma�
tieo lI.qui resld�nte, todos os generaes A inperatriz Zita conspira
e alml!,antes eInnumeros officiaes do Zavich, 17. Despacho de Vienna,
ExerCIto, transcorre�do a recepção na confirma a noticia de que a ex·it.npe·
melho� ordem e malar camaradagem, ratriz Zita está organizanda uma cons'

O� jornaes ácham gu� isso significa piração �m Budapest, com o objectivo
s.er lI1abalavel o prestIgIO do sr. Pre· de collocar o prlncipe Otiu no throno
sIdente da RepublIca, ,da Hungria.

-

Festa de S.
Sebastião

Tem sido muito concorridas as nOt-
venas em louvor ao S. Sebastião,.,
realizadas na sua capellp, na Praia de
fora.
Na proxima quinta'feira, terá lagar

a trasladação da veneranda imagem
para a Cathedral e na sexta'feira rea'
Hzar·se·á a procissão que se revestirá'
de maxima imponencia.

Washington, 17
Foi noticiado que já se acha feit,a a

organização da commissão executiva
norte-americana na Exposição do

Centenario, a qual se comporá de re

presentantes de todos 08 dep�rtamen.
tos do Governo. Raid Lisbôa,···Rio
-----,-----

Lisbôa, 16. Chegou um possante:
hydro-av,iãlJ, typo «Fraosey», desti�
nado ao aviador naval Cabanel, que:
pretende realizar um craid entre Liso
bôa e Rio.

Fallecimento
Rio, 17.-Falleceu o coronel medíc o

do exercito João Barreto de Ara·
gão.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PUBLICO Manüel josé dos Santos, �abtiel .AroCONGRESSO DO ESTADO EXPDl.reEct,.r!>osIcEAR�J,sE ßfPf"R.lnlfnOfn.[IA MUnl[IPAl Df '\baAixa ndoav81eOneherarareima itDo.irCoi.sa, rto.rTOaJ·..n'edcBe t�ae���, djeséS����r�n���lsa'n���:To�év

fl�RIAn�'�ll! Baptista Lisbôa, Domingos Pedro Mar.
-

Bedacção.adminisnação e offic,n8s:-RuaJoão �lDto
M h d d S'I Rodri:A (.JTA da 2()�

.

sessão orcliuu- TeluhlDe.28 hili "'S(lml.- 1.8

em domicílios, metro cubíeo 7$000. tins, Elesbão ac a ° a I va

Ai em S·' de "'etenlbro de ASSIGNATURA
. ISTRAÇA-O DO SR CAPI R Al' t Alvim n 28 gues, [oão da Malta Teixeira. nas-r a c "" .

CAPITAL ADMIN'

·.,·1
ua miran e .

.

1acio Rodrigues dos Santos, [oão fio.1921 An�\) .•...•...••••••.• 24$000 TAO JOAO PEDRO DE OLI- Tpßl1eph.)Ue . Dl' �3, rindo Coelho, Hermogenes Manoel de
,.

Semestre 12$000 VEIRA CARVALHO. SUPER- e aproprie arta
h I B t' t A(Continnação) -

Anno • . ,'��R:�R. � �T��s . ' "$OO� INTENDENTE MUN [. Aff.nl� AI.i. ����i�;.:ir�oeld�aç,aa:IO, a��!i:',;;' ��(J SR. JaE COLLAÇO' Sal:o �Igumas Semestre ...•.•.•••.•• , ..
13$00 CIPAL.

Domingos dos Silntos,. Monoel Maxi:excepções, esta assernbléa e uma eSTt<ANGEIRO
Vendem-se qua!r. vaccas, sen-

mo da Luz, Candida da Luz Ramos,assernbléa de Iumantado de Santa Ca. �:oassign�t;'"" �n;u�oi;, ;ã� ;;':�: EXPEDIENTE do duasl com ena de menos de
Joio Manoel dos Santos, �ano.1 �o'tharina equerem o seu progresso. Nes

ad iantadamente.
um mez e tres terneircs de anno sa de Almeida, Manoel LuIZ I�.CIO,tas condições, penso que a Casa ap

Mez de janeiro
e meio, Para ver. e tratar á rua Manoel Guilherme Macario, [oäo Ma.provará a emenda res e toda de homens

animaes; quánto aos de quatro rodas, Dia 3
J" , V. n' 8 Villa Lygla noel Coelho, Maximiano Guilhermeque ama!" o Esque vou apresentar

ä Ta
áqu e IIes qu e lorem tirados por aru- Por larla n' '. ';i0 ose eiga, .

