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A exeursae
,

,

do Sr. Dr. Hercilio Luzao norte doEstado
... ::=.= ....

,A chegada de S. Ex. a

JOio'lça oratoria, sendo' muito apPla'udido'jtendo o povo erguido ruidosos vivas.
ville,..Baoquete oU'e' O sr. dr. Hercilio respondeu. agra- Sómente ás �3 horas terminaram as

reeido pelo �l' decendo aquella. home.r'Iagem d?s �eus I
manifestaçõ�s.,

_rectorio -BIs' amigos e do' Dlrectorio de joinvílle, �
.

corsos. composto de elementos de grande preso Visita.s
. JolnviIle, 20.-0 exmo. sr, dr .. Her- ti.gio e de. j.ncontes�avel significação so- [olnvllle, 20�O s,r., dr. Hercilio�L�zcílio Luz chegou hontem a esta cidade, cial e politica. da Comarca, esteve presente á missa celebrada hojeáS.19,40, de trem, em carro especial! .Disse que a gentileza do Directoria ás 8 heras. ' \

acompanha�o_ da commisaão [oinvil- !ôra. at� á escolha do �eu int.erprete, Em seguida, acompanhado dos srs,lense que fora até São Bento, co�· incumbindo o seu querido amigo dr: drs. MarinhO' Lobo, Ulysses Costa e
posta dos srs. drs. Arthur Costa, Dias Arthur Costa de lhe fazer aquella bri' Padre Gercino de Oliveira Visitou o
Paiva, Mario Portugal, deputado l:uiz Ihante saudação. . Colleg.o Parochial, Asylo de Orphãos •

de Vasconcellos e dr. Alvaro Bhering. Terminou saudando o Partido Re: Hospital Munrcipal e as obras do novo
Em Hansa, Jaragua e Bananal, foi publicano de [oinville, que unido e for' Quàrtel do 13' de Caçadores.s. exa. cumprimentado por commissões te prestará relevantes serviços a esta

"
.dístrictaes do Partido.

. importante. Comarca, ao Estado e ao 8. exa, visita 'o �oo8elho Uu'
Aqui a sua recepção foi verdadeira- Paiz, nlcipalmente deslumbrante. Ultimado o banquete, subiram todos ]oinville, 20 -O Conselho Municip�l,A gare, onde toca va a musica d o ao pavimento superior. reunido em sessão extraordinaria re-

Tiro 226, estava completamente cheia, Todos os salões do Palacete esta' cebeu a visita do sr, dr. Hercitio Luz,notando-se as altas autoridades locaes, vam cheios de cavalheiros e exmas. Ia- que foi saudado pero dr. João Paiva
o Conselho Municipal incorporado, milias. ,S. exa. respondeu elogiando a ado
Directorio do Partido, Consules, Offi· Chegavam as sociedades desportivas ministração municipal de [olnville, o
cialidade do 13° Batalhão, tendo á de [oin ville, formando mais de tresen: progresso da ci.lade e a cultura da sua
frente 110 sr. ceI. Valgas Neves, com- tos rapazes em surprehendente mar' população.

.

merciantes, industtiaes, exmas.· fami- che-aux [lambeau», tendo á frente a Promelteu, desde que volte ao' go.�ias e grande massa popular. banda de musica.' vemo pelo valo das seus concidadãos,Ao som da musica, s. exa. desem- Estavam ali, neste momenle, cerca realizar as obras do saneamento desta
:barcou, sob demorada e vibrante salva de quatro mil pessoas. cidade, e promover, quanto antes, a
.de palmas, sendo lhe apresentados os Em nome dessas associações falou o SU!i Il=ação férrea á capital,.cumprimentos de boas-vindas pelo sr. dr. Arthur Costa. O discurso de s. exa. caLlSOU a
-superintendente sr .. dr, Marinho Lobo. S. s. começou dizendo que ha ho- melhor .irnpressão.

-

Organizado o cortejo, o sr. dr. Her: ras que valem bem ser vividas, para
.cilio tomou o auto em companhia dos alegria e para gloria da vida. Banquete offerecido pela mu-.srs. drs.rl.Jlysses Costa, Marinho Lobo O sr. dr. Hercilio estava numa des: ••

l"d de major .Lulz Nierneyer, presidente do sas horas, recebendo aquella manifes- nlClpa I a e

Directorio, seguindo para o palacete tação sem igual, pelá sua imponencia joinville, 20-Realizou-se, ás 13
o Príncipe Joinvifle, preparado faus- e pelo seu enthuslasmo, na historia de horas, no Palácio-Hotel, o banquete
osarnente para a sua hospedagem. [oinvllle. offerecido pel: Municipalidade 110 sr.

O prestito, composto de 50 autorno: 'Era li mocidade, que não mente, dr. Hercllio Luz, que se revestiu de
.

h
. excepcional brilhantismo.-veis e innumeros carros, atravessou as que V1l1 a saudar o glorioso chefe da

Em nome da .Municipalidade falou-ruas iIluminadas, replectas de povo, o Democracia Catharinense. .

q/ual se descobria a' passagem de s. exa. O discurso do sr. dr. Arthur Costa o sr. dr. João Paiva brindando o exmo.
h R d J' '11 1 'J S'

.

,

d H 'I' d Segue, oje, para o ia e aneiro (;) 1 ustre sr. corone oão I-A Rua das Palmelras, onde f_ica si- foi bellissimo, terminando sob os mais sr. r. erCIIO, que respon eu, agra-
.tuado o Palacete, apresentava um as' ruidosos applausos; vivas e palmas. decendo aquella .homenagern. mões Lopes.

-

'pecto feérico tendo tres arcos ítlumina; fei�osilencio, falou o sr. dr, Hercil.o, Agora, ás 15,30"s. exa.dá recepção, Acompanh�-o a SU<l. graciosa filha senhorita Yolanda
.dos á luz electrica e ao centro uma com voz firme e vibrante, não occul- estando o Palacete repleto dos mern- S. 8., que acaba de ser distinguido com um convite do' Ministerio ;da.grande estrella symbolica com as ar, tando o seu enthusiasmo e a sua com-

bras mais proeminentes da sociedade. Agricultora para organisar a Exposição Pecuaria do Rio Grande do Sal.rnas.do Estado. moção. joinvillense.,
E N d b dAind 1-0' d H '1'

.. na xposição aeional o Centenario, . vae rece er instrueeões para o e.As palmeiras estavam lambem Illu: Disse que aquella manifestação da I a I. Je o sr. r. ercuio VISI' ... y

.minadas até grande altura. A tacha- mocidade generosa ti sua velhice lu' tará algumas fabricas, inclusive o sempenho da sua honrosa imcumbencia.
da do Palacete apresentava, de alto a tadora, era um estimulo ao seu' pa-

Moinho Bôa Vista. Desejamos ao sr coronel Simões Lopes e sua. gentilissima filha -uma
aixo, uma itluminaçâó multícõr, dan- triotismo e--ao seu esforço pela grarr

,o banquete que lhe será o(ferecido e�ceUente viagem.do tudo, em conjuncto, uma impres' deza de Santa Catharina e pelo futuro á noite, constará de 100 tàlheres.,
·.são deslujnbrante. , do Brasil.

,

,Em toda a sua extensão a rua esta' Disse ver con alegria que a moei·
va cheia de povo e exmas. famílias. dade; joinvillense, cuidando da sua cul'

. A' frente do Palacete tocava a ban° tura physica, não esquecia a' sua cul'
da do 13° de Caçadores. tura moral e intellectual.

'

O sr. dr. Hercilio desceu do auto Pertencera a uma geração. que se
:visivelmente commovido com a gran- descuidára desse problema fundamental
diosa recepção. da' existencia das raças fortes.

Do balcao do Palacete falou o sr.
.

Mas, o Brasil do seu tempo, nao
dr. Cezar Souza, p.roferindo um bri·· era o 13rasH de hoje.hante discurso de saudação ao sr. dr. Somos um paiz immenso, uma na.
ercilio, terminando sob a mais en' çãO I,ibera!. proba e generosa.. .

husiastica acclamaQã�� Temos destinos gloriosos a cumprir.S. exa. penetrou no Palacet�, entre Já começamos a pesar na balançalas de senhoritas da mais· alta socie' politica do mundo.
ade joinvillense, que' sobre elle joga- cOa· minha velhice, do poente de
,am flôres. Algumas offereceram�lhe uma vida ,que tem sido consagradaIndos bouquets.

. toda ao serviço da Patria, exulto na

r---<�,.ll:I."-' S ,cumprimentos, o sr. dr. contemplaçllo desse futuro que nos
er-::lllo subiu ao primeiro andar, ap' aguarda, e adoro, e amo, e quero muiarecendo na saccada. to a essa mo'ridade intelligente e forte
Immensa -e vibrante salva de palmas que se pre ara para defender a digni'
coou em toda a rua. . dade do Brasil, par-a constituir uma ra'
Depois, foi servido o batlquele, of· ça digna da missão historica que nos

erecido pelo Directorio.· esíá destinada». '

Ao champagne falou o sr. dr: Ar' O magnifléo discurso do sr. dr. Her'
hur Costa, \produzindo uma bella pe" cílio despert intenso enthusiasmo.

