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'paz ganham novos brilhos e superio
ridade inconteste, si tudo revéla no
eminente chefe, o mesmo homem que
congraçou a familia catharlnense,
quando os odios punham na bocca
dos mais generosos, a espuma amarel'
Ia dos rancôres e o travo de fel das
sanguinarias dlvergenclas, não ha, tanr
bem, como esquecer nelle agora, e não

• sentir nas manifestações, de que é aI'
vo, o candidato 'popular de 1918, o
heróe da campanha democratica que 0-
levou ao poder, em pleno fastigio das
syrnpathias. das multidões, que as soube
prender para todo o sempre, que tem
sabido dirigir, e ás quaes deslumbron
com a revelação da immensa força que
representavam, avassaíadora e irresis
tivel,

'

Não surprehende,' por conseguinte.
o que por ahi vae de respeito e de ad
miração pelo digno estadista, perduram
ainda os íncalculaveis beneficios de
sua administração primeira e destes
tres ultimas annos de proveitoso labôr
se vêm a olhos vistos os resultados para
que se não adivinhe o vindouro qua
triennio de prosperidades, em . o qual
o eminente homem publico vae com'

pletar a sua obra apenas iniciada.

Cornprehende-se, portanto, a razão'
por que o ful�ro governo de Hercilio
Luz é uma aspiração catharinense, tra
zendo como traz impresso o sello da
vontade popular, tão imperativa como
a indicação anterior, e formulada CJm

a mesma solemnidade de 1918, e já
agora sa nccionada pêlo espontaneo
amparo do partido' e dos tnuniclpios,
adaptados os seus ch-efes ás exlgencías
da opinião, que outr'ora procuraram
repudiar, e fieis expoentes hoje dos de'
seios vehementes de todos os barriga';'
verdes,
Como ha quatro annos, Hércllío

Luz faz vibrar a alma catharinense,
quando desamparado, só, negado, íni
ciou a mais brilhante phase de sua car
reira publica!
Como ha quatro annos, Hercilio Luz

f.az�vibrar a alma calharinense, que vive
nelle e que elle exprime, palpitante e

viva, no que ella possúe de mais culto
e honrado,

_'

)·-recepçao
. O' pOVO, acclamou delirantemente os nomes de

.

HERCILIO LUZ e Arthur Bernardes '

•

en'busiastieos
I

diseorses

Como ha . quatro annos, Hercilto
Luz empunha. sobranceiro. inatacável, ,

feliz, a bandeira da democracia catha·
rinense, desfraldada aos ventos, tão ím- ,

poliu ta e tão orgulhosa como nos prl
melros dias da tritrmphal jornada, feita
de civismo e de conquistas liberass !

Não pcude impedir a força prestí:
glosa que conságra, ampâra e circum
da a possante individuelidade do erni
·nente chefe da Partido Republicano
-Catharinense, que em sua excursão ao

norte do Estado, onde o levariam in
-teresses de íarnilia, se transformasse
em uma série de inestimaveis e sug
gestivos triurnphos, qual mais since
-ro, qual mais expressivo e intenso,

E assim viu 'se, que realmente, não
haveria obstaculo que evitasse protes:
.tos de reconhecimento e de admiração,
tão inequivocamente formulados, tal a
insopita vel ansiedade das adiantadas
'populações do norte, em dizer ao ii'

. lustre viajante, o interesse, o carinho,
-com que vêm acompanhando. a traje
ctoria de uma vida politica que, na

administração, tem se desvelado em

-traduzil: a em factos, em realizàções, em
.actividade, que representam, lídima:
mente, as aspirações de progresso e de
-trabalho dos índívíduoa sadios que as

,eompãem,-
Aqui e alli, em 5, Bento, em 5. Fran

-clsco, em [oinvílle, esse originalissimo
e adeantado recanto da terra catharí
'nense, por toda a parte em que entrou
-em contactos revigorantes com os ele
mentos políticos de responsabilidade
partldaria e com os elementos popula
res, destes principalmente de onde
houve o guia dos destinos de nosso

Estado, a seiva precisa para as [orna:
das fecundas de SU!! carreira politica,
revelou S, Ex, a persistencia inaudita,
a intangibilidade ,de seu animo de lu
ctador, a resistencia de seus adestra,
.dos nervos de conductor de homem.
que sabe o que quer, para onde vae,
como agir, como esclarecer e dirigir as

. Jegiões, que, r ar um acto de vontade
,propria, se collocaram conííantes sob ,

'

as ordens de seu cornmando,
Na memoravel consagração que do

-seu esforço e do seu patriotismo fize
ram as cidades do norte do Estado, ao
.dr, Hercilio Luz, não carece a gente
de muita perspicacia, para, de espírito
-sereno, distinguir atravez da lingua
gem simples, enérgica e sempre disci
,plinada ao seu pensamento, que em'

'pregou 5. Ex., toda vez, que houve de
responder aos oradores que o saudá-
-rarn, a orientação firme de um pala'
-dlno que conhece as asperezas, as trai'
ções, as ciladas, as hypocrisias, os des:
enganos do carinho que perlustra, mas
que não quer occultar aos Olhos -dos
adversarias e invejosos, os ínesgota
-veís e leaes recursos, que tem a seu

alcance, para sobrepujar as canceiras
.causadas pelas arderitias do deserto
adusto, para calcar as serpes que se lhe
emmaranham solertes e perfidas aos

seus pés de viandante avisado.
Não ha quem não veja, agora, no O IDO'-O DO 'POVO OATHARINENSEdr, Hercilío LIU, mais do que nunca . ..... '9.,....

-evldente, o successor do Coronel Mo' Não sentem elJes, no seu desvario--Nàõresta' düvida, pois, que o mo- lESão attitudes que faliam bem alto;
.reira Cezar, isto é, o pacificador.to ho: que a desordem e a anarchia estão á menta é de combate a esses desregra' não no bruxolêo de uma luz pallida
rnem sempre alerta no prégar a con- espreíta? mentos da razão. Não se deve negar de candieiro barato, antes gritam
cordia, em se sacrificar pessoalmente Não percebe o patriotismo delles que que estamos, em época de resistencia e se expandem nas irradiações do sol E rujam os leões nos seus antros
por ella, no esquecimento lidalgo de o tumulto aguarda á porta desse cas' a �ao perigosas [endencias de resis: glorioso.e franco, que nos reconciliam revestidos de hypocrisia, e procurem
,jntransigencias e incompatibilidades, tello de cartas, 'alforria para campear tencla blandiciosa, calma, reflectida, com a epoca. alcançar o ceu as lavaredas desses in·
mas, que não teme, não as desejando, infrene? mas, de resistencia tenaz, positiva, i(]�1 São attitudes .taes que nos levam fernos que são os corações dominados
e fazendo o humanamente possível pára Oh I enganador castello, oh ! Iragi- quebrantavel. até á estima e ao respeito pela activí- pela ambição, e a verdade se deturpe,
",evltal·as, as refrégas,- que a outros me- lima construcção, feita de insíncerlda' Por isto mesmo, e outras razões dade politica, em paiz onde é tão mes e se disfarce com palavras sonoras a
nos conscios de sua fortaleza, de sua de, e de mentira , Não.�salta aos olhos que seria longo e desnecessario enu' quinha e-pobre de nobre gesto, coa: visagem de campanhas sem objectivo
equanimidade, da limpidez de seus que o edl.icío não se apruma, que merar, avulta no scenario da vida po· tonando-nos com a certeza da existen- e sem proíundesa, que de pé perma:.

a,ct_ós, da.-invulnerabílidade de seu preso não resiste' ao sôpro de uma aprecia' titica nacional, projectando bem lon- da; da real existencia, de caracteres necerá, indemne de todo ataque, iI
·lIglo, fanam estremecer, deter e re- ção justa e imparcial, e que ao cahlr,' ge os reverberas de seu prestigio lo. que nella se aprimóram e se robus- lesa de todo macula no conceito dos
cuar.

apoz a Inevitável derrocada, deixará, cal, 'a figura varonil de Hercilio Luz, tecem. ' catharínenses, a personalidade incisir
,Por ce_rto, que é do ,estôfo de ho' pelo chão, as mazelJas, as- podridrões, as suas attitudes, que não sabem fal, Por outro lado, si o dr, Hercilio Luz va de Hercilio Luz, a quem Republioa

mens asSIm, que necessita o Brazil,

emlas
filaucias, as berrantes ambições. com sear, que não se embuçam, qlle nã0 vem demonstrando não ter havido 50' saúda caloros.amente, enthusiasticamerr.