dos Santos Manoel Cypriano da'Silv•.bella n. III e que a illustrada 2a Commis'
maes até e numere de quarto. De <:_ada Ao Thesoureiro. Determino-vos que, "

são não lhe negará o seu plaee t, pelo animal que exceder a esses numeros, mediante- recibo, pague�s.aos herdelr�s LANCHA BOAVISTA Adml'o-I'frata-o dO' [OIre'IO' icontrário collaborará nessa. medtd� de respectivamente, cobrar se á -ais 100 de [uvencío Machado Vieira, a quantia
U. U • •interesse g .ral. Trata-se da indústria de

réis (cem réis). de cem mil réis (100$00::», por saldo Vende-se a super ior lancha áfabricação de cigarros que; em .nosso II-Os vehiculos que tiverem psgo de obras executadas em frente ao pre' gazolina eBoavistas. Preço de r�nta [ab�rl.HEstado,
-

caminha para franca d�caden.:-- o imposto ode industrias e profissões dio de sua propriedade, á Praça Gene- occasião. A tratar com o Snr ,
.HUI Ucia, em virtude da concurrencra �esl- pagarão só:Oente a metade das �axae ral Osório, por ordern d'esta �uperln- 4 EDITALgual que vem soffrendo �os -

syndica- desta tabella. ten dencir, corrforme Portaria ante Elysio Simões, Rua João Pintos l. Modificações de taxas da eorrespontos 9ue exploram a Irabricação de CI
III-Na expressão <carros» estão rior. Cumpra-se. desciagarros em grande escala, ,dlSP?Ddo d� comprendidos oz chamados carros de Dia 4 EDITAES . Faço publico que, de confor-capitaes enormes e de ph�nt�shcos ma boí. Po.,,,rla D' 781

, ,midade com a Lei n. 4.440, de 31chinísmos a
.. produzir milhões de CI·

O SR. JaE COLLAÇO' Sr. Presidente, Ao Aux,tiàr technico, Devels verr
de Dezembro ultimo, que orça agarras porminuto Algumas dessas e.Dl- conforme prornetti, 'o apresentar uma licar se as novas reconstrucçõas na

O Major Luiz de Oliveira Carvalho, d blprezas, embora ostentem nomes �acJO- emenda ás Disposições Oeraes, taxando Avenida Hercllio Luz, acham-sé no de:
t: Supplente, em exercicio, do Juiz receita geral a Repu íca, foramnaes, não passam de compa�hl,as es·

! II)S carros de boi, proponho uma tabel- vido alinhamento, e em caso contra:
de Direito da l: Vara da Comarca de modificadas as taxas e portes datrangeiras ..Para s� fazer �ma idéa de

Ia substltutiva á tabella IV, assim redr río.xíetermtnar a; i;regularídades que Florianopolis, na forma da lei,
.

etc. correspondencia_para o interior ecomo essa Ind�strta, ��trora p�o�peraigida: .

.

encontrar, afim de COLstar na planta, faz saber aos que o presente virem exterior do paiz, de acc0rdo com
entre nós, esta se sen ,mdo asphlx,�da, r I Aut"'moveJ's e carros de t d temp'o serem cünve' .

th d v para, a o oo,
e o seu conhecimento 10 eressar, que a tabella seguinte�

basta eibr o facto, bastanle COI� eCI o, 4 rodas para ; passagei' nientemente recltficadas. Cumpra ·se.
foram incluidos nas qua torze secções .de uma de nossas poucas fabricas que ros:' Portaria II' 782
eleitoraes deste municlPio, ps segujntes CARTAS-primeIro porte para-ainda lutam. Este estabelecimento que a) Com passage�ros 2$000 Ao Intendentedistrictal de Cachoeira. cidadãos: o inreril)r 200 reis e para o ex-hl poucos annos dava trabalho, que b) Sem passageiros 1$000 Te ndo esl a Superlntendencia aulori'

11' Secção' te rior 400 reis por 20 grammas;era a garanlia do pãO �e cento e lan-
II Caminhões automoveis zado o Cid,dãO Juvenal Rozino Pereir� Edificio da Esc.Ia Publica d...... a'ém do primeiro porte roo reistas mocinhas pobres, vlu'se obrigada a) Com carga 2$QOO f s concerto" necessarlos na es

d D'
.

t dda azero" feminino o Istrlc o e
para o int.erior e 200 para o ex-

a ir reduzindo o numero e suas 0t:e'l b) Sem carga 1$000 trada do Morro. de Tiburcio, entre Ca'
Canna.vieiras'rarias que hoje, Srs. Deputados, nao

t' De ,accordo poriantó, com a pro· choeira e Inglezes. e bem assim os cün'
Manoel Leol1 Silvy, Juão Benedicto terior, por 20 grammas,chegam á quarenta: I posta do Go�erno. P

certos indispensaveis na estrada da
de Britto Leandro Ignacio de Souza, BILHETES SIMPLES- 100Apresentando. a emenda q'ue el�va o I :CContinua) praia dos Armazens até O Morro,-de' José Fer�al1des do Amo.rim, H�rcili? reis para o interior e 200 reisimposto das- casas vendedorasde clgar' ---

termino'vos fiscalizeis a execUçã'l d'
GUI'lherme da Rocha, Manoel Candr

para o exterior.ros manufacturados fóra do Estado, I
-

O t
.