Coronel João Simões Lopes

A IMPONENTE RECEPCAO EM JOINVILLE
delirantes

" aeel.Dla�ões
.

'carta de um official da
..

do po�o
MarinhaUma importante

-

o banquete no Palacio Hotel.-O.
brilhantes discursos do sr. dr.
Ulysses Costa e do e::uno. sr. dr .

Hercilio Luz. '

RTE

Perguntou: S.erá a politica uma

flo-,cana,
pondo-se se�pre ao I_ado das boas

resta ,escura, povoada de salteadores, causas.
.

um pan�ano ch�io de miasmas, alguma' Saudou o sr. dr. Hercilio como chefe
Joinviile, 21. -Realizou-�e, hontem á coisa de torpe, de d:sonhesto e de cri· do Par!ido Republicano.

noite, o grande banquete, no Palacio minoso, once o magistrado não possa Esse vibrante discurso, qne prodo·
Hotel, em homenagem ao sr. dr. Her· penetrar,' sem macular-se, sem p_erder I ziu excellente -impressão, foi applau-
citio luz.

. a razão e o sentimento da Justiça? didissimo.
O salão apresel'ltava um aspecto ma· Não responde.

.

Em seguida érgue',se o sr .. clr. Her-
gestoso." N

"

t 1"1" d
cílio Luz.

O sr. dr. Hercilio sentou-se ladeado 110 e. es a a po I lC,a que apren �l;1, Fez-se profundo silencio.pelos srs. drs. Ulysses Costa, Marinho qu� aquI se f�z. que o sr. dr. Herctho
.

Lobo, CeI. Valgas Neves e major Caro .ensma e pratl�a. .

.

Começou S. Excia., accentuatido a

los Niemeyer. Se a t�ga o ImpedIsse de to�ar par-
sua orientação politica.

Abrilhantou a festêl uma bem afinada te na VIda paI ttca do seu pan, ella Assumindo o OQverno nem um mo'

orchestra. seria a ,tunica de Nes<;us, de que se mento pensou fazer derrubadas, nem

despojaria parJ ser cidadão e para ser dividir a familia Catharióense em ven'
Ao champagn.e usou da, pala vr a o

. brasileiro. cidos e vencedores.
.

sr. dr. Ulysses Costa. Quiz fazer uma politica de larga con.S. S. disse que acceitára a incumben- Coíltinuou dizendo ter. sido �qui o cordia, porque o Estado p:ecisa da coI'
cia de saudar o sr. dr. Hercilio, por. delegado do sr dr Hercllto �te a or. laboração de todos' os cid1dãos' sem
que é magistrado e é politico. ganisação do actual D rectorlo, que e perguntar lhes a su 1 procedencia des:.
Definiu o que é ,um magistrado e quem faz politic�, com a sua collaba- de que sejam dignos e ct;lpazes.

affirmou que� nesse c.racter, ninguem raç�o. Para aqui mandou como seu 'Dele
lhe apontára a pratica da deshonestida- Depois, estuda a adminit;tr�ção Her· gado, incumbido de uma reorg�niza.
de, da iniquidade e dq, desrespeito aos cUio, refere·se ás �uas qualidaçies de ção partidaria. iiaqueijes moldes, o seu
(jireitos alheios.' chefe, á sua acção patriotica e republi- ,>distincto amigo, \

dr. Uly'sses Costa,.

idaJe' o Papa
A M co
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���U��t��' �ê ��°Tsf:�:�:�d:d:, ��W�, Imeri e aJltUlão aleliulDal A nob re attitude de
fica, desde"'que a �olitica e a Magls O sr dr Abelardo Luz illustre!'

ff I dtratura se -façam, sem aquelJa influir Senreta;io do Interior e Justiça' re- Um O � IC Ia a.aas decisões desta. J
"

'

Nao foi a sua amizade pelo dr. cebeu o seguinte telegramma:

M 'hUlysses que influiu para dar-lhe a '«Xanxerê, 19 ,I arl n amissão que desem�enhou a seu. coa- Transmitto ao prezado amigo' o

tento, foi o conhecimento propno qu� telegraroma reeebidodo senador Vidal
• ,

_

,

tem, dos serviços dedicados e rele
R

.

lo no so eorreligionaric O dr le"1110 lnl relnhA .

vaote; que o dr. Ulysses prestou ao amos, pe ,
'

, U • IL ( U GR
6cfVerno Schmidt, com desinteresse, major Fehppe Antonio, nos seguíntea <_

capac�dade e valor. termos. •

rt f' tSe o dr, UJyss�s não ..consegutu.nlvez «Dei conhecimento drs. Nilo, Sea- 118 IlpOllao e [ar aconcentrar aqin todos os ele!_11entos bra telegramma adhesão. Ambos
Iccaes, nem por isto a sua acçao per: '. - d

'

I"
,

I''de o valor, porque muitas vezes e muito agra ecem va lOBO apOlO e ei
O exmo. sr. dr. Hercilio Luz,

impossivel petas contíngencias huuia- torado dessa zona, COl� qual me • on-
eminente chefe do Partido Bepubliea

nas, realizar.obras a conte';1to .de todos, gratulo pelo nobre altivo gesto reac
no Catharirienae, recebeu do sr. ca-

Vê, porem, que em joinvílle, existe ção republicana, triumpho em todo
'tão-tenente A. Cotrim Coimbra

um grande partido, com elementos ,

S d õ (A 'g) Vidal Ba- pi .• "

h d'poderoscs da mais alta s!gnificação paiz. zu aç es. S�l. illustre official da nossa Marin a. e

local no seu passado e no seu presente. mos». Guerra, em eommiesão na 'Capita-
E é pela grandeza desse parlído O n08SO amigo major Felippe .res- nia do Porto deste Estado,:l seguin-].

que ergue a sua taça, pendeu o seguinte: -,

.

tE: carta:Palmas e vivas rebentaram por todo .CoroneI. Vidal Ramos. Rio--Re-
o.salão com víbraute emhusíasmo, cebi telegramma v, exa. Nenhuma

..Coqueiros, 12 de Janeiro 1922.Em seguida o sr. dr. Maranho Lobo .

f' d'b' d di E Sfez o brinde de honra ao sr. Cei: Rau' eommunicação IZ a enn o �n 1- Meu Eminente amigo, .:.Ixmo. r.

lino Horn ,iIlustre Governador ti\) dataras drs. Nilo e Seabra. HOJe re- Dr. Hercilio Luz. Respeitosos cum-

I:stado.
'

quererei certidão autographo proce- primentos. •

Depois desse brinde o 'sr, dr, PIa' der contra auter desaa exploração Ha dias, em telegramma que al-
cido,.Gomdes, .Ieu ubrnrl'l1dloanrgOo dlssrcursdor, palitiea. Centro Hercilista, do qual guns otfioiaes effectivos e' reforma-termrnan o por, .'

iã manif lid '00" .. d'Hercilio.
- ,faço pa�te,) mamtestou SO 1 an a- .dos do Exercito e Arma a, aqUi" re-

A';'frente do Hotel estacionava grarr de candidaturas Bemardés e Urbano, sidentes, passaram ao Club MIlitar
de massa popular.

.

.

'.. . Saudações,»
, hypothecaude suG. solidariedade á at-

O s�. dr. Ulysses Costa fOI mUlto . Posso garantit· <to prezado amIgo titude da ml!ioria� sobre a '-]Qestão da

cU'g�ru�eo���d��gUiU o sr. dr, -Herdlio, que ne�te Município _n�nbuma im- carta �ttri?uida ao dr. A:rthur Be�nar.
com numeroso acompanhamento, para portanCla tem exploraçao dessa natu- des, fIl'meI tambem""",umha asslgna- O �r.' Ue.([ilio lUI terá 'Hltivao P,dacio do Principe. .

-.' reza, tura, porque impressionado pela cor-
Eram 23 horas! e � cidade tin�a Um Seguir�lDos, aqui, tão sómente _a renté que me pareceu, a priori, ver- _

aspecto extra?rdmanamente Jestlvo. vossa criteriosa orie!ltação, e o Par- dadeirct quiz como· militar consig- rR[nprio, nnfta [BPI·lal'Logbo. dedPols chegatva aloo TPI·r·ao·la2�2eóte tido Rêpublicano saberá. cumprir o
nar o �fU' protesto contra a oEfensa li li �-u Ii� A' ultima hora, recebemos, hontem.

'

uma nga a compos a pe .

'd' d
.

a nova tristissima da morte de SUa'.
Corpo de Bombeiros e Escoteiros�tudo seu eV-lilr, s3.gran o �as, urnas o nome atirada á c1asse-a que �rtenço. . Realisou-se, na Superintenden- Santidade o 'Papa Bento XV. f

sob o cO!JImando do tenente Miguel dos benememos brasIlewjs drs. Ar- E, si bem que a mmha attltude
cia, uma reunião afim de trata.l-se Foi uma perda irreparavel para a

Oliveira. .