. mqme'!tos como es!e de vacillações, que se tem procurada embair a opi' afivellam ao rosto a mascara dos fín· luÇão de, continuidade em seu animo te, como a expressão mais nítida d�s
.de anSiedades e de .lncert,ezas, que pa' niao naci�nal, ,att!ahindo'a a. uma gimentos praticos; pois" que são atti- apaziguador, diante do qual as intransi' aspir�ções, da honra, e d,os promls·
..r�c.em ob�mbrar a serenidade: dos es' campanha mglorla, Insensata, fértil em tudes de �{)mem qu.e .sabe prezar, os gencias se offuscam e perdem em in'l sares destinos da terra quertda de San"
Irltos m_.conservador-es e tlmeratos, surprezas e aventuras?

.

'

.

compromissos e abomma a fé pUDIca. tensidade, e as' argumentações para a ta Calharina.·
..

.

.
,

e por certo, affírmamol-o 'de viseira
erguida, sem receio, .na plena certeza .

do dia de amanhã, que não n'a ar:
rancarão das mãos· vigorosas que
sustem, tranquillas, 'confiantes, promp"
tas para a deíeza da causa do povo,
da justiça indiscutível' de suas deci:
sões .. ,
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Hercl·II·.o Luz e a
tra a veracidade da carta, collocando do seu Conselho Superior, S. Exa'fa todo momeotoeotrecortado de de. encontrar S. Excía., per lo da Lsgôá
acima de: quaesquer explorações a pa- allíaa todas estas indicações a da vorr morados applausos. Taguassú, passando todos, ahi, pa
lavra de um Governador. Brasileiro, tcde soberana do* Povo que o

qu�r'l
S. S. terminou erguendo uma bel bordo do vapor em que viajava O i

successão presíden- lamentou. comtudo, que a solução para seu Chefe e. para seu Governa. lissima saudação a S. EX'J o 'que lustre Catharinense,
.

não tivesse sido definitiva, dando lu- dorl
. _

foi correspondido pela multidão. O seu desembarque realizou-se n

cial da Republica gar a q.u� aquelles que só confiavam A ÇOMMISSAO Foi offerecido a S. Ex. um bello trapiche, onde já se achavam immens
no yeredlctu� do Tríbunal de Hon:�, I

-

-E... Bigoassó .bouqu�t. de flores n�turaes, ..

massa popular,. alumnos do Grupo E
e. SO n;lIe quizessem fundar a sua ?PI' foi esperar "o

-

sr. dr. Hercilio Luz, A muito custo, o Sr. Dr;
.

Hercilio �olar e Collegio Stella, exmas. Iami
E' nessa mais grave questão que mão, tivessem d.� perma�ecer n um

I
em Biguassú, uma commissão campos. Luz, que era acclarpado a

.

sua pas: lias e a banda muslca�. -

agita o espirita nacional no actual mo- lame�tavel estaao de duvida ou de ta dos seguintes srs. Coronel Bernardi' sagern, pelo povo, pode sahir do tra: ,Falou, nessa CCC�Slão, em nom� d
mento, que o partido republicano ca- convicções mal. f,undamentad�s. . noVaz, prestigíoso politico no Estreito; piche para tomar _o seu automovel: povo, o sr. profess?r Ar�aldo �antlag
tharinense, hoje, já denominado, pelo Oomtudo,. �Izla, o nosso. Chefe em 1- coronel'[Santerre Guimarães, admlnís' .

Formou-se entaC? um longo pres Ao saltar S. Excia, fOI recebido co
consenso unaníme, Partido. Hercilista, nente; os mdlt�reB que estiverem real' trador dosCorreiosi dr IAbelardo Luz, tito de automóveis e carros que prolongada e vibrante salva de pa
põde, mélis uma vez, se orgulhar, da mente conv,encldos de que o �r.ArU:ur Secretario do Interior e Justiça; dr. Ivo acompanhou S. Ex. roas..
sUJierioridade mor,al do seu grande B�rnardes e o auctor da carta. não d'Aquino. deputado estadoal; dr. Caro �alou também uma alumna do Co
chefe.
..

p_?dem e ��? devem dar,lhe. o. voto; e los :Corrêa. director do gabínente de "a resldencio d. !tr. .,er.· legto Stella, offer�cenql1 um lindo õo
Ooníundíu, por instantes, a consei �Inda mal�., qualquer brasilelro com Identificação; dr. Cezar Veiga, promotor cUio quet a S Excía.

.

encla de uma bôa parte da sociedade Igual convlcçã? honesta deve ter o publico da capital; professor Maneio Após um percurso de poucos mi- Da s�cada do Grande. Hote� falou
brasileira, uma falsidade habilmente ar' mesmo procedimento.

. . Costa, lente da Escola Normal; IAntonto nutos, o sr. dr, Hercilio Luz- chegava agradece��o aquella manifestação o sr
chitectada e que. passará, certamente, Aquelle�, porém, militares ou : não, C. Plnto.Thesoureiro Municipal; Abílio ao seu .palacete á rua José Veiga. dr. HercI.ho, que produzlu u,!, empo
á Historia do Crime, demonstrando a que não. Julgam o preclaro ��eslde�- Mafra, constructor: AJcydes Tolentino, Grande era o numero de amigos ga�t� d,scurso.,! sendo ouv!do co

evolução espantosa que torra o elernen- te �e Mmas capaz de uma �nfamla José Vaz Sobrinho, Ary Tolentíno, que ali esperavam S. Ex. religiosa attenção ,
e applaudido cal

to criminal-fr.;lUde-, ao ponto de se tao torpe. estão no dever de 1,1e suí- Pompilio Luz filho e Ti:o-,Carvalho, re: rosa!"ent� pelo povo.t
ver a própria falsidade erguida á al- fragare� o nome. como uma r�para- dactor desta !folha. ,

_

.

O discurso 40 D ... Ferreira A noíte, os. arntgos de S. Excia.
tura de uma bandeira e o Ialsarlo em ção naclonal, �evJd� a quem. taa se- A torrencial chuva que cahia, ímpe: .

-

Lima
.

off�receram-Ihe no Club 24 de Ja
chefe moral de uma campanha rege- renam.ente e, tao altivamente, �ntes de diu que fossem prestadas a �s. exa. as feito o desembarque na residencia netro, um .Iautu banquete a que com
neradora. a�sut�JJr o alto po�t.? que as mais �'Pr.:. homenagens co: que o aguardava a de S. Ex., falou, em nome do povo, pareceu todo o elemento represent

, A falta de escrupulos por parte dos clave!s f�r�:ts pohl1�as do p� � �he.yao popula;ã-º de Biguas.sú. o sr. dr.1. D. ferreira Lima, iIIustre. tívo desta Comarca.
que não sabem combater sem desprezar confiar, Já vem sof!,e�do as JnJusliças.; O sr. 'major José Augusto farias' deputado federal. r D �ffer�cendo aquella homenagem a

os mais elementares príncípíos de Mo- e a� agfu.ras crudelíssimas com que os foi em automóvel acompanhado do S. exa. disse da satisfação do povo, Excia , falou o �eputado Deodoro d
ral, fez com que, tornada publica uma especuladores que for.m..am, eternamen: Di:'ectorio do P"rtido local :80 encon- pelas br�l�antes manifestações f,eita$ ao Carvalho, que dl�se um enthusíastíc
infamia attribuida a um honrado bra: te, 8C?' b�o de cpoosrçces tantas vezes tro de S. exa na fazenda. sr. dr. l1ércilio 0.0 nor,te do E,slado. I e- sUQstancloso dlscurs<?, relembrand
sileiro, se levantasse contra elle-a bel!l-lDspuadas,lcost':!mam torturar/os A chcgad� de S. exa. ao Es: Accrescentou que o povo-continuavaltoqa a vida politica do. prestigias
maior victima da ignobil acçílo crimi- m�ls abnegados serVIdores da Repu· '

trei.to solidario com a attitucle assul!lida por c�efe do Parttdo RepublIcano Catha
nosa -formidavel corrente de hostili- bhca., . . A's 18,30 o sr. dr. Hercilio Luz che' s. exa em nome de Santa Catha.rma, rmense.