d veis tarn' dn"""() lenho a I?retençao. de salvar .com I c:, t S SOCI1c!J fZS
esse serviços.- u roslm,. e

. .' do de Andrade Octacilio Alves e BILHETES POSTAES COM
ö'

d O .::I bem intimar lodos os propfletanos Brl'tto Brun'o Thomaz Pereira,' Manoel '

2'
isso a industrIa cathannense e C1gar., CI

d b s e limpa' •

F RESPOSTA PAGA-' 00 reIs pa-E marginaes a o rarem cerca
LeonCiO de Souza Bdtto, Hilario ran'I·OS. E' um meio de a protegerm?s.

rem sargetas, va!las � cmregos, de ac'
co fagundes Junier, Jeronymo Ma' ra o !nteríor e 400 reís para o ex.um modo d!! ampararmo_; uma., tndus· ANNIVERSARIOS corda com a Lei. �umpra'se, noel da Silva, Nicacio José de Britto, terior'tria nossa, a exemplo do que l·fez o

h
.

• DIa 5 , Leonel Lu'lz da Cunha, Aureliano Bap. MANUScoIPTOS- tOu f'el'sRio Grande do Sui com a SUGl. Fazem annos "lJe·
Pt' n 7S3

I I' no.o sr. Arthur Romeu Lemos, del�' or arm.
.

,

. !Lita de Carvalho, Manoe Aure lano
para o interior e 8Q reis ,para o(Muito bem. muito aem.)

gado de policia n� cidade d� S. Jose; �o Sr. JOãO .Selya. Pela presente por da Luz Olympio Honorio da, Costa, ,O SR. OSWALDO, DE OLIVEIRA: Sr.
o sr. João Anto.nlo de Almeida, con- taria, fiscaes au�onzado a �azer os C?�: Beneve�uto Oregorio de Andrade, Fr�!l E:xter;or, por 50 grammas. l"axaPresidente estou de accordo com a

tinuo da Secretaria do Interior e Jus� certos necessarlos no trapiche mUDlCI

I
cisco Gonçalves de Santo, Sebashao minima: .200 rei., para o ínterioremenda apresentada pelo itluslre Se-

liça; pai a Praça 15 de Novembro, apre' Francisco Machado, Manoel Prudeneio o 400 reis para o exterior.cretario, o Sr. Jee 9ollaço,. c�m o .m· a menina Juracy Souza, sentando, üpportunament�, conla. da
dos Santos, Ponciano Gaya da Ventu- AMOSTRAS-lOO reis (para otuito de proteger a tOdu,trta «garrena despesa feita com os dItos servtços.
ra Antonio S;mplicio Cardozo, Ma' interior e 80 reis para o exteriordo Estado, mas acho que a c�ncur- IliTraDscorreu, hentem, a data nala· Cumpra'se.

•. n�el Erothides de Campos, Martinho
..rencia deve ser feita pelas propflas f�. lida da prendada senhorita Córa Ma· Portarl.u" 7S� C priano Bion. Oyriaco Abrahão da por 50. gramma�. T�xa mInIma:bricas, fazendo cigarros de boa quah. galhäes, a!Jplicada alumna da Escola Ao Sr. João Bapll.sta Sabllno. �ela L�z Donato Januario Valente, Jesé 200 reis para o IOterlOr e 160 pa-,dade.

t
. Complementar de Laguna. presente ficaes deVidamente au�orlza'l dos 'Passos Sardá, Jo.sé Francisco de ,ra o exterior.Pen�o que devemos taxar a ma erta

do ·.a fazer os.c?ncert?s ne�eSSarlo.S, no E�pil1dola, Sebastião José de Maga ENCOMMENDAS- 100 reisbruta co.m maior (imposto.ßo que o VISITA trapIche mUniCIpal a PraIa tde forat, Ihães. :Manoel Melchiades de �ouza,
por 50 grammas Taxa minima:200artigo beneficiado, como se dá, por Deu'nos o prazer de sua visita, o. apresentando,. opportunamen e, c!,n�. Marciano Antonio de 'Barcellos, Mo' .