.' thur Bernardes e Urbariõ Santos, não 'visàsse absolutamente uma de- S O Egreja Catholica e para o mundo in"
Em nome do Tiro e dos EscoteIros, jamais se affastando dos altos ensi' monstração politica favoravel ou des. dHa r�cJ.ePLção ao. eX;t�oC'h ri dr, teiro.

'

falou o tenente Miguel em nome do .

d 1 hf· d d'dá· erc.1 10 UZ, e.�'llnen e e.e o Bento XV foi um espirito eminente..
.

Corpo de Bombeiros f�lou o sr. dr. namentc,s" o seu prt!c aro c e e sr, favoravel. a qualquer �s caa, 1 a,tos .

PartIdo Republl-cano Cathartnen' mente reconciliador, tendo dado .a!Y
A.lhur Costa.

. dr. HerClho Luz
.. Cordeae� sauda- presidenCla da Republica, os dIas e

se, no proximo regresso da sua mai's brilhantes provas dura!1te a ter'
O sr. dr. Hercilio respondeu com ções, Manoel Mata, Superlntenden- a reflexão, fizeram·me COinprehender excursão ao norte do Estado. ,rivel conflagração mundial.

.um pat!lotico dis�ursó, que foi varias te'.»·· o caminho falso que segui,
.

E' , reunião 1 Visando a paz dos povos, S. 8antl'-
vezes. interrompido pel::s ap�lausos, .-. -�...._-�--.

Lendo tudo que se tem escripto a stlvera�
. pres:nte a

,

I dade procurou servir á causa da jus'prir.dpalmen'te quando, refermçio·se
f t d S S b . .

-

.. os Srs. CapItão J')ao Carvalho, Suo tiça e da Religião 'Catholica, prégan<
aos jovens escoteiros, relembruu o A es a e . e as· respeIto dess,a IrrItante ,que�tão e co�- perintendente Municipal e depu- do o amor entre todos os h:}mens�
episédio cParmhybalt, a cujo bordo,o su:tada a mmha conSClenma reflectI-

tado�eleíto ao Congresso Repre- O ade�lfItado da Hora não "noB per"·joven Oreenhalg m�rreu corn� eroe tião no .Ribeirão da, senti,me pezaroso deacbar-me en-
sentativo' capitão Flaviano Gas- mitte maior h?menage� ao eminente-

em defesa da bandeIra do B�asll. . .. . . volvido 'em semelhante c.ausa. _ M
'

I C d h u- Chefe da Igreja Cathohca, o que far
Referindo-se aos. Bombeiros, dIsse �ealiza'se JI�J�, no dlstrtcto. do �l' O ue me causou maior. estranhe;.lt�o, arç,�. ar oso, p armace

remos no proximo numero,
.conhecei-os ha mUIto, desde o tempo I beirão, a _festIVIdade do glOriOSO Sao ,q .. ,

d
tlco Manelo,Costa, dr. Carlos Cor- ,Contristados lamentamos o desappa'em que esse corpo de bravos offere sebastião, c�m m�s!la solemne ás 9 za. fOI ter SClenCla, ,pelos Jorn�es l� rêa, Alo.ydes e Ary Tolentino, recimenio de S. Santidade, o �ontifice.

ceu, os seus servIços ao general Moura, hor�s e procissãO a tarde. ,

. �IO, que o enthmnasmo que Impu Pompilio Luz, Antonio Pinto, dr", da Paz.
na épo�a da revç.ha, �m defesa da A nOIte �e.r�o que,lmad05 diversos 510nara grande numero de meus ?om- Oscar Ramos, Tito Carvalho, Abi-Republica, da ord�m Interna e do fogos �e art1f�clo. ',)-- panbeiros. os que tomaram a petto a ,.

M f I ã Q" p,_prestig�o das autofldades.
_ A�rllhantara as festas uma banda de

chamada desaffronta da claSlse. não 110, a ra, e cap t o ulC-lno

c_.&'�\ q"I'!l,a,�,46�,AdA�ElogiOU o garbo e a correcçao do musica ·Iocal.
_
., .

't t'd relra Bento. � ��Q,.�� ��
T' era a razao e SIrn o espm o par 1 a-

F· d
- .

d l'bI��r�inada essa mánifestação; s. exa: rio já evidenciado ,antes do, appare- _o,ram /�(a �s �a�I�:nt:
I

r:: illDno_tos Ar=seguiu para o cClub Joinvil!e:., onde cimento da já celebre carta e compro' raço:s re a va� af .

r

b' _

IJT
. foi real.izado um baile em sua honra-. bido por todos os officiaes e seu res-

vado ainda, pelo regosijo com que cep�ao q�e s�ra elta ao ene

.A'I'r'I\46iuAQ
•

Ali foi s. exa. recebido por exmas. pectivo commandante, Sr, 'CeI. Valgas .

smos foi recebida a solu- merlto catharmense. ��� 1!!!!!!J_�v�
.

h
.

h't Ih fi e�am Neves, por esses me J
• �sen oras. e s�n Orl .IiS, que e. z ,

A banda de musl·c·a toe'ou durante ·ça-o dadd pelo laudo do Club Militar Commissões especiaes irão re- RIO,.d
extiaordmana mantfestação. /

, .' . "

's E 'B" b «Jornal do Commereio» explic:JEm nome das senhoras, discursou a_vis ta, .' quando ISSO deverIa ser apena8 mo- ceber. '. x, em Iguassu e no

que a Questão da elevação dos impos ....

o sr. dr, PI-acido' Olympio de Oliveira, AcompanhadO pela officialidade, o tivo;para entreistecÍmentos.· Estreito, once estacicnará uma
tos na Argentina, segundo telegram�recentemente formado em direito. Dr, Hercilio percorreu· todaa as de'

Para ficar bem com a minha comi· ba'hda de musica,
'

'mas de correspondentes especiaes, re:,
,

O sr. dr. Hercilio falou,em agrade .. pendencias do quartel. -

cienci� resolvi escrever esta carta pa-· Haverá embarcações destina- cahia prlncipalmente sobre produetoS'Cimento 8. Ex. :faz mais visitas
E E

. hrasileiros.
.

A
"

I d ar S exa< des- Joinv.ille, 21. Após â visita ao 13' ra por esse meio declarar a.V. x, dos ao �ransporte para o strelto.
I'nforma a ministro das Relações que'

ceu ���go�l��aoffe��id: u�a ta'ça de batalhão, o Dr. Hercilio Luz esteve na a minha 0!Jinião, agora, assim for·
I Fallarão em -Biguassú: o dr, logo que foi scientificado dos primei.ch�mpagne pela Directoria, discursan· Escola Allemã, a convite da respectiva mal e logicamente estabe1ecida. ,Carlos Corrêa; no Trapiche Mlf- ros rumores,procurou informes exactos,-do o sr. dr. Mario ?'.ortugal. ,

Directoria. E o faço, quanto antes, para 9ue llicipal; o capitão Joãó Carvalho e tendo pedidp e obtido do ministro Pe�
O sr, dr. tferclllo recolheu,se ao Em nome desta, o Sr. Max Colin V, Ex" de quem SOI1 grande admIra- na residencia do Sr, Dr. Hercilio dro de Toledo esclarecimentos que-Pahlcete a 1 hora da madrugada. saudou S. Ex.

.

\' d
. ..

m' não ve L d F
'

L' d demonstram que os impostos nã() vi�
Os alumnos cantaram o Hymno do or e SlDCel'lSSlmO algo, -

UZ, o sr, r. .errelra Ima, e-
�am aspecialmente os productos brasi ...

Alm_oço no (.'entro I.ulustrial Estado. nha sUl'por que compactuo com os putado federal. leiro�, mas -são de caracter geral, at-
'joinvill-e, 21"7Serâ offerecido. hoje, Aó dr, Hercilio foram offerecidos que, velaiamente, sob a capa de can- ,A' noite haverá retteta na Pra- 'tingindo a muitos productos de outraS'

-AO sr. dr. Herctlio Luz, um almoço no ,muitos «bouquets» de flores naturaes didatu�a� pl'esi�lenciaes" procuram fa-
ça 15 de Novembro, por ban j a__s procedencias.

Centro Industrial. Após a visita á Escola AlIemã, o dr.
zer pohtlCa regional. de mesica e rio 'Palacete do Dr. Accrescenta, porém, que .estA certO'

S. ex. partirá para São Francisco ás Hercilio esteve na residencia do sr.Luiz
Esta declaração quiz fazer, a V, Ex. Herel'II'o 'Chacora a' rua Jose'

de que o governo argentino tem as'
15 horas. Niemeyer, presidente <:'0 directorio po·

l'
na melhores intenções e as maiores sym ....

litico local. logo que assignei 'o citado t� egram- Veiga.
-

pathias pela s-::rte dos prodndoS bra.
O dr. Hercilio Luz vi.it,. o S. Ex, visitou ainda varios pontos ma não tive porém opportumdade e

.

sileiros.
Grupo Escolaa: «Conselheiro da cidade e dos arrabaldes. hoj� o faço com prazer. por poder O sr. dr Azevedo

,Itla:fra. O ..Centro Industriab of:ferece dizer convictamente'que, como cida-'l agindo, no assumpto,
JoinviIJe, 21. .' -' um almo_ço a S. Ex. dão darei o meu apoio â, corrente' Foi dirigido ao Sr. Dr. Herci- como deve junto aos
O dr; Mercilio Luz visitou hoje, ás 8. joinville, 21.· A's 13 horas,. teve ln,' POI'Irtl'ca llL1e obedece á direcção de Uo Luz o seg.u. inte telegra,'mm,a:

tinos.
horas, o Grupo Escolar «Conselheiro I t I ff Id relo 'Y'

D H II L J II
-- - - _M..... _

Mafra'», sendo·acompanhado pelos Drs. gar o au o a �oço o erec o
...