. .dade principalmente no seio das elas- Esse e o pensamento de republicano gava ao Estreito. na quest�o dos candidalõs á su�cessão � sr. dr. H_erclho, respon.de�do e_
ses armadas. e. de democr�ta. de ,ql;lem não tem h.e: Grandf massa popular estacionava p�eslden.clal, por9ue o? catharinenses brllh�nte oraça�, fez referenclasa, a�ça
O soldado brasileiro, numa not�vel s!tações a!lte QS mom�ntos maIs dlf junto ao trapiche da Passagem onde nao podIam, de forma algijma, pactuar de Sao fran01sco em 1918, dlzend

é impressi()Oante unanimidade, julgan· flcels q�e po�s�m surgir á sua frente.
se achavam granJe numero de' aulori' com a· decisão tomada '-pelo Club Mi· que os seus amigos daqui, tendo

· f:Jo se insultado por um Chefe d'Es-, Esse e o feitio moral. de um �omem dades e migas desta capital. lita,r, no caso da celebre. carta attrj· freot�. a pers')nalid.a�e energlca d
· r1�do� cQnsentane�l!le,nte com. as su�s qUe com as suas athtU?es fran_cas, Innumeros rojões súbiram -aos ares, �,U1da ao �r. dr. Arthur �ernar�es) por I pre�tlglOso chefe politICO loc�1 �r. Eu
�lgDldad�s tradlClonaes, n u!". p.alz leaes e desassombradas, � um trJUm- sob delirantes acclamações; .

'

�a. terem hrmado o seu IOsophlsmavel, gemo Muller, foram os prlmel�os
como o nosso, em que :t dlsclphna phador dentro dessas attltudes contra A,banàa musical do Tiro 410 de JUIZO. Ilancar, naquelle anno; a sua candldatu
nunca foi subserviencia, mas, sim, 50- aquelles que .a ellas nunca se poderílo São JOSé t cou durante o seu e�bar� Historiou o julgamento do docu- ra para Governador. do EstacJ.o.
-Udariedá(je, eis que, todos nós as:sis' amoldar.

_

� que.' -
.

. menta apocrypho, salientando o facto I O seu discurso foi vehementement
· timos ao seu nobre protesto, ante o E.s�e é o mo�o de agir do, Chefe da A chegada de s .. �ex. nesta ca' de estarem as opiniões diisentidas no applaudido.

,

qual nenl!um brasileiro rugno deixou .Pohhca Caiharmense, que so .compre- 'pital \ proprio seio daqueUa associação. O dr. Eugenio Muller, sup�rintende
se quêdar ;ndiff.erente. _ h�nde :l voto. como a manifestação Logo que ao Estreito (:he�ou o dr. O sr. dr. ferreira Lima reaffirmou a levantou o brinde de honra ao.sr. Cei.
O soldado brasileiro, n'uma nota- dIgna das �onvJcções de quem elege. Hercilio Luz o que foi annunciado s. exa. a inteira solidariedade dos ca· Raulino Horn, eminente Governado

vel.e impressionante unanimidade, re·'
. �-essa ea causa porque o sr. Her'

por dynamite� a multidão que estava tharinenses, que são fieis á orientaçãó do Estado.
petlmos, se ergueu noóremente, e CIIIO Lnz, ao lado do povo, com o

no Trapiche Municipal levantou vivas de s. exa./á qual obedecerão em todas Os salões do Club estavam replect
consUtui�do um Tri�unal, julgou, povo, vem v�r.cen�? toda? as etap�s a S. Exa .• á Santa Oatharina, á Repu' as emerg.encias, terl!linando por levan· de �a val�eiros. -

'"

As maJOres mentalidades da nossa da sua, funcçao pO�lh.Co-soclal, n.o sela blica e- an dr. Artnur' Bernardes vivas tar :Im VIva ao emInente Democrata, A s 23 horas, o sr. dr. HerclII
Patria, affirmaram a falsidade do ce- da socle�ade bras'I�lra, cUlllpnndo os

esses que-foram calorosam�nte �orres'" o que foi calorosamente corre�pondido, deixou o .G_lub 24, indo. a séde �
lebre documento ! s�u!\ destinos e �Ul�ndo, com pulso 'pondidos. (. (. Club Unzao, onde se realizou o ball
A maj�ria _dos Chefes d'Estado 'do ftrm�. grande coraçao e sabedOria, os As bandas de musica da força Pu' O discnrMo do sr. dr. Hercilio offer�ci.do aS. Excia., pelo. Oremi

nosso palz nao occultou a repulsa que destlDos-da sua terra. blica e da ,Amor á Arte» ali postadas I.oz .Femtmno.
lhes causav�m. Os processo_s politico� tocaram bellas peças.' 'feito silencio, usou da pdlavra o sr. ?audou S. Excia., o sr j,ayme .01
p<?stos em pratIca por eSl?eculadores so D Imponentissima pelo brilho excep- Pouco a poucõ, eram erguidas en' dr. Hercilio Luz. velra,. que �ffereceu, �m l1ol;l1e
dignos da, e�ecraçao naCIOnal.

..
_

cional de que se revestiu, foi a recep- thusiasticas acclamações ao eminente S. exa. começou por affirmar ter fei- OremlO, uma linda.�orbezle.Os propnos governadores dlsslden- ção feita, hontem, pelo povo desta ca' catharinense e ao' candidato da Con. to ao norte do Estado, uma excursão O sr. dr. Herclho agradeceu, com
tes .I)egavam e cO,nti.nuam a ne�ar o pital ao Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz, venção Nacional á Presidencia da Re' de caracter intimo, pois que se acha- movido, !'lquella �anife.sta�ã(l.
a�o!o, ás claras, a mffimante Igno ell1inente Ohefe do Partido Republica- publica.· vam em São Bento sua exma. esposa S. EX�la .., seguIU hOle as 8 hora
mlOla! no Catharinense e candidato escoUH A's 19 horas o Sr Dr HerciUo Luz e seus filhinhos. para JOIOvllle, comparecendo ao se
Os iIIustres candidatos da dissiden· do pela Convenção do Partido ao caro chegava na lao'cha d� Ca'pitania do Por' Surprehenderam-n'o, pois, grande' embarque numerosos amigos, auton

dá. Nilo Peçanha.e J. J. Seabra, elles go de Governador do Estado. to. mente, as manifestações com que foi dades:e o povo.
mesmos, apezar de !nterpellados, �l!l S. Ex. teve .hontem a reaffirmação Vinham na sua ('ompanhia, o recebido, e que demonstravam. de mo'

"Teptos so_lemn�s, parhdos dos propnos brilhantissima,insophismavel....do seu real
eXn1o. sr. ceI. Raulino Horn, Presi- do eloquente, que o culto po�o do nor· O dr. Hercilio Luz em Brusqu

militares! se obstinam em negar a sua prestigio. dente do Congresso Representativo te,do E'stado, verdadeiramente demo' Brusque, 13 -Ohegou hoje. aqui,
" sancção á veracidade da carta-o que Como ha tres annos passados, na e Governador do Estado, eln exer- crata, fiscaliza os actos dos seus gover- sr. dr. Hercilia Luz, que foi recebid

não po�erão fazer amanha,. sem se· memoravel cam'panha da Democracia cicio; dr, Jae Collaco, omcial de ga n�ntes, rendendo'lh a homenagem da á entrada da cidade, pelo Directori
rem aCOImados de op�or.tul1Jstas des, Catharinens�, em que o povo desta ter' binete; capitão João Cancio, aju- SUa satisfaçãO.

-

Politico, autoridades estaduaes, funccio
leaes que nenh?ma dlstlnCçlo. �atem ra, vibrando de intenso ardor patrioti' dante de ordens; tenente Cantidio Já esperava da população de São narios federaes e grande massa p�pLl-
entre uma. q�estao �� honra ml!lta� e co, veiu para as ruas pugnar pela vic' Regis, auxiliar de Gabinete; des- Bento. a que prestou, atravez a histo' lar. .

as compehçoes, .politicas e parhdanas toria do seu. E-leito, o mesmo enthu'
embargador Medeiros Filho, Presi- ria da sua vida, gr�nde parte do 'seu No Hotel Schaeffer foi offereddo aa

que representam.
.,

siasmo dominou. hontem. por occasião dente do Supenor Tribunal; dr. esforço, as demonstrações de alegria iIluslre itinerante um lauto almoço. e
Generaes dos mais brilhantes do do.desembarque do preclaro republico. Abelardo Luz' Secretario do Inte- com que foi recebido.