.
jexemplo, com a her,,:,a malte. �ortan' sr. Patricio Teixeira Brasil, p�ofessor da despesa feita com os ditos servIços. desto Gaya de Ventura, Dyonisio An. reIs.to, deve se taxar m.als 0. fum� Impor', em S. João Baptista do Alio TiJucas, Cumpra'se. tonio Virissimo, Manoel Raphael Sardã, IMPRESSOS-�O reis (interior)tadü do que a fabrica cigarreIra.. -

Manoel Evarísto:Ccelho da Costa, fran' e 80 reis para o exterior, por 50Fazendo essas declarações, estou de'
HOSPEDES E VIAJANTES p�ln IHRDnn DA HUHfiDIA cisco 'Paschoal Thimoteo Alves. Irineu

grammas.inteiro accordo com a emenda apre' Pedro Callaço L U U II Domingos da Cunha, Manoel Euzebio CIRCULARES C..O MM E R-sen tad a peto IIIuslre collega, o Sr , Jae
Regre sson hontern, ,para Tubarão, o Bu dapesl, 17. Acredl Ia' se que se Monteira, Aniceto Eloy de Sanlo, CIAES-.40 reis para o in ter ior <! �Cellaço.

. . sr. agrimensor Pedro. Collaço, que nes' torna cada vez mais imminente um Marceunilío Britto de Siqueira, Edu'Vae á Mesa, é lida e apolada a se'
ta Capital recebeu carmhosas provas de golpe de Estado militar, em favor do. arde Calixto Pereira, Manoel Antonio 80 reis para o exterior, ftpor 50guinte
apreço. principe Otlo. . Barcelles, Manoel Francisco Coutinho, grammasEmellda n. II
Desejamos'lhe uma feliz viagem. O governo ordenou varias medidas. José Marques de Oliveira, Francisco JORNAES E REVISTAS--tO. á Tabell4 n. III do Orç(llnento

tend o relorçado as guarn içôes d a Iran, Lopes dos Santos, I.osé Rulino de Sou'
r e is para c in I e riar, e 8O re ís ?a'

Accrescente'se nas observações o. Para a zona sul do Eslad(), onde vae teirá 'za, Francisco Maria ca Luz, Ludovino.seguinte: a negocios, seguiu h?�tem! pelo Max: Jo'sé Macario, Francisc'J Joaquim de ra o exterior por 50 grammasOs estabelecimentos que, commer' o sr. José do PatrocInlo LIma, estabe

A
.

.'

Souza' Costinha. IMPRESSOS PARA USO EXsdando sómente com fumo., venderem
lecido com casa de commissões nesta nnunclos CLUSIVO DOS CEGOS,-40 rei.a varejo cigarros manuIaturados fóra
Capital. 12" Secção para o interior e exterior,por 500do Estado, estão sUjeites aos Impo.stos

FA'BRIPA DE R[POSTEIROS, POl-· Edificio da Escola Publica Mun!ci-
. integraes desta. tabella � aquelles que Regressou de Curityba, onde es�a. IJ l IJ pai do sexo feminino do grammas.commerciando com beblbas (> fumo

va a passeio, a exma. sra. d. JudIth
PHAS PORTINAS STORES PANNn Districto de Ca. PREMIO DE REGISTRO--300venderem a varejo cigarres manufac'

de Oliveira Simoni, distincla professo IJ ,IJ , ,. U choeira. reis para o interior e 400 p.ara oturado.s fora do Estado, pagarão mais
ra do Grupo Escolar Lauro Muller. PARA MESA, JOGßS PARA SALA, Bento Cypriano das Neves, Balbino exterior150$000 sobre a tabelia.

João dos Santos, PeJuceno João Ma.r' .S, S. em 8 de Setembro de 1921. AGRADECIDO
. TRILHOS PARA MESA. ceJlino dos Santo<, ManDel VenanclO AVISO DE RECEBIMENTO-_Jae Collaço O sr. dr. Mario Rocha, integro JUIZ Pereira, João José Alexandre, Ernesto quándo solicitado no aet'o do re-Luizde Vasconcellos da comarca da Palhoça, dirigiu'nos O. Schaeffer & Cia. Sebastião Braga, Carlos Alvares Ca .. gistro: 200 reis para o interlor eO SR. CARLOS WENDHAUSEN: Sr. Pre' um cartão de agradecimento. á noticia � bral, Manoel Floriano de Oliveira, José 400 reis para o exterior; pedIda asl'de'nte, raquel'ro. a V. Ex. para que do anniv€fsario de sua exma. esposa. Fabrica de reposteiros, vitrazes, Manoel Mathias, Manoel Anto.nio Nu' ',.

300' .