� V. Ex", digo como ,cidadão, -por- c r. ercl o, ,uz omvl e.

E' d d,Centro Industnal> ao Dr. Herclllo
'I't, apenas um Amigos incondlclonaes V. Ex

esesper� Or.Marinho Lobo ê Cezar de Souza e Luz.
..

que" como mIl ar, sou
_

.'
. " U , :deputado Luiz Vasconcellos. O dr. Arthur Costa, seu presidente, cumpridor de ordens da Naç�o, como apresent�mos s!nceros cumprI·

,

4.
,S, Ex, foi recebido festivamente.

orou, offerece�?o o almoço,' '. 1 é o meu dever, como seu se�Yldor que mentos Just�s ,�omena�e
..
llS vem

d dA' porIa do Orupo, o Director e O dr. H,ercllto respondeu, le_vantan- sou.· . recebendo trlUn:phal vl�g,em, ' r�' O . est� O Orespectivo corpo docente esperavam 6 d d mente ara b IOdar a I d' dI I' b Udr, Hercilto, tendo os alumnos cantado
o-se epols nova pr.

. Ee.te é felizmente, o pensamento a çan P In scutlve Ipru�tlglO.sa Ia

o Hymno do Estado personfahd.adte do DI r .. ArthurfCost�l' a- dominant� da maioria das nossas politica. Rogamos fineza avisar .

'.
"1 quem eZJlIS as e e ogJosas re erenc as,

., , '. d I d' 1 d Bi' Papa
'-

� O pr�fessor Accac!o Moreira f! ho dizendo que elle está talhado pela sua classes armadas e ]a_ mamfestado por antece enc.a la c leg,� a guas
p:rod�zlu eloque�te discurso, sauda��o, i1la�t�ação e operosi�ade e prestigi.o alguns dns seus eminentes ch�fe8; �o s�, fim reallzar aF pr0Jectada ma.
o eminente VISitante, O tlr. Hercllto poltuco para as maiS elevadas pOSI- con'mrio seria atirarmos o nosso paIz nifestação V. Ex Saudações atten.agradeceu a saudação. -

d polit'ca'
�

. .,
.

J
-

C Ih C Ih Pi' Roma, 21. O Cardeal Carmelengc:r.Em seguida, o dr. Hercilio percor, çoe�. a 1. • á sorte dessas republIquetas em qu� cIOsas .• oao arva o, oe o, n
Marry dei Vai, a quem compete assu

leu todas as aulas tendo uma agradabi- O dr. HerClho .segue para S.
as revoluções se succedem, qnaSl to, Velho Costa, Ary Tolentmo, mir a 'suprema dire�ção da Egreja, n

lissi01a impre.ssã.o'da sua visita,
. '. joinville, 2rrÃ��(H:5�;0 horas o dr. se,Ü!.pr,e reclfassadas, algumas vezes Ca�ios"Corrêa, Al;ydes Tol�nt�no, caso da morte do Papa, até a eleiçã

O dr. Hereibo visita a oC:flcla Hercilio seguirá péra S, Francisco, a vwt.onosas e pue são a causa de suas He:tor Blum I Chrlstovãio ?�lvelra, do nov'o substU�to, passou a residi
lidade do 13' bordo do vapor cBabititonga» fretado ruinas. -.Flaviano GastãÓ}) �oi.ttp1h.1{ L z ��/f����a�ot'o��t� '�g�:�t�. o deseu

]oin,v!lIe,21 O �r: Hercilio Luz retribuiu. pela Commissão de festejos desta ci-
. Sauda mui respeitosame�te a' V. Fil??, ]oão,Cunha, T.ito Caifalho, Os med-icQs,estão admtnistrando a

a VIsIta da o.ffJcl�lidade do 13 bata· dade,
. . " . _ E tt e pat-ricio venerador Abllio Mafra, Henrique Bruage. Papa o oxygenio, desde ás 10 horas dlhão, Em Jotnvllle, essa sua pohhca nao' x.? amg, a • ,,' h tA' porta prin_cipal, S. gx. foi rece· poderia soffrer modificações. (A�slgnado) A! Ootr'&m Go'tmbra.'_ manti,» Oh em.

OIROUI..JAR
Directono do Partido Repubíicano do município de Palhoça

Os membros do Direetorio do Partido Repy,blicano do.
, mu,nicipio de Palhoça e seus supplentes em 'reunião hoje
rea1üada no salão da Superintendencia Municipal reeoloe
ram indica?' aos suflragios dos seus co17'eligionarios na pro
xima eleição presidencial de 1°, de Março os dignos e illustref;
Candidatos da Convenção Nacional de 8 de Junho do anno'

passado: Doutores Arthur· da Silva Bernardes e Ur;.'
bano -dos Santos da Costa Araujo, 1Y.ze1· do valor
e dos bons serviços prestados á Pairia e á Republica pelos'
dois notaveis estadistas, é missão Ie. que se julgam dispensa
dos os 8Ígnata?'Íos desta, P01' serem de sobejo conhecido� em,

todo paiz," P01' isso mesmo os dois grandes braedeiroe (oram
indicados pa?'a a suprema magi�tra,tura da Nação pelos vul
toe mais proeminentes da politica nacional, e acabam de ser

recommendados pela Oommieeõo Executiva do - Partido Repu'
blicano Oatharinense, cuja, deliberação cumpre ser acatada

por todos os correliqionasíoe conscientes da sua disciplina. Es

perando do brioso eleitorado do rnunicipio' da Palhoça o maior
numero de su((ragios possível e1JL p1'6l da chapa que ora apre'
sentamos, Antecipamos os nossos agradecimentos, .

O Presidente-José Chrysostomo Kehrig
O Vice-Presidente -José Rodrigues Lopes,
O Secretario-João Febronio de Oli-IJei1'a
Os mérnbros=--Zee Adolpho Born, Henrique Estepha-

no Koerig
.

Supplentes:-João Bertho da SilveÍ1'a, Jorge Corino da
Luz; Manoel Philippi, Jacob Scha·idt Junior e José Frederi
Guede?'t,

BENTO XV

Marques. e,stá'
como póde e:

poderes argen'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Festa de S��aro ;. O .110 10Iin[� 'OIDoti_lIos Ift.frBOO'��:��������������!I�::::I�oeit1e5
Na !regue,;. de 510. Amaro. do O «Estado de S. Paulo., PUbllcoJ. e IDIII�tnrr� .

. I Redacção ".na.J d. pro.jecto
Faz annos hoje, a prendosa se-

Cubatão realisa'se hoje, a festividade os seguintes telegrammas, U � U n. 28
.

nhorita Oarctnda Machado, professora
seu glori�so Padroe. iro. Apoio á candidatura da Coa- O Congresso Repre.sentativo..

do Es- normalista.
'

.

Sexta _
e sabbado houve novenas. vencão Nacional (Ser"iço directo ele IAOJulres tado de Santa Catharina I

F..ze� ao�os amanhã
Hoje será celebrada uma missa solenne São Salvador-c-O sr. Aurelino Leal, paru a REPUBliCA. A. ..t..) DECRETA: a senhorita Mana. Neve�;. '

,

ãs 10 horas, com sermão ao Evange' chefe dó' serv ço de propaganda da
, Ar� 1. As socieda.de� agricola in- a senhor.lta Ma�la Cecilia Oa�cez�

lho.
, .