_ que lomaram parte os vultos mais sa
Exercito, Almirantes dos mais valoró- A mUltidão, na qual se viam repre' rior; major Gustavo Silveira, Se. As homenagens, emtanto, que lhe Iienles da politica local -e muitos ami
sos da Armada, comqu�ntc aguardas- sentantes -de todas as classes sociaes. cretario da Fazenda; desembargador foram tnbutadas em Joinville, Brusque gos. .

sem com acatamento o Julgam�nto do acclamou delirantemente o nome hon' Antero de Assis Chefe de Policia: e Sao Bento, desinteressadas e enthu' faliou, ofrerecendo o almoço, o
Club, jamais admittir.am qúe o famoso rado do querido catharinense que pe' capitão de mar' e guerra Manoei siasticas. traduziam bem a sympathia dr. Erico Torres.
d�cumento foese maIs do que. um ar- los seus relevantes serviços á causa Coutinho, Capitão do Porto e innu. do povo pelo seu trabalho, provando, O sr. dr. Hercilio, agradecendoess
dll �onderunavel para desonentar a publica e ás instituições republi6:anas, meras outras pessoas. assim, ter consciencia dá sua vontade. siITnHicativa manifestação, disse qu
Naçao ! impôz-se á estima dos 'seus patrícios, üomboiaodo a lancha da Capita- Agradecendo a homenagem que lhe garantia o leal compromisso que 'assu

•

Ao mesmo temp� em que taes ma- A pezar da chuva torrencial que ca- nià, vinham as lanchas ,S� Fran. prestavam os seus amig9s, convidava iniu, não só quanto á politica federal
.

mfestações eram fellas! o honrad? sr. hia desde ás 14 horas, enorme era 1l cisco' ,Zury», Saude do Põrto, tra. a todos para saudar ��eu querido como á estqdual, empenhando todo.
Arfhu.r Bernar�es, Preslden�e de Minas, multidão que affluiu ao Trap;che Mu· zendó varias commissões da «Junta amigo ali presente,sr. coronel Raulino os seus esforços sempre em benefici
rep�lha, energ�cament�, .0 �nsullo que nicipal, que ficou lalteralmente cheio: Rcpublicana» e de localidades visi' Horn, que, atitado ao ostracismo por de seu querido Estado.natal. _

lhe Irrogavam, os seus Inimigos, dr ha- Mesmo nas suas immediações havia nhas. longo tempo, vinha, agora, prestando O dr. Erico Torres levantou o brin
ver S. Ex. insu,ltado as classes arrr.a· muita gente, enfrentando a chuva. á

Logo que atracou ao trapiche mu- ao Estado, na luta pelo seu engrande- de de honra ao venerando ir. corone
dss de sua Patrla !!-. espera da chegada d Cl Dr. Hercilio nicipal a lancha em q1.le vinhl! o qr. cimento, o melhor da sua energia. Raulino Horn, governador do Estado

�as,_ de qualq-ueJ forma, por que se Luz. Hercilio Luz, a multidão prorompeu Vibrantes applausos e demorada sal' em exercicio, sendo enthusiastiç.ament
. qUlzesse encarar o assumpto, o certo Todos queriam prestar as suas hQ'

em calorosas
-

acclamações ao seu va de palmas coroaram as u!tiqias correspondido.
é .q�e, a notavel e impr�s�io,nante una- menagens ao Estadista moderno 'que nome.

.

palavras de ,s. exa. Após o almoço, o sr. dr. Hercili
flImldade çlo soldado brasileiro, trouxe tantas e ·tantas provas do seu amor; As bandas de musica tocaram o. Em segulda,_ todos os presentes, Luz visitou o Grupo Escolar e tod,o
s�spensa,. durante algulls dif!s, a opi� nunca excedido, e da sua incompara" hymno do Estado. _

_ abra�aram a s. e�a., o sr. coronel os estabel.:cimentos fabris.
0110 nacIOnal. vel dedicaçao á �u� terra amada, tem Ao desembarcar o Dr: Hercilio Raulmo Horn e ao sr. dr. ferreira' A's 14 horas, o sr. Hercilio seguiol1
O que impressionava não era o facto dado na alta admInistração do Estad� L z o sr deputaào' João Carvalho Lima.

.' de auto, com destino a florianopolis
de, no Club Militar, se haver consti- e nos outros p�stos occupados, .. 'S�p�rinte'ndente Municipal apre� A todos foi servido um profuio comparecendo ao seu bota fora cresci'
tuido um Tribuna"

. �assemos, SI bem qne .de manel!a sentou a S. Ex, as boas vindas, ter- copo d'agua.. do numero ce amigos. autoridades e:
O qu�era notavel e impresiSionante IAflel, a desc��ver o que fOl a recepçao minando por levantar um viva a� A band� de musIca do 14' batalh�o Ilrande massa popular.

era a unanimidade. já nã::> só dos mili, do Dr. He,rctllo Luz; idolo do povo catharinellse, viva es, tocou varIas peças do seu repertorJo. ---____...::.----------

fares, mas de todos os brasileiros em Boletun.
. se que foi correspond ido por toda a -

'

'Sra Corall·a Luz'torno da unanimidade milHar, ante a Logo que se teve. conheCImento do multidão, apossada de um delirio in. Varias notaM •
.

questao que iria ser julgada. .telegramma' communlcando a '_ hora d� descriptivel. A carencia de espaço não nos per- A d d
Approximou'se o memoravel dia do chegada de S. �x'. ne�1a Capital •. fOI E as acclamações recrudesceram mitte a publicação de outras notas, campanha a· e suas gentis,

julgamento sensacional. prof�samente dlstnbUldo o s�gumte de intensidade. inclusive a longa relaçao qas pessôas lhinhas, regressou, hontem" de S

Q
.

d N
- " boletim: I

_

presentes no Tr,apiche Muniçipal, nas Bento, onde estava veraneando,u.e VIO to a a açao, mats Im· Convida'se o Povo, amigo� e cor. O povo não se cans.aya de ac� recepções de B,i�uassú e São JOl!lé, o exma. sra. d, Coralía Luz, vlrtuopresslO�ante do qu� �quelIa nobre e reli�ionarios de S. Exa. o Sr. Dr. clamar anome de- Herclho _Luz, de
que fa{erros amanhã. -

Impr�sslOn;�te unammldade a que nos Hercilio Luz, para recebel'o hoje, ás 50 Raul�no.�orn e Ar.thur Bernardes. slssima esposa do nosso eminent
referimos. . horas da tarde, de regressa da sua A IDSlsten�es pedI�os, o sr" adv()- d d H .,.

Chefe e amigo exmo. sr. dr. Her
Vim().s todos; foí' a quebra daquella triumphal viagem ao norte do Estado. gado Nappleao �opes falIou em no-: 4 recepção o r,' e.rCIIO cílio Luz.

' ..

me_sma unanimidade. per uma provi-
-

C_andidato genuino do Povo Calha' me da ,Liga Pro:Arthur �ernardes», luz, em São Francisco A�dístincta senhora velu do Es.
dencial centelha de luz que âesnorleou rinense ao Governo do Estado no pe' recem fundada nesta capital. ."

I treito em lancha e;:;pecial, tend
a falsidade -com que pretendiam des- riodo d,e 1922 a 1926, S. Exa. merece O brilhante tribuno pronunciou bld

-

Mnortear o paiz, levando'nos talvez;aoB bem do Estado, que o venera, e da UlDa excellente oração, .salienta·odo São Francisco, 22.-0 'sr. dr. Her- rece o no Trapiche uníclpa
horrores de uma revolução, no al1110 sua gente que o bemdiz, a ma.s cordial a attitude de Hercilio Luz como ado cilio Luz chegou aqui, hontem. a,"om- os cumprimentos de n�merosa
'do Centenario da nossa Independen- e a mais brilhante das -recepções. ministrador e chefe do partido repu� panhado.dos srs. drs UI�sses.Costa, pessoas.
eia!

.