IJ posterIOr!: reis para o Inter arseja remettida á Commissão de finaDo colchas, cortiDas, cortinados, store�, nes, Augusto Francisco de Paula, �ao .ças a emenda que al.'cba de ser apo DIVERSÕES
panDo para mefola, jogú para sala, t�l- Gabriel de Magalhães. Manoel florin' e 800 reis para o exterior

_provada.,.afim de manifestar-se a res' No Theatro Alvq;ra de Carvalho
lho para mesa, J'ogos para IavatorlO, do Nunes, João Joaquim de Oliveira, PEDIDOS DE INFORMA..ÇOES,peito. a empreza Moura exhibirá hoje, o

.

t José Vicente Jacques, Luiz Rodrigues RETIRADA DE CORRESPON.Consultado, o Congresso approva dilm:l> Atlalltis, em 8 actos da fa' véos para nQlvas, e c.
. da Silva, José Lino das Neves, Iziàoro DENCIA OU ALTERAÇf\.O DEO requerimento. brica Nordisk-Films. Acceita-se pedidos para lDstalla- Francisco dos Santos. Manoel Macha-

ENDEREÇO 200 I
.h

' h
.

'.

S .

- re s par.a 0'10'E' approvada a Tabella n. III, - No Ponto Chie) avera o.Je uma
ções completas de casas, dos artigos do Oliveira, Manoel Firmianü de ou'E' annunciada :l discussão da das altrahentes 80irées de luxo, com
supra. za, J'osé Machado da Silva, José Calá. terior e 800 reis para o exterior''TABELLA N. IV o bello «film» Os tres seisllIado'

DevI'do a's maflhillaB moflemas e zans de Oliveira, Iz 'uro Maia Vianna, A -equlvalencla.co franco ouroresoJhos.. �

.. �_....,....--- _I-Auto.mov(i� e carros de 4 rodas,
-

bem aperfeiçoadas, esta fabrica está

W [EN [)) [E § [E�)arêo�sps:�:�gr��;Os 2$000$. e à;'I" - nas condições de fornécer o q�e ha de � '.
"

'.t!'!!!!f'
'.1$000

......
- ..._... ..._ ....... ""!!' - -

moderno, e_legante e de supertor qua-b) Sem passageiros
.

.

II-Caminhões automovels:
Jo-e C II lidade.

a) Cóm carga' 2$000 O aço
DIRIJAM PEDIDOS A' FIRMA, A 'magnifica e 'bem conhecida fazenda das' Demoras, inclusive.b) Sem carga 1$000

Advogado O. Sclmel't'el' dr Cia.- BRUSQUE e annexas ás afamadas invernadas do rio Jararaca, Papulm e MorroIII-Carros de 4 rodas para
RUA ARTISTA .mENCOURT Enderego telrgraphie} Schaeffer cl<> Maia, iunto ao Fachinal Preto, na estrada vetha de Lages, ten-

a) ���:carga 1$000 Caixa Postal n, 120 ---. do entradas pelo Quebra Dentes, Barracão e Jararaca beas casas,b) Sem carga $500 Florianopolis . -Preços' baratisslmos matlgueíras e potreíros, ma&"nificas aguada�, clima e�ropeu, aIlitu.IV-Carr,os de 2 rodas para' de de 700 a 1200 metros, dIstantes da Capital 110 kIlometros.passageiros cu cargas: -

E3:ara8niJ=eJE3I3L3Be�ee, A fazenda contém mais ou menos SO a 40 milhões, campos,a) Occupado $500' iii Dr. osé olteuxm fachln_eB e mattos, hô.s terras de piantaçä(7. Garante-se gado gor-b) Desccupado '$300
. ljI I!I d

' 'E f d d'cl d dV -Ani ai de montaria ou P' de uma casa limpa, I!I
ADVOGADO

-

lU o no mver?o � no verão. ntrega.se a azen a me I a e emarca, a.Car!i:.!!1occupado, ou _nao $300 reml·1 com dois quartos den- iii
iii Preço �onvldatlvo e .ambem recebe-s. em pagamento gado de crtar,OBSERVAÇOES tro da cidade. Paga-se o aluguel Iii .

(DAS 10 A'S 13 HORASJ

IiII
e de corte.1-1\s t�xas de�ta tabella réferem's� 'adiantado. Trata-se na gerencla'!lU i J Para tratf:lr c?m o proprJ�tario Carlos NavoleAo Po�ta, noquanto aOl) carr�s,de.duas rodas, áque� d f Ih iii PRAÇA GENERAL OSORIO, 24. iii escríptorlo da SOCiedade Cathannense na Jararaca, -on em Sao JOSé,es que forem tlrados por um ou dOJS esta, o a.

_
eJeJeJEJEileL3.eeeL3E1Se ,

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOTICIAS

PONTO FJNAL.

- ,

A���mbléa dO [(nb Militar
. Rio, 11.-Re,lizou se hontem a

Assembléa Geral do Club Militar,
para eleição dos cargos vagos, sendo
eleitos: Director - Secretario, capitão
Euclides Pequeno e Sub-Director
dos serviços geraes, loTenente Olym
pio Cunha.