.. chapa da convenção nacional, na Ba-, Londres, 19. ' dustriaes qu.!! se co�shtu,rem no Esta' a senhorita. Maria. Nila .de Lima;
_

A' noite, novena e baraq uinhas. hia, continúa a receber telegrammas.- . do e0l!l C? fim.especial de, promover� o �r. Antonto Pereira �a �llva,
Hontem, após a novena fotam queima' dos governadores dos Estados reaííir- Os senhmentos de. boa am!zade e de

o cult:vo racional e eonjucto benef o joven �rthur Th�m:.en, .

dos vistosos fogos de artifícios. mando inteira solidariedade e 'apoio ás boa vontade mutuos que animam amo cialmento, porjprocessos adiantados, de o �r, major Horaeío de Bittencourt
Abrilhantará_ as festas a banda de candidaturas dos srs. Arthur Bernarde-s bos, a França e a Inglaterra. foram qualquer dos principaes productos da Cotrim;

.

musica cGloria a 7 de-SetembroJ>.· e Urbano Santos, á successão presi: mars uma vez patenteados nas f!len�a- nossa lavoura, arroz, mandioca, canna o sr. IIdef.onso �nt�tles d:A'v.llai
No theatdnho local será representa' dencial. g�n� trocadas hontem entre o primeiro de assucar, -gosarão da isenção do im- a . senhorita Etelvina Nicotíeh da

do o drama ,Rosa de Tenneburg», ha- ministro �rancez e o Sr. Lloyd Oeo!�e. posto de capital durante dez annos, Costa;
. .

vendo também diversos bailes. O. capitão de corveta Alencaltro O presidente do co�selho dos �JnIS" desde que preencham as condições se a sra, Adel.a NlCol�ch;
..... _ tros francez Sr.. POincaré .reaffirrna guintes:. .

o sr. J�ãO Fornerolh;

R I
·

d G·
. Graça �. o caio 4a carta que se ac�� ancioso d.e continuar �o § I. Prova de propriedade de mais o menino Oswaldo Horn.

e ato ru)· o ymnaslo Rio--O capitão .de corveta Ale!» mesmo espírito de cordial collaboração de ,'200 hectares de terras com uma

. CatharlonenS8
castro Graça enviou. o seguinte .tele- o exame das questões pendentes entre area' cultivàda produzindo quantidade HOSPEDES DE VIAJANTES
gramma ao sr. Arthur Bernardes: as duas nações.

.. . >. '. nunca inferior ao terço da materia pri- Itr. ("O de Aquino
Recebemos e agradecemos um exern-

«Consoante a opinião do marechal .

L10yd George.quah!l.ea de be'!l vm- ma consumida pela fabrica durante Regressou da sua viagem ao sul

Piar do bem Ieito-Relatorlo dr Oy·
Hermes votei no Club Militar pelo ar- da esta n?va aíflrrnação de s.e�!lmen- um anno. do Estado, o Sr.' Dr. Ivo de Aquino,

mnasio Catharinense,o conceituado es-
chivarnento da questão da carta, que t�. EI�e e o porta voz da Oplnl�O pu- § 2. Prova de propriedade de uma iIIustre Consultor' Jurídico e deputado

tabelecimcnto de ensino que tanto reputo falsa, hoje mais do que nunca, bhca. ingleza quando .exprrme. o fabrica, com cap.acidade emachinismos eleíto ao Congresso Representativopelo espirlfo reconhecidamente. parcial desejo q-re não somente sejam sotucío- aperfeiçoados para beneficiar o pro- do Estado.honra o nosso �st�do. da comrniasão julgadora, sobretudo nados os problemas pendentes entre as d t t
.

tínnumeros eclíchés-, mappas, sY· depois da escolha suspeita -do sr. Ser- -
... ue o, aes sejam: quan o ao srroz, os

nopses occupam o mt.er�ssante Relato- pa Pinto»,
"

duas naçoes, ·mas que a cama�ad��em apparelhos para seleccionar o grão e
. rio' que nos dá perleitamenle. a situa- I .;_

da �uerra seja emp��gada na obra ainda ;teS'!1�Jtal'o; quando á mandioca, ·05. "!Ia'- di' id d dO' mais
_

elevada �e Junta� os POVo.s eu- chinísmos que produzam gomma refina-çao e pena prospert a e o ym- A repercussão do telegramma do ropeos por �m pacto Justo e durável da, dextrina, sagú, e, quanto á cannanasío.
__ _ . __ ,_-'__�_____ gener�l Abilio de Noronha de paz. l�fehz!"ente o� methodos pelos 'os apparelhos de vacuo e triplo etíei-

Rio-Em Santa Maria, .Estedo: do quaes Poincaré pr?cur� exprimir a boa to para fazer crystal branco e os ne·

.�a-o �!·�a!tl·a-o Rio Gnnde do Sul, o coronel Tito vontade 'fr-anco-b�ltdnOlca na forma d� cessarios para dlstlllar alcool para fins
Villalobos deu publicidade, no boletim u!l1 pacto ,defensIvo, serão menos r� industriaes.

.

da 5·a brigada de infantaria, ao tele· pldoS' que aqueUa� de uma conferencia Art 2 Os interessado:; deverão re.
-

. I gramma enviado pelo general· Abilio directa _pedida por. L1o�d qeoreg,· quere; a� Governo os favores des.ta
Revestiu'se de maximo brilhantismo de Norouha ao marechal Hermes da Os lornaes bnta�mcos e.spfravam Lei, juntando os documentos compro'

a procissão de S. Seb�stião, re.alisada

'I'
Fonseca, sobre a attitude da. Club que o a��ordo, podena se,r feIto _an�es vantes de que tratam os parc:graphos

anle'hotemn. . Militar. e ordenou. a sua transcripção da reuntao da confer�ncla econ ,.mlca do artigo antecedente.
_ A concurrencia· de fieis foi avulta, em todas as unidades sob sua juris· em ,?enova, conferencla.que.os alhados Art. 3. Revogam'se as disposições em

dissima, reinando sempre a maior ar· I dicÇãO.
.

.

' acceltaram. e' espera-se que com �m contrario.
dem e respeito. •.

-

. Declarou o referido oifieial que aS" tal pacto form�ndo 'o nucleo de ac' Sala das Commrssões 9 de Setembro
A's 16 horas, sahiu, a veneranda sim o fazia por considerar aquelle de�· cardos ínternac_ionaes mais ext�n�os, de 1921.

'

'

-

imagem de S. Sébaslião da Cathedral, pacho como um documento de ver- g�andes resultad.os devam .ser co hldos Luz Pinto. relato!'
. acompnnhada da' imagens de N. S. dadeira doutrilação militar, indispen- d esta conferencia.. Abe�ardo Luz

dos Navegantes. savel no actUai momento politico,afim Mesmo com â ausencla de um tal
Redacção dos projectos ns; 14

,

O pallío foi 'conduzido ptlr pessoas de acabar de vez com as explorações p�cto. a partici'paçã� de todas as na'
e 49, cou"orme o "encido em

de alto destaq·ue.· partidarias de. quem se diz amigo das çoes europeas, Inclumdo a franç'l, ,de' 23 discussão.e "undidos e..
Innumeros anjos e virgens figuratam ctasses armàdas some:1te para seu in- vem a�segurar o successo da proxlma

um, SÓj elo virtu,de do reqae'
no prestila, que esteve imponente. teresse.'

I
conferencia de Genova.

rhneuto 3pprovado na ses-
As bãndas de musica da força Pu· -

. Da parte ds Inglaterra, nenhum es', .são de 8 do corrente
-

b)lca e «Amor á Arte:. tocaram duran· O general Abilio Noronha e o forço ser.á p�upado afim de achar na

t o ta' t d'd' d" - rconferencla de Oenova a soluçãO dos <-

e r Jec O. .can I �to a Convençao.. problemas que confrontam a Europa. O Congreilso Representativo do' Es'
BeIlo _HoTlzonte - O general Ab�lJo Os fins da conferencia foram viva' tado de Sanil Catharina

'

- ---

N�:onha,. �OI:J1mandante da 5.a região mente approvados pela opinião publi' DECRETA:

F II.
--

mllttar, dlflglU um telegramma ao s�, ca ingleza. que. reconhece plenamente Art. 1. As eleições par:: superinten'

e I C I taçOaS �rthur Bernardes, awadecend() as fe1'- a urgente necessidade de restaurar o dentes, conselheiros municipaes e jui··
_

-v cItações .que o candidato da convençao commercio europeo. Porem alem dos zes de paz realisar'se'�o no 2' domin°
:..,._ '. . lhe, envI,o.u pela .resposta dada �o problemas economicos e financeiros go do mez de Novembro do anno em O exmo. Sr. Coronel Raulino

·0 Exmo. Sr. CeI. Raulino Horn, Cluo. MIlItar e aff.lrmando que assl� que serão submettidos á discussão na que .findar o quatriennio dos gov.ernos Horn, Presidente do Congresso
mustre Presidente do Congresso Repre.[ procedeu convenmlo. de que cu.mprla I

conferencia de Genova, u":1 grande municipaes.
.

Representàtlvo, Governador do
seiltativo, Governador do Estado, em ? d�ver de u� soldado. afastad? da.s passo no �aminho da

.

estabilidade da Art. 2. As. me!.as eleitoraes de qúe Estado', ém exercicio, recebeu do
exercicio, recebeu dQ &..--Miguel Na' lI�tngas �sterels das mamfestações poli Europa será dado se todas as nações traia o art. 6 da Lei n. 99Ó de 9 de

/ poli o seguinte telegramma: t!cas. representadas na reunião de C.annes, Setembro de 1913, serão organisadas, Sr. coronel João Collaço, Super ..
florianopolis, 1

. concordarem em affirmar que �estão nas sédes 9a� comarcas por uma lunta Intendente Municípal� recebeu o

Associo·me sinceramente �ao regosi- NA BAHIA promptas a unirem�se afim de acabar composta de Juiz de Direito, como seguinte te:egramma:
gio com que Santa Catharina em peso O sit"acionismo cearense e a com as aggressões entre \lisinhos. presidente e sómente com voto de des' «Tubarão, 19. O. engenheiro
sauda a vossa elevação. á suprema candidatura da convenc,ão - --�-----___ empate, dos conselheiros effectivos e X I b I

. ,

I t· d d t· aver aca a evantar o primeIromagistratura do Estado. nacional supp en es, na ar em a vo açãO que
A fatalidade da Historia, em colla· S. Salvador-O sr. Justiniano Ser. ��3J:�· tiverem �m numere correspondente á poste nô rua «L·auro Muller» para

boração com ã �Ima cathariÍlense e o p'a, governador do Ceará, dirigiu um
i;(�' ,•."�?A' metade e mais um do numero de mem' a illuminação ele�trica 'desta ci-

-
.