Indicado pelo unanime con_se.llSo das blicano catharfnense, que teve sem' Mario Portugal e deputado LUIZ Vas-
Republica, apresenta á exm

Nesse momento. o eminente Guia Municipalidade,Conselhos MUl1icipaes, Ipre
a "nobre coragem da sua attitu' concelIos, recebendo imPdonente le gran- sra. d. Coralia Luz, respeitosados destinos calharinenses, qut;. já se Directorias locaes e a sancção da de desassombrada na politica. diosa manifestação de to as as c dses.

� manifestára, desass�rribradamente, con- Commiss-ão Executiva do Partido e O discurso de Napoleão Lopes era As autoridades foram em rebocador, saudações de boas vindas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ba,uuete a�l [al�lIafII'As ::�=:��ti'r��no�8r·f Pela Resolução n. 2880, de 19 do'
(fribuna [ivre

a IU[[HIIO prell�en Protestos de solidariedade' corrente, foi' concedida sutorisação á ANNJVERSARIOS \ Os abaixo assignados, as�ocia-
- politica normalista Esther Veiga de faria, pro- , dos do Centra CIVICO e Recreati-

° Sr. Dr. Abel.Ífdo Luz recebeu os fessora da escola de Itacoroby, no rnu- Fizeram annos hontem J B
.

I � M·
segu.ntes telegrammas nícipie desta C .pital, para se assignar lia senhorita Ernestrna Alves Gui.

vo 'l( osé oiteux», estando em

[I� n IDlf' Biguassú, 12. Accuso recebimento Esther de Faria Florenzano, marães e a menina juperula ferreira.
franca opposição áquella Direc-

U G I
. telegramma V. Ex. e posso afirmar -Pela Resolução n. 2881, de 19 do o menino Oswaldo Horn, filhinho toria por não observar os seus

causara boa impressão aqui manifesto corrente, foi exonerado o cidadão Nesta do sr. Amadeu Horn. Estatutos, enviaram em data de
Commissão Executiva publicado« Repu: Ssboia, do cargo de Chefe Escolar do hc]e ao seu Presidente em exer-
blícas quemandarel transcrever irnprcn munícipio de Itayopolis, e nomeando o -Faz�m annos h.,je:
sa local. Affirmo mais uma vez inteira cidadão Paulo Wendt) para exercer o

cicio o
....

seguinte protesto,

solidariedade deste municipio á C'Jm' mesmo cargo. a exma. sra. d. Gilda de Abreu I «Illrno. sr, Vice-Presidente, em

missão Executiva e ao Exrni. Sr. Dr. -Pela -Rosolução n. 2882, de 19 do Lima e Silva; 'exercício do Centro Cívico e

.
,

. Hercilio Luz, nosso digno chefe. Sau' corrente, fui excnerado o dr. Edu- a senha ··a H rcili R
. Rce atO J' B

.

Commumca� de BeIlo Horizonte dações. Augusto faria. Superinten- ardo Bernardes de" Oliveira, do cargo a meDin�' Iren� ��aP.ig��ira Lima;
re IVO « ase oiteux •.

que no Grande Hotel, profusamen- dente. /
de Chefe Escolar do muníclpio de Ma- o sr , Pâulo Demoro.

cOs infra-assignados, tendo feio

te ornamentado, realizou-se, .ãs 20 [aguaruna, 16, Rogo V. Exa. 'meu fra, e nomeado o dr. Jayme Urbano
to a essa Directoria nrn appello ds

horas, um banquete de 200 talheres, nom� reaffirmar Di.rec,t.orio Politico R<:· SIlva, para exerce!, o mesmo cargo. HOSPEDES E VIAJANTES
accordo com os EStatutos, para

ue as municipalidades mineiras of- pu�hcano Ca�hartnense decIsiva. �O�I· -Pela Resolução n. 2883, de 19 do ,- que a convocação de Assemblêa

{fi d RIS dafledade. eleitorado este mumcipro corrente, fali exonerada Amenar da Seguiu, ante .. hontem, para o Rio .Gerat para eleição da Directo-
ereoera

.

aos s:s. rs.
.

au oares prol candidaturas Drs, Arthur Bernar- Fontoura Rego, do cargo de professora de janeiro onde se demorará 15 dias ri .. de o eri
'.

e Olegario Maciel. candidatoe á pre- des, Urbano Santos. Saudações. Seve' provisoria da escolamixtade Villa�o- o nosso éonteruneosr. josé Renato
a .que tem e gerir os destinos

sidencia e vice-presidenoia de Minas- rino. Duarte, Superintendente. .
va, no municipio de Mafra, e nomeá- de Souza, sacio da firma Souza & Cill, .s�clae.s de 19.22 a 1923, e como

.Geraes RIO Negro, 12.. Grato pela commum da p�r.t exercer o cargo de professora proprietario da conceituada loja de nao ,tivesse sido despachado tai
,

Alé.n dos homenageados cornpare-
cação commun.lco·vOS povo. de A:\afra, p.rov!soria das Escolas Reunidas da fazendas. antiga Pernambucana. 'appeilo e pretextando-se ser rea-

,

... -osectaut d d o!>edec��do unlcaf!lente sabia oneryt.a· cidade de Mafra.
_

Desejamos-lhe uma feliz viagem.
.

lizada no dia 29 conforme c . ,

eeram os reprosentan es o sr. r. çao politica egreglo chefe Dr. Hercilio -·Pela Resolução n,_28� de 19 do _

.

., '.

onvo

ArthUl' Bernardes, todos os Secreta- Luz votará sem disecrepancir candidr corrente, foi nomeado Augusto Wendt, Para a Capital federal, seguiu ante. caça? publicada, no Jornal cRel

rios de Estado, Chefe de Policia. tos nosso partido drndo 1� Março sete' para exercer o cargo de professor in- honrem, no Itagiba, o sr. Osrnan pubI.lca», de 22 do corrente, vêm

Prefeito, deputados e Senadores es- centos voto� Bernardes'Urbano. Sau· terino da. escola mixta de S. Lourenço Torres, Inspector de vehículos.;
, por lS�O protestar contra tal acto

tadoaes e federaes. �ações cordiaes. Urb:U1J Silva, Super: �os Andrad is, no município de Itayopo- , e designação ao dia 29 por ser

F I ff dé b
intendente, lís. Regressou, ante-hontern, do norte do contrario aos est: tut

.

d

.

a ou, o erecen o o
.
anquete, o Lages, 12. Conselho Lsges agrade· -Pelo Decreto n. 1501, de 19 do Estado, onde foi a serviço o sr. tene n- b

. ,:1 os, reurnn o-

senador Bernardo Monteíjo, que ana- cendo communlcaçao envidará esforços corrente, foi creada uma escola mixta, te Cantidio Regis, da força Publica.
se os a arxo- ass!gnado.s para pro-

lysou as figuras dos candidatos. vicioria decisiva candidatura_ Bernar· na.colonia de p�s�a.dores �Tenente ,SiI. _
cederem. a referida elelóão, no dia

Referindo-se á administração Ar. �es·Urbl.."o. Cordeaes saudações. Pre veiras no mnrucipro de Ararançua.' Para o Estado do Paraná, -seguirâm 2�, convidando aos demaiS asso'

(hur Bernardes disse que o futuro
sldente Conselho.

,

-Pelo D�creto �. 1508, de 19 do ante-hontem, peb' paquete Itagiba, clados e esperando o compareci'
, ,
'.

. Cu!,tybanos .. 15. Agr�deço commu· corrente. fOI em vlrtu�e de q4e esta· a exma,_ sra. d. Libania Bittencqurt e, mento dessa di na Di .

•

Governo sera o seg_Ulmento, da mes· mcaçaocR�pubhca-l) candIdatos apresen belece o arre 8, da Lei n. 1380, de 21 a gentil senhorita Alilat Muricy pro· "d'l
g
b rectdorla pa

ma. t�dos os quaes de pleno accordo com de Setembro- de 1921, desdobrando o fessora normalista
. 'ra presl. I ia, so pena e ser a

Concitou os presentes e todos os e�t.a Sup�rint�ndencia. �al:1dações. Ora· curso da escola ma��,ul.ioa da cidade D�sejanlOs-Jhe �ma felii viagem. me�ma ]ulg.ada acephala.

re!Jresentantes da unanimidade dos clhano Almeida, Supermtendente; de S. José, no munlClplo do mesmo
' E. deferImento.

municipios ,a fazer pacto de defender
--� no.me, que funccionará cliariamente em NECR0l:00I A •

,F.orianopolis, 22 de Janeiro de

[ I I �.. W· ��
dOIS penados de quatro horas. Repentmamente, falleceu homem. as 1922.

a causa que se tornou uma questão orOu-e n re nu ou'eu -Pejo Decretb n. 1509, de 19 do 15 h"ras, o sr. Waldemar Carreirão.. A t
.