/

HORA

Oeschanel vae
falar

DE ULTI1VLA

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

Faz publico OB nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
elle presidida resultaram vetados para Deputados ao Congresso Rspre sen
tarívo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Dsazmbro pro ximo
indo, na ordem seguinte:

Coronel Raulino Julio .Adolpho Horn 10,480 votos
Coronel Os etano Vieira da Costa 1 0,316 �

Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 �

Major José Accacio Soares Moreira 9,530 »

Dr. Ar'thur Ferreira da Costa 9,346 »

Coronel João Fernandes de Souza 9,287 »

Coronel Hyppotito Boíteux 9'275 )I)

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-f'onseca 8 984 »

Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 :II

Dr. João de Oliveira 8 924 »

Coronel João Guimarães Pinho 8,904 ,

Capitão Joe Luiz MaJ'tins Collaço 8.877 ...

Dr. Cid Campos 8,317 :II

Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281»
C(lmmandante Carlos Moreira de Abreu 8.223)t
Major Luiz de Vasconcellos 8.222 »

Dr. Victor Konder. 8,215 »

Coronel Alvim Schrader 8.210 »

Pharmacelltico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209)t
Major Eduardo OUo Horn- 7.856 )t

Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 )

Dr. Placido Gomes 7.767 »

Dr. Atllonio Vícl:nte Bulcão Vianna 7581 »

Coronel Francisco Alves Fagundes '7346 ,

Major Bibiano Rodrigues ele Lima 7 127 ,)

Dr, Walmor Argemiro Ribeiro Branco 7.044»
D�do 9 pass&do nesta cidade de Fl()rianopolis, a08 cinco dias do mez de

Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Junior. Tabellião, fiel'
vindo de secl'etado o escrevi (Assignado) Anterico da Silveira Nunes. Está
conforme o original. Era ut supra, Tabelliào Campos Junior.

Carmc

O rUrel!O �O [oronel Manoel' O �r. �imõe� lOle! e O Re' '10 novo regimen polítiCD i �:snt�b�i�:����' �o Pt��lt�d�ed!h�a��Ca
tíy

_
Y

,. I I d' o comité especial sob a presidencia
_ M�I'it onral H�rll·mnhl·lo v�n !In I n a r an a do Sr. Churchill, Ministro da> Colo-

U � U� pU UU UU- nias «ía Gran Bretanha, tomou F

RI'o fir�odn A amnistia geral todas as providencias necessarias para
Xanxerê, 14.-0 CeI. Manoel Maia, U Ur; ,.

esse fim. í'
superintendente eleito e prestigioso ehe- (Serviço directo (Je Londres,., A �v�c�acão das tropas britar.n.icas
fe politico, chegou hontem dc regres- Rio, 17 I,ara a REPUBLIOA A. A.) IJa prmcl�lou e os poderes executivos

S de SUl VI' gern ao RI'o Grande
'

',serão mais que provavelmente transie-o'· Lon�res 17,
• .! ridos na proxima segunda feira. .ernAqui e em Pass') Bormann S, S. O sr. dr. Simões .Lopes, mnnstro �. mauguraçao do, novo r�glmen 1 Londres, ao enviado especial do Go'teve brilhante recepção. da Agricultura, partiu com destino polthc<? da (rlan.da esta sen�o feita cem i verno Provisorio de Dublin..De tcdos os districtos vieram nu- Cl rnaxtma brevid de O rei que den'

ao' Rio Grande do Sul, onde terá a .

_

'
" Sua Santidade o Papa, endereçoumerosos grupos de eleitores e amigos

curta demora,
tro das suas prerogatlvas co�sUhlcIO' ao Rei o seguinte telegramm: cA no-aguardar a .chegada do digno chefe naes, de�empenhou papel saliente. na tieia do accordo concluido com a Ir'S. S foi recebido a meia légoi S. Ex. vae inspeccionar ali os es- elaboração do accordo, poz a ultirna lauda me enche de jubilo. Congratulodesta vill i pelas autoridades, represen- tabelecimentos que estão sob a di- mão. n.a sua obra, promulgando .uma vivamente com Vossa Majestade portes do cornmercio e pelo povo. recção do seu ministerio. am�I�t1a geral p�ra todos os crimes ter contribuldo tão effectivamente para

Os nomes dos benemerltos" srs. dr.l Ao seu embarque compareceu gran- pohhcosl�ommettldor, na Irlanda logo ao
a grande obra da paz.