't t'l �I d H T L V ti �! bras de que se compõe o Conselho, dadeesplrl o a I ac.o e ercl 10 ).lz, vos telegramma ao sr. Aurelino Leal, com-
.

4 § 1 P f'
..

,propiciou a immensa satisfação de municando'lhe que o Ceará,.em toda
. ara que possa uncclonar a Congratulo.me com V. Ex. por

galgar a curul governamental de onde, a sua cohesão politica, apoiará a chapa Ciub- Nautico "Riachuelo." Junta, basta i.]ue compareça uma ter'
mais este melhoramento, devido

outr'ora, partira a ordem draconiana da convenção nacionai, por occasião ç'l parte dos membros- de que se ella

que vos enxotava da Prefeitura de do pleito de 1 de,.Março vindouro. compõe,contando promiscuamente con em g-randé parte á orientação ado

florianopolis-salisfaçã<?, possivel tão
__ .__ , _ __,_____ _

Em circular que, nos .dirigia o sr. selheiros e supplentes, observando'se ministrativa do nosso amigo Dr .

.

sómente sob o regimen democratico Ewaldo Mund, secretario interino do porém o disposto no art. 85 da Cons' Rercilio Luz, cuja operosidade-

de que V. Ex. foi ·um precursor com- Os p'rogressos da nave· sympathico CIub Nautico Riachuelo, tilNição do· Estado.
vae transformando os municípiosbalivo e pura. participou-nos a:posse da nova Directo- § 2, Nos munidpios que não forem

Respeitosos abtaços do amigo velho gação ae rea ria eleita daquelle Club; fjcando assim sédes àe comarca, a Junta será orga' que até então vegetavam sem

constiltuida: nisada tambem de accôrdo com esta que podessem sahir do marasQlo,1l1.iguel Napo.li '

L' b d '

Presidente-.Engenheiro Waldemiro el ca en o porêm
.

a pr�sidencia soo em que se. achavam. Cordeaes
-----=-� (!!ierviço directo de Lou(]res L. Salles

. mente com voto de desempate, ao su' saudações, �

U b
.

Ih para a REPUBLICA; A. A.) perintendente munl'cl'palm om canse· o aos T�;�:I�S�t:s�\con�ecimentOS são es. {iià�vl�e-b�j}�::te:':-Engenheiro Can-
..�rt. 3. As ele!ções esiado�es e· mu' -[e-B-:-fr-r-o---::I�I·-VI""[·O-II�ft�n-[-re-f-��II·:-Ul-dyspeptí�os perados este anno no desenvolvimento 2°Vice-President�-Engel1heiro Fran. n1clpaes.que se tIver de r

..

eahsar no �s· ., li U II
-

d
. .

õ
.

t 'cisco B, Oallotti ta�o, ate·20 de Julho de .. 19�2, ser�o "Jo'Á BOI·fnUI"as commumcaç es aereas m ernaclo'
10 Secretario-José P. Oil feitas. perante as �esas eleltoraes Já �'Iina�. mais notavel será sem duvida a 2" SecretariQ-Mario C. da Szlva organ�sadas de accordo com o art; 6.

D d d
- .

'd1� Thezoureiro'-Alrerdo Müller
da Lei _" ..,990,. de 2, d.e Setembro .-de .. e 01' em o sr. vICe-preal ente

organisa;ão d> um servIço regular de 2Q Thezoure'r ,,:_A.lt .

o._ 1913, nao hav�ndo limitação quanto ao uoexercicio das' funcções de presi-aeroplanos. da Inglaterra até a Aus' I o amzr.o UZ numero de eleitores que podem votar dente desta associação. convido os srs.tralia '!'tue, de accorçio com as informa! marães
em cada seCl'a- ,

.
'1

Director de Regatas-Ewald Mund . 'W n. consocios para reunirem-se em sessão.ções do «Dail}" News» será inaugura- Art. 4, _Para os periodos governan'
do d'aq·ui a alguns mezes. Um capital Director de Galpão-.,.José Mourão les seguintes, haverá .na séde da cada. de assembléa geral, domingo, 29 do
d d

.

u t d 'Ih- d LI' Director de Sports Terrestres-Dec"'o t
". 3 h d d· f'e ' OIS. e um q ar o· e mi oes e .

- • comarca tanfas mesas eleitoraes .quan· éorren e,· as oras a tar e, a 1m
b t I·

,

d 70 00 t Monteiro .. .

ras es er mas (cerca e O con.os, tos forem �ós tabeliães e officiaes do de proceder-se á elei�a-o. da dI'rectorl'"
d

M.

b' t I) f'
.

'd Ot'ador .. -Bacharel losé P:Bastos os ""
e reis ao cam Ie ac ua , OI reuOl ,o

C Ih Registro Oivil, e na de cada m!lnici' que terá de gerir os destinos de Cen-e: fornecido pela Inglaterra, lndia e onse o fsical····Commandantes: pio que não fôr séde de comarca as'
-

Austraiia. Moreira�-Ooaveia, Lucio Carneir o sim coíno nas sédes dos districtos de tro no anno social de 1922-1923.
A Oran Bretanha fornecerá os Desejamos muitas prosperidades a

paz, apenas uma, devendo todas ellas De accordo com os Estatutos, não
d t d t

.

ã
' novel Directoria. dgran es mas ros e a racaç o para os fu.nccionar nos edificios previame,nte po el'ão votar os associados em atra-

aeroplanos ou navios aereos � todos designados, preferidos os edificios 'Pu' zo de dois ou mais mezes em suas
os reqRisitos necessarios ao funccio.. MATCH BE NEFICENTE plicos, onde hou ver. mensalidades.namento regular do serviço, '(C t' )• on Inua Secretarie. do Centl'o Civico e Se-

Tr����e��r:�i��,ssH:I����r� ���r�: ft [o·BfOlho rnaHIOrl1 a . 'ua ::�:�i:Jt��:'oiteux, em 21 de Ja-

ra,Luíz Bereta e Estanislau Makowiecky U 'Ii.' ° .

•
representantes do «figuerense foot "Oll"arlftd�de O l' Secretario
Ball Club:t, «Oper�rio foot Ball Club, -I U IG uU Fernando Joaquim de Souza
e. «Club Nautico, fndependen�ib, que Xanxerê, 21. O Conse lho Mu-
vieram nos c�n.vldar para o cmat�h), nicipal reaffírmou a sua solldarie'
que em benefiCIO dos cofres da ultima .,. .

sociedade desportiva, realizar'se'á hoCe Idade
a c",n�l�atura do Sr. Dr.

ás 14 horas no grouná da Rúa Arthur Bernardesre Urbano San
Bocayuva: tos á presidc.;ncis_ da Repubilca.

tJapitão AJex�ndre Sá
Procedente de Tubarão, onde é

digno CoJlector federal, chegou o

nosso -dedlcado co-reJigionario Sr.
Capitão ,Alex.andre Sá.

Dr. (:arl08 Rezende
Acompanbado - de sua exma. famí

lia, chega hoje, do Rio, o Sr. Dr.
Carlos Rezende, fiscal das Bancos,
ultimamente nomeado.

NECROLOGIA
Na cidade da Palhoça, falleceu ante

hontem, a exma, sra, d. Maria Koerig
da Si1va, e&p'psa do sr. Annibal da
Silv1, negociante naquella cidade.

. A' SUl desolada familil apresenta.
mos os testemunhos do nosso pezar.

DIVERSÕES
No Ponto Ohie, será exhibido o

bello «filme o ,Fio da Sympathia,.
A' tarde «matinées» no cPonto

Chic, e no Theatro. ,
•

Cadê o Bastião ,

A' noite será levado á scena, no

Theatro, a bella revista opereta «Cadê
o Bastião».

1UI fle[lri[B no IU�Brão

___ • __ c .� •__

OfflGINA UE GUNCERTOS '

o sr. firmo Lima, communica�nos
que abriu á rua João Pinto n. 19, uma
otficíl1a para concertos de guardas chu ..

va� .