T 'T'

de honra para 0:3 mineiros.. tU· li � corren'te, foi, em virtude do que esta- O extincto foi accommetido do mal .

n onzotJoaquzm v_acmtho, Flo- �

.

Terminando, () orador fez votos ,bde,ce o art; 8, da Lei n. 1380, de 21 que o victimou quando no exercicio I
rtano Ta�oas, Plaeldo Lttz, Lau- �

para que a aurora que se abre para, Seguiu, hontem, para Blumenau, de Setembro de. 1921, desdobrado o d� s,!3sfuncções nas officinas da Com, ro lj'ranczsco do Costa, Agrícola

Minas, seja consagrada á sua gran-
onde foi ass,istir uma intervenção ci- cu�so d� .;!.sc.ola mlxta de Taquaraçatu�a, mlssao dos Melhoramentos dos Portos, Guzmari1es, João Leocadio dei

�-<leza, para Glori� do Brasil e da Re. ru�gica na sua d��ec�a fi,lha, senhorita no f!lU�ICI'pl0 de Imaruhy! que _funcclO- das quaes era m,lchinista. - Conceição, Eduardo Antonio Fa·

pubII.ca. Ahce, Q nosso lllstU::icto conterraneo
nara dlllnamente em dOIS penodos de' {) sepuItamenfo de seu cadaver rea· rias Oswaldo R de Alm' z·d A

�, quatro horas. , lizar-se-á hoje ás horas, sahindf'J o ..' . '_ � a, n'

Em Séguida o sr. dr. Raul Soares sr. coro�el André. Wendhausen, -Peld Resolução n. 2886, de 20 do ferelro de sua residencia á rua AJmi tomo Nezson, Joao Glzmaco de

leu a stla l'latafórma, que é uma pe. c?efe da Importante f�rma. commer- ,corrente. foi removida a professora rante Lamego n' 5, para o Cemiterio Barros, Appolinario Silva, Hera

ça notavel de grande valôr.
' CIal �esta praça Andee W_endhausen normalista Enp.hrosina �e Oliveira Cam. Publico. - elito Miranda, Joéio F. das Neves,

Terminada esta; o deputado Na- & Cla. pos,
.
que ass.lm pediU, das Escolas

I
Paz a sua alma e I?ezames a, sua Hygino Ludomno da Silva, Dur-

, vantino .santos brindoú o sr. dr. Ar- �oln os votos do pro�pto re�tabe- ������asR��n�dda�d��e..c�:�: â�rap�� I'
desolada esposa e demaiS pare�!es. vf}l Pedro da Sil.va, Plaeido Fi-,

thur Bernardes, levantando o sr. dr. lecunento-de 8ua.ex�a, fIlha,desejamos Ihoça. Uma men'agem dO' hahl'lao-
ezra .de Souza. Cantanílio Souza,

J9ão Luiz Alves a sua taça em honra a S. S, uma Fehz VIagem. I . I a U 4 U Marzo F. de Paula, Julio Louren·

do �r�odvr� :!it����c�:��:· em fr�ntc Rerlu"['�t-8-0-d;�;;UB'dra fr'aO-[e·IB Maial [�n!lovam �e Oliveiral
.

I!I �e MinaI·· �J��:;�;::n::a��n:.17:'�!�:
ao Hotel, ,acclamou' delirantemente U Uu ��'1 U Segui�, hontern, para Blumenau" «Rio, 23 ce!lino, Lindolpho Souza, Anto-

os proceres da Convenção.
- onde tet'a curta demora, o nosso es- As Camaras Municipaes mineiras: nzo Barbosa da,Silva\ Oscar Pi-

Toul\)n, 23 timado conterraneO' sr. major Christo- reunidas. resolvaram -de accordo com nheíro, Eugenio Correia Francis'

De,nmhorn��or fil·1 [o'la A partir de 1 de Fevereiro, a ,es-
vam de 'Olivéira, conceituado com- as oancadas do Congresso, a assigna- co B. de Souza. Pedro'Mathias.

a� U yup �'quadr� franceza do Mediterraneo será mercrcia,nte desta praça e conselhei· tura de uma'mensagem que sgrá en' Herminio Cabral, Waldemar COSo

Seguiu, hontem, para. Blumenau, reduzida a quatro couraçados, fican. ro municipal.' treg,ue por uma grande c:>mmissão ao ta, Edmundo Costa; Jodo, C.·Sil-

onde terá curta demora, o sr. des- do reduzido o effectivo geral das Desejamos ·lhe uma exéelIente via- sr., dr. Arthur Bernardes, reaffirman veira, Waldemiro Nascimento,'

embargador Gil Costa, integro e ii· equipagens a 3[5. gemo do·lhe a solidariedade de todos os Pedro de Aleantar4 Machado.

lustrado membro do Superior Tribu-, Dois couraçado� serão postos em
habitantes' de Minas Geraes,

naI de Justiça do Estado. disponibilidade. Desembargador Ao· -

...

via�:�ia�os a S. S. uma excellenre
. fero de Assis A ftl�laDba' P818 II IIllbuel

Ra�ium �m Mina! ' Paris. 23

Londres, 23 Regressou ante·honlem, do norte do A AlI h d
Estado, o sr; desembargador Antero de

eman a pagou a soml,lla e

A senhora .Alexandre Gross, via- Assis. 31 milhões de marcos ouro, estipula-

jante escriptora, que assegura ter des. S, s. recebt!U a bordo os cumpri· da pela conferencia de Cannes.

coberto radium no Brasil declarou �entos do Sr. Capitão João Cancio, ,----" --'. 51�- -..- -- Prn[l"'a 'e de uma casa limpa'
d b f

.

f·
'

. . ajudante de ordens do exmo. sr. coro· Dr·. Bre·nno GUI·m' a- ra-as �. -� com dois quartos den:,
que a. esco erta. 01 mta no mteJ;lor, nel Raul:no horn, governador do Es'
�e MInas, por sunples acaso.. tado, em exercicio. ., _"

tro da cidade. Paga-se o aluguel
Encontrou enxemito que, analysa' No trapiche muni�ipal, aguardavam E' esperado nesta capital, proceden'

adiantado. Trata-se na gerenela

do num laboratorio, no Rio, consta- � sua chegada. os Srs. tenenh�·corQ' te do Rio de janeiro, o sr. dr. Brenno desta folha.

10 d
nel Manoel Lms, commandante -da Brazil Guimarães iIlustre homem de ------------''-----

tou-se conter , '.[. e 'Ltraníum oscy· força Publ!ca e varias offi.c!a�s, tendo lettras, residente 'no Estado de, Goyaz. 9alaEJElElSI2JEJEJ'3E1ei!i1lia
--'. _. do. t?cado a bandl daquella mdlCla. S. S. que tambem é um advog.ado iii D J .. B·t li}

I morte de· Bnnlo XV As experiencias continuarão em Pa- ----. t$?!J. •. - de· renome, 'ali já desempenhou as m
r. ose OI e��1I

li ris" onde será organizado um peque- Expansão Economíca funcções d� juiz subst!tuto� fe�era.l. OJ ADVOGADO
no ,syndicato' para a sua exploração. .

. I O sr. dr. Brenno GUlmaraes e pr-tmo I DI
° Exmo. Sr, Coronel Raulino do sr. coronel Santerre. Guimarães, iii 10

A el[ravilura ' na A�YIII·OI·U
Horn, illustre �residente do Congres·!, digno admipistrador dos Correio�. m, rOAS 10 A'S 13 HORASJ DI
so Representativo e governador do'

-

iii'
,

Estado nomeou o Sr deputado fede' 1 �r. Ce'zar Velaga.
I PRAÇA GENERAL OSORIO, 24. 10

, .. SEJElEJS8SSEJBEJBaB
ral Coronel Elyseu Guilherme, repre'

'

.

,.