Hercilio 'Luz, CeI. Raulino H 'TO, dr , de numero de amigos e autoridades,
estabelecimento da paz em onze de

O Rei respondeu agradecendo a

Abelardo Luz e Cel. Manoel Maia, fo- Com o mesmo destino embarcou JUI�Od ulltlmo:;. W'· I di S SJa Sanlidaue por seu bondo ;o tele'
ram delirantemente ovacionados, • .. "

ec araçao � ICla. rz que a ua
grarnma que lhe causou disse elle otambém o genera. Hastímphilo Mou- Majestade conhdenclal�ente espera maior p�azer,

' ,

ra chefe da Casa Militar do sr. Pra- que este acto de esquecimento e de

sidente da Republica. perdão ajudará poderosamente p�ra o

lev�nfim�nfo �y�rOlral�I'[O. estabelecimento de relações de amizade
e de boa vontade entre os povos da

[O'nfndnr!lra-o B dn OnfnOrfo' Inglaterra e da Irlanda. 'Rio, 17
�Ur; U� • Ur; �'I' a Algumas horas depois, mil e cem Zarparam hontem deste porto OI!

prisoneiros, beneficiados com esta me: couraçado Minas e o contra torpedei-dida, foram postos em liberdade',
1'0 Piauhy, os quaes vão fazer o le-Em outros assurnplos tambem o Go'

verno inglez mostra o seu vivo desejo vantamento hydrographico das ilha
de pôr em execução. o mais rapida: Maricas, devendo regressar amanhã.

Rio, 17.-Foram eleitos presiden
te e vice-presidente da Confederação
Brasileira de Desportos: Oswaldo Go.
mes e Antunes figueredo.

Foi eete o numere da sorte grande
de hontem 97.678

Paris, 17. Pela primeira vez, desde
a sua renuncia da presidencia da Re.
publica, Deschanel vae falar no Sena'
do, afim de interpellar Poincaré SQ..
bre a sua politica externa.

Combate effica
/

,

á. aphtosa
Paris, 17. O sabio Roux, director

do Instituto Pasteur, communicou sã
Academia de Sciencias que o uníco
meio que parece efficaz para combater
a aphtosa, consiste em serem os aní
maes :vaccinados com pouca idade.

LOTERIA

é Iixa a.em oitocentos reis para a

cobrança de taxas de correspon'
dencía internacional e em mil e
seiscentos reis para a de taxas das
encommendas internacionaes (co'
lis postaux). _ ,

Administração dos Correios de
Santa Catharina,5 de Janeiro de

1922,
O Administrador

Manoel Santerre Guimarães

I '.I' Batalhão .Ie (<u -;adorf's

Governo Municip'ai Veneravnl Or�em III dn r fro'0[1' '[Omlá��ged�o� �e§ 1�e��n�bt�02' g� l��g�etfic�m' � � � � � �:r; I Ur; d. a designados os d as de quintas feiras e sab- 15 3 I) » 3'FL<?RIAN�POLIS

I
bados, no palado �un.icipal da� 12 ás, 16 15 3 4P. F rei EvarIsto Schuermann horas_: para as �udlenclas espec aes de lOS·, » lO

5:'. . .
, crlpçao de eleitores, os quaes deverão apre- 15 3 � »

Commlssano da Ordem III desta sen,tar no acto os seus requeri:n�ntos ins· 150 2 , '» l'
Capital na plenitude de seus di- truldos com ,0S documentos exigidos pelo 150 2 » » 2'.'. art. 5' da Lei n. 3139, deJ 2 de Agosto de
reltos e dos que lhe foram autor· 1916. E para chegar ao conheCimento de 150 2 .. » 3'

gadus por seus superiores con- to�os, mandou ,lavrar o p,resente que será 150 2 � » 4'
De ordern do' sr, Superinten- ,

_ .' affixa�oepubhcadopela Imprensa, Floria; 150 2 :» � 5'
dente Municipal, e nos termos do

vlda os Irmaos terceiros ,para nopolJs, 10 ,de jane ro de 1922. �u, jose � ,PREMIOS
comparecerem no dia 18 á:;: 6 Ga�cez ju�]O�, escflvão o escrevI (ass)-

regulamento, faço publico4 para
' LUIZ de Olwezra Carvalho.

. .

d horas da. tarde, no Consistorio Está conforme.
conheCImento dos mteressa os, 'd V O cl 'I' '" O Escrivão José Garcez Jumm'

d
.' a mesma en. r em, a e elça.o

que urante o corrente· mez, em d M' Ad
.. ,

d d,', d' 10' 15
a esa mll1lstratr\la,

to os os' lasutels as as IFI
'.

I' 13 d J
.

h d ' Th onanopo IS, em c ,:lI'elrO

or.as" se proce e n e�ta esou,
de 1922.

rana a cobrança dos Impostos de
p p. E

.

t S h'
b •. ",' d

. �r. varts o c um-mann
a ertura e conttnuaçao e nego- C

' .

d O dIll.

f
,"- h' I ommlssarJO a r. .