Se desejar promptos. allivios da dor
'indigestão, dyspepsia gastrite, fermen
tação dos alimentos e acidez, tomai
dois ou Ires comprillJidJs de Magnesia
Bisurad11, apóz as refeições ou quan
do sentirdes o mau estar. Os com

primídós de Magnesia Bisurada são
a15�olutamente inoffensivos e fazem com

que os dyspepticos alimentem se con

venientemente sem recêio de sentir-se
mal apóz as refeiçõeso E é por essa
razão que- o nome Magnesia Bisa
,·ada e sempre acolhido com enthu
siasmo por todos aquelles que soffrem
de perturbarções estomacaes.

\ ubtende. hoje mesmo um vidro de
comprimidos de Magnesia Bisurada
os quaes sãoportateis e por baixo preço.

- Tambem é vendida em pó sendo este
accondicionado em vidro asul. [riminOIOI DrOIUO[ia�OI,

.

-IIfRBIDf Campos Novos, 20
O Juiz de Direito da Comarca

pronunciou o cQronel Manoel Octa
via, �t:íperintendente de Cruzeiro e

(JIUtros individuos accusadós de nSilas-

8i�B praticados naquelle Municipio

Por não terem funecionado as suas

officinas, hontem, deixou de -circular
esta :nossa presada collega, que reap·
parecará ·terça·feira.

..
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REPUBLICA--Florianopolls, Domingo

,FINAL...PONT

lemne compromisso perante o' Conse-'
lho Municipal.

-

.
'

- A Mesa do Conselho votou soli.
Xanxerê, 20

. . '.
'

dar'iedade á politica do eminente sr.
No O�ntro Hercilista. realizou-se dr. Hercilio Luz, chefe supremo J-à

uma seseao solemoe. em home?agem politica eatharinense e ao dr. Abelar.
.

ao cel, Manoel. Mala, reconhecido no do Luz, valoroso chefe da região ser.
cargo de Superintendente.

"

rana. congratulando-se com o sr. ceI.
Durante o acto. a que estlvaram Rauliuo - Horn honrado Governa

presentes ás autoridades, representan- do L' do 'Estad�, pelo acontecimento
tes do commereio e do povo, falaram de hoje

-

os srs, major Cavalheiro, presidente O t' d t' da j
d G t J' , C Ih

.

J é M' ac o a posse reves lu-se e nn-
o en rOi OS8 ava ieiro e os a- ,

lemnid d d 1-.

d Sil t d
'

d f 1 d ponente 80 emm a e. occupan o uga-na alva, en o o segun
..

o a a o re� á mesa, 09 convidados do Oonse-
em nome da mulher chapecoense. Ih d M

.

V'
.

tO 1 M
.

d 11 o, srs, 1'. ano' ranna, In egrosr. ce ala agra eceu aque a
J' d D' it d' O L itã 1.

T f h
UlZ e irei o; r sear ei ao, ce.

sigtn ica IV!i. omenagem. Generoso Cordeiro.
'

Occupou o lugar de honra á mesa,
,

o prestigioso chefe politico de Cru- Após a posse o SI'. dr. Mario Vian-
zeiro, cel. Ceneroso Cordeiro. naprouuneiou brilhante allocução sau-

Durante a sessão a assistencia le- dando o empossado que, em agrade
vantou delirante acclamações aos no- cimento, teve palavras com�ovidas.
mes dos benementas srs. drs Her- Ambos os oradores terminaram as

cílio Luz, Abelardo Luz, cel. Rauli- SU3S orações debaixo de salvas de

no Horn e ceI. Manoel Maia. palmas.
,

Terminada a sessão, o sr. cel. Maia Falaram também os Sl'S, José
acompanhado por grande numero de Cavalheiro, orador official do Centro
-amigos, .dirigiu-se ao edificio da Su e José Maria.
perintendencia, onde pr�stou o só Reina' a maior alegria nesta villa.

'DE ULTI1VLA_ HORA
r

•

,-

r ' S

Jogos 'atl·no- ddae chidOaJ·ed.e em cornmemoração á data meiro as irmandades e representaçõe
rellgtosas, clero, altas autoridades, di'

As ruas e avenidas por onde se fa- plomatas, congressistas. escoteiros e
zia o trajecto do cortego de trasladação alumncs das Escolas Militar e Naval.

ameríranes dos restos de Estacio tíe Sã., estavam S
"

_ ,�., ricamente enfeitadas, apresentando um
egularrrse carretas puxadas por sol'

.

bellissimo aspecto.
dados e marinheiros conduzindo os

. ossos de Estacio e o marco da funda.
Rio. 21. A Commissão Central de jã. ás lJ,30 da manhã, o movimento ção da cidade, vindo depois forças do

jogos tatino-americanos para 1922, _re' ',era .mtenso em todos. cs pontos cen: Exercito e da Armada e por ultimo o
sol veu incumbir o dr. Celío Barros de traes.. '

,
.

todas as questões' referentes á pro' i �'s 6 horas) já era grande a quantí- povo.

paganda dos jogos e activar as nego., d�de de ;povo., O immenso e imponente cortejo
ciações para a escolha do local onde A cO,lossal masslJ. humana, calculada �!ráves,sou a Avenid_a.e outras ruas do
se realizarão os jogos, nomeando uma em mais de 150 mil pessoas, desfilava itinerario entre ala� teitas pela' grande
commissão para se entender com o desde o Morro �o Castetlo até a rua mass.a popular, ate � Convento dos .Ca
Prefeito sobre a cessão dos terrenos da Conde de Bomlim, 'I puchinhos, na rua Conde de Bonfim.
Lagôa 'Rodrigo de Freitas" Nessa ho.ra. realizou-se no Morro' onde os preciosos despojos ficaram de'

..F?i designada o�tra comrnissão par,a U!�a grande rnssa �_ampal. rezada .p�lo I,' posltados.,intcíar com urgencra os estudos prelí: arcebl�lJo O, Sebastião Leme e assistida
minares da coustrucção do estadium na pormilhares de pessoas.
dita Lagôa, _ Pouco depois Iniciou-se a descida;
O cel, Izidro Figueredo e o com' repicando, então" os sinos rle todas

mandante Lemos Bastos ficaram en: as igrejas, ernquanto os canhões das
carregados da elaboração do plano dos fortalezas, navios de guerra e baterias
jogos .militares que serão disputados do Exercito e da Marinha .salvavam
antes dos jogos latino·americanos. - repetidamente.

A t I d
-

d Auxiliados' pelos marlnheros e sol' E' o seguinte o balanço do Banco
ras a açao os dados, os membros da commissão de' do Btasíl, de 1921: Letras descontá-

restos de .Esta- traslada.çãb, acom�anhad�s da , im'!len. das, 437 0"00 contos. Emprestimos,
sa multidão que f?ra assistir a missa, 291.000 contos Titulos de fundos

·

d S
' desceram em seguida aos ossos' de Es ,

C IO, e a tacio a imagem de São Sebastião. ,pertencente� ao Banco, 70.000 con

Rio, 20. Desde honrem, ãjnolte, co' Foi então organizado um grande tos. Depositos, 859.000 eontos. Lu-
meçararn a ser feitas as ornamentações préstito catholico-clvlco, vendo-se prl- cro liquido 20.000 contos.

81180tO �O 880[0 �O Bralil

•
�

Rio, 21

O Dr.Americo da Silveira Nunes', Juiz de Direito da ,la. Vara e Presi �@2§]�,
-

�@2§],@@I,���.]���,dente da Junta Apuradora, etc: •
'

'�. "�Faz publlco os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por

� �
,

elle presidida resuharam votados para Deputados ao' Congresso Represen.'

'![�'
,
.. [[l

:������ o����o�e��sin���ições procedidas no dia 4 de Deezmbro proxlmn

�',,' �'r OJ !. ·annun,[I�� rnJ�,Coronel Raulino Julio Adolpho Horn
-

10,480 votos
.

Coronel CIJetano Vieira dã Costa 10,316 ,

Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

/Dl'. Carlos Victor Wendhausen 9,653 � &I
Major José Aécacio Soa1'e3 Moreira 9,530 ,

,

�' no jornal �
Dr. Arthur Ferreira da Costa 9,346 »

�Coronel João Fernandes de Souza 9,287 � ICoronel Hyppolito Boiteux 9'275 lO

�
• I

Jornalista Oscar Rosas 9 152 -. I
'

Dr. Fulvio 'Coriolano Aducci 9.086 -.- I

e u lea �P,AQUETE Dr. Henrique Rupp Junior 9.oél

»:)�.,,' �' .

I'

,

'

I
Coronel Manoel Thiago de Castro 9,010 ,

-

tapuca . Dr Ivo de Aquino Fooseca 8984
"

I �Chegará do Ilorte, domingo, 22, Dr, Antonio Pedro- de Andrade Muller 8.955 :.ruDr. João deOliveira· 8 924 : J OOJ'
-"do corrente, seguindo para os portos r Coronel João Guimarães Pinho 8.904 'de Imbituba, Rio Grande, Pelotas e I �Porto- Alegre. 'Capitão Jae Luiz Martins Collaço 8.877 l)�. PAQUETE Dr. Cid Campos 8.317

Ita·ltuba Capitão João Peàr'o de Oliveira Carvalho

8,281»,�' O. 3.nnuncios na "Republica" serão fel·lo-" de �_ C{lmmandante Carlos Moreira de Abreu 8.223,. ..