Londres,23 sentante do Estado na DelegaçãO Bra' �hegou anle.hontem, do RIO de j�' '�•••••••"••IIIiii"�
A TU t

.

t G t bl·' ,sileira d,e Expansão Economica. 'neIIo, onde se achava no. goso. de II· �

. 'Y�S m!�s er aze te pu lCa � cença, o Sf. dr. Cezar Veiga, !I1ustre
a prl�e.ll'a serIe de artigos que lhe' N

.

I
-

'L'
promQtor da Comarca da Capital.

enviaram dois corresponde!ltes da apo eao opes v_-........_--

Abyssi.nia, dizendo que a Abyssinia Regressou ante'hontem, do n:rte do Promotoria Publica
é a UnIra parte do mundo onde se Estado, onde foi a serviço, o Il.osso

Devido ao mao tempo, ficou tL"ans- pratica abertamente a escravatura. ardoroso correligionario sr. Napoleão
ferida de domingo para, hoje, no Accrescenta que na sua capital �opes, ilbstre ad vogado da Coloniza·

Theatro Alvaro de,-Carvalho, a 17a. ha mam escravos que homens livres. flo�����e'!.t f�mpan�
,representação da beBa revista-opereta A legação britannica está replecta firl'nr·e pnnUmOO'I·[U' e·m Portuo'lOad� o Basti(J,o.? tile escravos, pujos senhores são em- II � U

A· recita-de hoje será em home- pregados inglezes. Lisbôa, 23 / '

nagem ao- S. S. Exas. os Srs. O mo.vimento escravagista é inte�- Grassa intensamElnte aqui e nas

Coronel Raulino _,Horn, Governador so' e está sendo muito auxiliado pe- pro.vincias a grippe pneumoniea.
do Estado, em exerc�cio, e Sr. Dr. los negociántes norte�americcin�s, que As auioridades sanitarias já adop
Hercilio Luz, chefe do Partido Re-I forneéem armas e munições aos che- taram medidas rigorosas, afim de evi-
publicano Catharinense. fes dos negreiros. ar maior pro: agação,

'O DR. RAUL SOARES l[ A SUA
PLATAFORMA

. Rio, 23

..

LANCHA BOAVISTÀ
Vende·se a superior lancha á

gazolína «Boavista.. Preço de
occasfão. A tratar com o Snr.
Elysio Sirpões, Rua João Pinto, 14[aJilão-t�neute [olrim [oim�ra

Seguiu, ante-hontem" no ltagíba.
para o-Rio de Janeiro,onde vae visitar
o i3eu venerando pae, que está grave
mente enfermo, o sr. capitão-tenente
Adalberto Cotrim Coimbra, illustre
of,ficial. da nossa Marinha de Guerra.

Desejamos a S. S. uma muito fe·

�iz viagem.

O ,E.{IDo e Revmo, Sr. D. Joa
quim je Oliveira, virtuoso Bispo Dia·
cesano,l'ecebeu do Nuncio Apostoli,
co o A'eguiote telegramror.:

«Rio, 22 de Janeiro, ás 16 h.
Com -profundo pezar commonico

V. Ex. Revrna. morte Santo Padre
Bento Quinze. Jõe Collaco

"

Advogado,

AssCJumiu hontem, as futlcções do caro

20 de Promotor Publico desta Comar·
Cai o sr.4r. Cezar Veiga.

RUA ARTISTA BITTENCOURT

Caixa Postal n. 120

Florianopolis

AO PUBLICO
A nova serraria iniciadora da

baixa da lenha em, toros fornece
em domicilios, metro cubico 7$000.
Rua Almirante, Alvim n. 28
Telephone n. 53.
Pela pr:oprietaria

AffoDlo AI.i.

PHOTOGRAf HO
RUA T1RADENIES. a.

A. Ca-rmo

Retratos para todO. os PI"C�' &
,deade 5$_ ,a duzie

Trabalho tambem aos i:!c.r.,i �..,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



DE ULTI1VLA_' ·HORA

Londres, 23
A epidemia da grippe alastra-s

por toda a Grã-Bretanha, especial
mente em Ganes, onde o districto d
região carvoeira do condado de Man
mouthsire, metade da população, qu
é de 16 mil almas, está atacada d
mal.

NOTICIAS

I eDlerml·�a�e �e� le- As prineipaes personalidades do. elararam impossível asua salvação. n �,nrO"r!lmma dO' novo m"'I"OIO'lolloo proposito do Governo, de defender.
Vaticano e membros da família de I A's 7 horas S. S.-entrou em ago- U II Y u U � � todo o custo, 08 interesses francez
S. S. estavam á sua cabeceira. nia, cerca das 10 em estado eomma- fr!lo[nl obrigando a Allemanha a não fu'

�. t II
O augusto enfermo havia, passado I toso, 'fallecendo ás 5,50 da manhã. U � ás .obrigações impoatas pelo Tratsd

DA )[ O
'

a noite em gl-ande agitação, com in. 'Paris, 23 referente ao pagamento da sua dlvid
�. somnia, acessando, pela manhã, in- A dl·Vloda d!l RU"I"!I Depois de ler aos seus compaahei- Após terminar ai leituradesse d

Roma,23 tensa dyspnéa.
'

.

U U
.

Uu �� U ros de Gabinete '3, declaração ministe- cumento, Poincaré pediu e obteve u

Jnformações do Vaticano, a 19, di- rial, Poincaré dirigiu-se á Camara on- voto de confiança, /

por 472 cont

· ziam que o Papa estava soffrendo de Roma, 23 Moscou, 23 de leu esse documento, expondo o seu 107 votos.
.

de zri
- A' meia noite de sexta-feira I) es-

O Coverno apurou que, em 1918,. t t
..

I
· um ataque e gnppe, que nao a_pre- R

.

devi 12 749 ilhõ de programma, que ra a, pnnerpa men-

�
•

sentava gravidade, tado do Papa continuava a ser ornes-
a USSla. flVia_,. mi .oes ; te, da politica do exterior. r rei' helfl8' !ldl-al �. 'UA 18, porém, foi S. S .. obrigado mo, com ligeiras melhoras �ub�os ouro, ;�n� ,7.�44 milhões a Diz que insistirá junto aos alliadosl �. � D Y. UU U.

a recolher-se ao .leito. Depois da conferencia .mediea, n1:t:�::�:ce a leg:lid���Ç��ssa8 di- para que a questão de restauração das VI-'I"t!l � '1'flJll"oO seu estado, no dia 19, pela ma- quando lhe foi aconselhado submetter regiões devastadas da França façà � U U U

nhã, dava lugar !1 certas preoceupa- se docilmente .ás prescripções da scíen- vidas, porém, nega-se pagal-as sem
parte do prograrnma de· restauraçãd Roma, 23

ções. cia, S. S.' disse: - «Se aprouver ao que a Russia seja indemnizada pela eh Europa, que será approvado pela E'stá officialmente noticiado
A febre havia attingido a 39,9 Senhor fazer-me trabalhar mais um ��lemanha .d pelda França. dos pre- Conferencia de Genova.· os reis Belgas adiaram a sua

-

.. d' b f" dI' b JUIZOS causa os urante a guerra. á I f'grãos, provocando reCeIOS e com ...pouco em ene ICIO a gt'eJa, su, - J Exigirá que a França e a Belgica . ta la.

plieação. Já se annunciava que tal- metter-me-el de bom grado Se, po-

fi
·

f
tenham a prioridade nas reparaçõe.,

vez 8. S. uão pudesse receber a visi- rém', Elle achar que já tenho traba-
.

. filIe Oft - f80t8 'em vista 80S prejuízos que soffreram. . A . orinnn, Da "ra'"·8relmh!l .

ta dos reis belgas no fim deste mez. lhado bastante, que seja feita a sua Affirma que é proposito do 'Gover- PII� Y uullu
A �O, o seu estado aggravou-ss vontade.» Paris, 2,.3 no manter e fazer executar integral-

repentinamante. _

A 1,15 foi eelebrada missa na Continüa a alastrar-se a epidemia mente o tratado de Versaílles.
Os communicados offioiaes, forne- Capella particular. do . Papa pelos da grippe. Accreseentou que a França exigi-

cidos pelos medicos que o tratavam, monsen hores Zamprini e Testoni. Têm sido registrados numerosos rá garantias prévias da Russia dos
declaravam 'que B. S. havia recebido A's 2,10' S. S. recebeu os Santos casos fataes. Soviete, afim de poder' a mesma com

a communhão ás 7',45, sendo-lhe mi- Oleos e desde então o seu estado peio- . As autoridades estão tornando sé· parecer á Conferencia de Génova
nistrado o Sacramento por mon- rou consideravelmente. rias medidas afim de evitar que o EI:lSíl declaração causou opcima im-
senhor Zamprini. Os quatro medicos assistentes de, �al augmente a sua propagação! pressãó, por demonstrar um firme

vada a 15 'f. n�' epoca da cobra [I

ça do 2· setn . �_ ......