CIOS, a erIça0, ve ICU os ente ao

sanitaria� cOllrespond e taxa pri
meiro semestre do actual exerci
cio de 19&2, sendo a taxa sanÍ
taria cobrada de accor.:!o com a

tabella annexa á Lei n. 251 de 12
de Janeiro de 1917, em combina

ção com o art. n. 18, da Lei n.

,441, de 27 de Outubro de' 1917.
__..

O contribuinte qne não satisfizer' O major Luiz de Oliveira Carvalho 1

supplenie em .exercido do juiz de Direito
O seu debito"dentro do prasa ad· da la, vara da Comarca' de Florianopolis,na
ma, fica sujeito á multa de 10 'I. forma da lei.

Faz saber aos que o presente. virem e
decorrido o dito semestre e ele delle conheciment? tiverem que de confor-

De ordem do Sr. Cornrnandante ta
ço publico que o Conselho Adrninis
trativo deste Batalhão receberá pro-,'postas a tê ás doze horas do dia 19 do
corrente, para a compra- de cento i
e quatro camas de ferro, trinta e seis
pás e oHo_ facues de maho cem bainhas,
que foram retirados do serviço, po
dendo oS interessados vir examinar
neste quartel os referidos artigos, das
12 ás 15 horas, até o dia 18. As pro.
postas deverão ser entregues �nesta
Secretaria, em cartas fechadas, pode
rão referir-se á totalidade dos ditos
artigos ou a pörte delles, e serão
abertas pelo ConselhJ Administrativo
ás treze horas do referido dia 19, pe·
r ,1IIte os· interessa d O!; que se acharew
presentes ou seus representantes. Quar'
tel em florianopolis, 14 de Janeiro de
1922, (Assignado) PEDRO SEBASTIÃO
CARPES, l' tenente secretario interino.

Cobrança do l' semestre dos

impostos d� continuação e

abertura de negocio, aferiçäa,
vehlculos' e taxa sanitaria,

O major Luiz de Oliveira Carvalho, l'sup·
plente em exercicio do Juiz de Direito da
Comarca de Fiorianopolis, na forma da lei.
Faz saber aos que o presente virem e o

!jeu conhec mento interessar, que designou
os dias de quintas feiras, ás 12 horas, no Pa·

.

1/

lacio MuniCipal para ter logar as aadienciag-' ';'"
ord narias deste juizo. E para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou lavrar
o presente que serà afflxado e publicado
pela imprensa, :Florianopolis, 10 de janeiro
de 1922. Eu] josé Garce4 'JuniOr. escrivão o
escrevi. (ass.) Luiz de Oliveira Carvalho.'

Está conforme.
'

O Escrivão JoséGarcezJunior

vada a 15 ';. n q, epoca da cobrall
ça do 2' sem "' .......

Thesourarla da Superinten-
dencia Municipal de Flqrianopú
lis, 3 de Jal1eiro de 19,22,

Antonio Coelho Pinto
Thesöure ira A.

PHOTOGRAf HO
RUA T1RADENTL3 "

Retratos para todo. o, 'fn CCt

desde 5$000 a duzi�
,

Trabalha lambem aos -:!c:.r"i ,,,-

LOTERIA DO ESTAD
-DE-

Sta. Catharina
.....�...--...--

Distribue 7 5. 010 em premios
20 DE JANEIRO DE 1922, A'S 15 HORAS

40a Extracção-Plano F
-�._-

1;).000 bilhetes a 12$000
menos 25°[0
75 %

em premios

180:000$000
45:000$000

135:000$000

PREMIOS
1 premio de
1 » »

1 � "

1 » »

1 » »

2 premios de
9 » ;)

35 » »

54 JI »

920 » ,.

50:000$000
5:000$000
3:000$000
2:000$000
1:500$000

1:000$000 2:000$000
500$000 4.500$000
200$000 7:000$(}00
100$000 5:400$000 '

30$000 .' 27:600$000
premio a 100$000 1:500$000

» » -50$000 750$000
» � 50$000 750$000"

» » 50$000 750$000
» li 50$000 750$000
» � 30$000 4:500$000
:. » 30$000 4:500$000
» » 30$000 4:500$000
» >lo 30$000 4,:500$000 f
II » 30$000 4:500$000

RS. 135:000$000

Os bilhetes são divididos em decimos
A organisação da Lotel'ja de Santa <JatharinR obedeeerá:

a direcção do Socio ANGELO M. LA PORTA, que
Coi dUI'ante 6 allIlO!!J soeio-gereute da Loteria

do Esta{lo (10 Rio Grande do S,nl.

Os concessionarios: LA PORTA & VISCONTI

A.dDliDi&tração
Rua Deodoro ll. 14

END. TELEGR. LOTERIA-c-CAIXA DO CORREIO N. 50

FLORIANOPOLIS'ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