Ch � Ma)'or Luiz de Vasconcellos '8�222 » ,accordo com a segu'inte tabella:
egartl do norte, domingo, 22

de Janeiro, seguindo para os portos Dl', Victor Kondel' 8.215 ii

�de Imbituba, Rio Grande e Pelotas. Coronel Alvim Schradel' , 8.210 » Uma pagina inteira (uma vez) 150$000

�_ O PAQUETE Pharmraceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209» Meia pagina '

c « '80$000
Major Eduardo DUo Horn 7 .856 ,. Quarto de p-agina' c c 40$000

Itapacy Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 II

�
Oitavo de pagina c c 25$000

�Dr. Placido Gomes 7.767 'P � 1/16 de pagina �«20$000Chegará do sul,. segunda feira, 23 de' iI!! �
.

$Dr, Aalonio Vicente Bulcão Vianná 7'581 » ",2 ce pagma c c 10 000
Janei,ro, seguindo para os portosde' 1/16d' ( ) $Coronel Francisco Alves F_agundes 7,346 ,I> e pagma um mez, 200 000H"ljahy, São Francisco, Paranaguá,

�
! � d

.'

15 $S1ntos, Rio de Jane ro, flhéus, Bahia Major Bibiano Rodr'igues de Lima 7.127 I) ,.2 e pagma c c
_

o 000

�
,

e Aracajú. ,

Dr, Walmor Argemiro Ribeiro B.ranco ,7.044»
,-Previne.se aos srs. passageiros que Dado e passado nesta cidade de }:?lorianopolis, aos cinco dias do mez de Na l� pagina texto 1$500 a linha, 2� pagina 800 rei.

est\i Agencia só dá biihete de passa.
Jan.eiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de C�rnpos, Junior, T abellião, ser·

� �gem diante da apresentação de aUestado vindo de secretario o eSCI:evi' (Assignado) Arneric(J da Silve.ira Nun�s. Está A pedidos, editalI etc., 300 réis a linha
de vacdna. conforme o odginal. Et'a ut supra. TabelliãoCampos JUtUor.

C
-

-

'

O. annuncio6 por longo pl'UO têm 10 % de ahatimento
Paq�ét�sg,a até a vespera da sahlda aos LANC'H'A BOA'V"STA DIRIJAM PEDIDQS- A' FIRMA'

�
/0

i O. SchaeCCer � ..Cia.- BRUSQUE r:::c;1r.:::1;;:;-lI";::J',;':;U;:;:�::::;l���

,

_1{})
Para mais inforrnaçõe� na Agencia da'

., Endereço t,elrgrap._hicJ Schaeffer i l� ".x-'.II�I''''�ll�'':.y.....J!I' �!t����I�
Companhia, á rua Conselheiro Mafra Vende·se a l:Iupertor lancha a

�r���s b�,a'_'ratlOsSl°mOS
_

I'· WJ,,-[E.��'" "[E:."./!!!!!!!'§ [ED. 23, com o Ag\!nte gazolina «Boavista». Preço de
.

.

occasíão. A tratar com o Sor.
AVISO Elysi� Simões, Rua João Pinto, 14 O major LUiZ Íie Oliveira Carvat ho 1

A Companhia Nacional de Navega· supplente em exercicio do Juiz de Direito
çlO Costeira, põe á 'disposição, dos da la, vara da Comarca de florianopolis,na A magnífica e bem conhecida fazenda das DemOras, inclusivê
srs. Embarcadores, n'este porto, seu fABRICA., DE . REPO STElnOS, CO'l fo��: !���i·aos que o presehte virem e

e· anne�as'.á9 afamad�s i:lverlladas da rio Jararaca, Papu..lm e Morro
armazem é, lanchas auxiliar,es para as deUe conhecimento tiverem que de confor- do Mala, Junto ao FachlOal �refo, na estrada velha de Lages. ten-
mercadorias, a serem embarcadas em CHAS, ,CORTINAS, STORrS, PANNO midade com o § l' do art.2· do Decreto n do entradas pelo Quebra Dentes, Barracã) e Jararaca b@dscasas,seus vapores, correndo as des!-)ezasde... l 4226- de 30 de Dezembro de 1920, ficam I

armazenagem e transito, por conta 'PARA, MrSA, _ Juros PARA SALA, designados os dias de quiptas feiras e sab· mangueiras e potreíros, magnificas aguadas, clima éuropeu, altitu,
d' t C

'

h'
l II bados, no Palacio Municipal das 12 ás 16 de de 700 a 1200 metros, distantes da Capita,l 110 kilornetr-os.es a ompan Ia.

TRILHOS PARA Mrt'A horas, para as audiencias especiaes de ins-

Florianopol�, 19 de Janeiro de 19221 ld , cripção de elei,tores, os quaes deverão apre
f h,A fazenda c\)tlt(�m ·mais ou �enos 30. a 40 milhões, camp'os,

, I.eonel Luz. I sentar no act.o os seus requeri:nentos ins- ac maeB e mattos, oas terias de plaqtação. Garante-se gado gor-'truidos com os documentos eXig,dos pelo

O art. 5· da Lei n. 3139, de 2 de Agosto de do no inverno e no verão. Ent"ega se a fazenda medi,da e demarcada.

'fmprela "8[1°008.1" �e "'aVeg-Bt8"O • Schaeffer & Cia. 1916. E para chegar' ao conheCimento de Preço convidativo e tamb,em rec-:be-se em p3gam'ento gado de criar
'

todos, mandou lavrar o presente que será
d

,

.

_ Fabrica de reposteiros, vitrazes I

affixado e publicado pela imprensa. Floria- e e córte., .

Hoep[ke' colchas, cortinaS,' .cortinados, store�., ������s'J�nig:, J:�����ã�eo19;;c're�u(a/s)sé pãra tratar com o proprietario Carlos Na.p-oleAo Poeta no/'
L��iz de Oliveira Carvalho, escrip

.. to_r_ioda Sociedade Cath,,a_r,i_n_ense, ' na Jararaca, on em SãoJ'osé.,

-

panno pl,\ra meí'a, )ogú para sala, trI' _-

lho para mesa, jogos para lavatorio,
Está conforme. O major Luiz de Oliveira Carvalho, l'suP'1 G

°

C th
.

ve'os para nOI·vas. etc,·
o Escrivão José Garcez. Junwr plente em exerci�io do .l�iz de Direito d!11 ymnaslo a arlnenS8'Comarca de Floflanopohs, na forma da leI.

. Acceita-se pedidos para installa- AO PUB'LICO Faz saber aos que o presente virem e o �e ordem do Revm<J. P. Director.
seu conhec:mento interessar, que designou aVIso aos alumnos do anno' léctivo

Sahirá no àia 27 do corrente, ás ções completas de casas, dos artigos os ?iaS de. quintas feiras, ás '12 horas, po �a- de. 1921, que podem cumpridas as
9 horas da noite, para Laguna. supra, A nova serraria iniciadora da �ar�On�i:t�I�:;�� P��i�O�e�r::�aa��:d�����: disp�sições regula,meniares tirar oRe'Recebe passa_geiros, valores, encom- Devido ás machinas modérnas e baixa da lenha '.em toros fOl'nece ao conhecimento de todos, mandou lavr tOflO do anno p. p.
mendas e cargas pelo trapiche Rita "Ma- bem ap('rf�i<:oadas, esta fabrica está em domicif!os, metro .cllbico 7$000. o presente que serà afflxado é publ:cad A secretaria está aberta para esta
ria,

'

nas éondi�ões de fornecer o que ha

dOj
Rua Almll'an�e AlVIm n. 28 pela imprensa, :�Iorianopolis, _lO de, Jane'iro entregª- d�s 9, ás 11 horas dos diasPara mais informações com' os

d Y1 d
. _ 'Telephoue 0"., 53. de 1922. Eu, Jose Garce� Juntor, escrivão o uteis

'

Agentes �o erno, e egante e e superior qua-. Pela proprietaria escrev�s�ãS�Jnft��e�e Oliveira Carvalho.� (> -Secretario,
Doepclu�.' -Ir� 4 :cJ1a 't:Jida�',-,gde:�'ii!f!��=�::::'���'�=-'.;.'����::...:.'::._____:_.::.:.=___:_____..::==__:.:=...____:�����:&9=cr�iv�lo-����.=:st:__.-��===n=ior�::::�:::.:::...i.::_______---=--p�.DaviE=·d�Mte::l:ler�S�• .!:..!�

L n. úe navHuatãu' [olfeira
Estn, Companhia possúe 110

Rio de Janeiro Armazens Ge·
raes á disposição de sens em'

barcadores e recebedol'es para
o (IolI'eUo de Warrants.

PAQUETE

Itágiba
Chegará dO sul, domi!lgo, 22 do

corrente, seguindo para 'os porlos,
de Parnnaguá, AntonÍdB, Santos, Rio,
de Janeiro, Victoria, Bahia. Maceió,
Recife, Cabedello, Nat'al, Macau e

Mossoró.
�

PAQUETE

MAX'
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