Thesouraría da SuperlQten-
, dencia Muliícipal de Florianopú. €obrança do l' sem'estre dos

d lis, 3 de, Jaueiro de 1922,
impostos � continuaçã'o e

Antonio Coelho Pinto-'

abertura de' negocio, aferiçíto,. Thesoureiro,

vehkulos e talCa sanitaria.
. De ordem do sr. Su�perinten-

,

-

dente Municipal, e nos termos do

regulamento, faço publico, para
conhecimento dos interessados,
que durante o corrente mez, em

todos os dias uteis das 10 ás 15

horas, se procede n' esta Thesou
.

raria á cobrança dos impostos de
abertura e:continuação' de nego-
cias, aferição, vehiculos ente ao Sahirá no dia 27 do corrente ás
sanitaria! conrespond e taxa pt! ... 9 horas da noite, para �aguna.

}

weiro semestre do actual exerCI- Recebe passageiros, valores, encom·
elo de 19�2, sendo a taxa sani- n:endas e cargas �elo,ttapiche Rita Ma·

taria cobrada de ãccodo çom a rIa.
... _

b II
-

á L" 251 d 1'>
Para mais mformaçoes com os

ta e a annexa el n. e.,;j �gentes
.

de Janeiro de 1917, em combina: Hoepcke, Irmão � <lia

ção com o art. n. 18, da Lei n:

441, de 27 de ,Outubro de.1917 Vendem-se quatro' vaccas, s,en
O contribuinte que não satisfizer do duas com cria de menos de

o seu'debito dentro do pras.o aCl- um mez e ttes terneiros de anná

ma, frca sujeito á multa de lo '1. e �eio .. Para ver. etrat?r á rua

ç1ecorrldo o dito semestre e ele Jose Velga n.· 8, VIIla Lygla.

Governo Municipal
Revisão do lançamento de imposto

de abertura e continuação da ne

gocias, tabrlcas, olíícinas, etc"
aferição de pesos e medidas e

vehiculos.
De ordem do Sr. Superintendente

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

dia 22 do < cor-rente terão inicio os

tràbalhos de 'revi!;ãO do -Iançamento
do imposto da abertura e continua
ção de negocies, vehiculos e aferição
Ollr 'lO proximo exercido de 1922, de
aeeordo com as tabellas annexas á'
Lei Orçamentária em vigor. .

S eeretaria da Superintendencia Mu
nici )al de florianopolis, 21 de Novem-
brr' de 1921. _

Manoel Esperidião da Silva
Officiaí lançador.

[G�EJA EVANGELlGA PRESBITERIANA
DE FlORIANOPOllS

Pastor Rev. Julio C. Nogueira
No seu tp.mplo sito á rua Visconde

de Ouro Preto, n. 35, celebram·se
cultos publicos com prégação ao

Envangelho, ás qüintas-feiras, ás 19
e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19
e 30.
A Escola Dominical, para o estudo
�tematico da Biblia e de calhecismos

p �a adultos e creanças de ambos os
s .xos, realisa·s� aos domingos depois
d� culto da manhã (entre meio �ia e

meia hora depois de meio·dia).
-

Ingresso franco a todos «Vem.e

·

vê,. (JOãO I: 46).

Governo Municipal

1 premio de
,

1 .» »

1 » II

2 premios de
10 »';3
15 » »

75 " ,.

900 l> ,.

15 3 U A l' premio a

15 3 " " 2'
.

fABRrCA UE REPOSTEIRUS, COl i� �.: :
..

�:
CH�S, CORTINAS, STORES, PANNO '1;� � ': : r:
PARA MESA" JOGOS PARA SALA, 1;� � :.: . ��
TRilHOS PARA MESA, }��. � : : t:

'0. '1830 PREMIOS
Ia

.

Us bilhetes são divididos em decimos

O Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presi
dente da Junta Apuradora, etc:

Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
slla presidida resultaram votados para Deputados ao- Congresso Represen
tativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbro proximo
indo, na ordem seguinte:

Coronel Raulíno Julio Adolpho HOI;n 10,480 votos
. Coronel Caetano Vieirada Costa lQ,316 �

Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714' »

Dr. Carlos Victor Wenâhausen . 9,653 »

Màjor José Accacio Soares Moreira 9,530 »

Dr. Al'thur Ferreira da Costa , 9;346 »

Coronel João Fernándes de Souza 9,287 »

.Coronal Hyppolito Boíreux 9'275 "

Jornalista Oscar Rosas 9 152 ,

Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 »

Dr. Henrique Rupp Junior 9.oél »

.
Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010 »

Dr. Ivo de Aquino Fonseca 8'984 »

Dr. Antonio Pedro _de Andrade Muller 8.,955 ,

Dr. João de Oliveira 8924 »

Coronel João Guimarães Pinho 8.904 »

Capitão Jae Luiz Martins Collaço 8.877 ..

Dr. Cid Campos 8.317 »

Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281»
Commandante Carlos Moreira de Abreu -8.223,.
Major Luiz de Vasconcellos 8.222 »

Dr. Victor Konder 8.215' »

Coronel AI vim Sohradar 8.210 �

Phal'luaceutico Manoál Deodoro de Carvalho 8.209»
Major Eduardo OUo Horn'

'

7.856,.
Capitão 'Vidal Ramos Netto 7.8.56 »

Dr. Placido Gomes 7,767 »

Dr. Aíltonio Vicente Bulcão Vianna 7'581 »

Coronel Francisco Ai ves Fagundes 7.346 l>

Major Bibiano Rodrigues de Lima
•

7,127 ,)

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco . 7.044»
Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinco dias do mez de

Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge àe Campos �Juoior, Tabellião, ser·

vindo de secretario o escrevi _(AsEignado) Americo da Silveira Nunes ..Está
conforme o original. Era ut supra. Tabellião Campos Junior.

LOT'ERIA DO -ESTAD
:._DE-

Sta. CatharÍna
Distribue 75 °10 em premios

. I

27 DE JANEIRO DE 1922,
'

À'S 15 HORAS·
41 a Extracção-Plano E

. 15.000 bilhetes a 8$000
menos 25°[0
75 010 em premios

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

o. Schaeffer &

PREMIO·S

fmlre�8 na[iOD�1 �,e navelôtâo
Hoej[�e'

Fabrica de reposteiros, vitrazes,
colchas, cortinêls, cortinados, store�,
p�nno para me,"ai jOglJ para sala, tri�
lho para mesa, jogos para layatorio,
véos para noivas, etc.

Acceita-se pedidos para imitalla
ções completas de casas, dos artigos
supra.

Devido ás machinas modernas tl

bem aperfeiçoadas, esta fabrica está
nas condições de. fornecer o que ha de

J:?0derno, elegante e d% superior qua-
hdade. '

.

30:000$000
,3:000$000
2:000$000
2:000$000
5.000$000
3:000$000
7:500$000

18:000$000
1:500$000
750$000
750$000
750$000
750$000

3:000$000
3:000$000
3:000$000

.3:000$000
3:000$000
90:000$000

PAQÜET�

MAX

»

1:000$000
500$000
"200$000
100$000

, 20$000
100$000
5'0$000
50$000
50$000
50$000

" ,20$000
, 20$000
20$000
20$000

': 20$000

DIRIJAM PEDIDOS· A' FIRMA

O. �haetTer & Cia.':"" BRUSQUE

» »

Endereço telrgraphic{} Schaeffer

Preços baratissimos

»

")

� »

»

·RS.

•

A organisação da Loteria de Santa (Jatharina obedcceré
a direcção do So�io ANGELO M. LA POR'rA, qu.e
Coi durante 6 anuo!!! socio-gerellte da Loteria

do Esta(h, do 'Rio Grande do Sul.
•

•

Os concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI

A,dDJi�i8tJrAÇaO
Rua Deodoro n. 14

- ,

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

·ELORIANOPOLIS.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


