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IANNO. XYJI FLORIANOPOLIS Quarta·feira,25 de ,Janeiro �e 1922, SANTA' CÁTHARINA
/

NUM. 97 O

Ecos da,
,

imponente
...,

d,o Exmo. Sr- Dr. ,H<ercilio Luzrecepçao
, lu ·fleHurl�r [It�anllle IAs homenagens a um Estadista

A I: de Março 'proximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
<como eleitores, São, chamados ás urnas, para escolherem aquelle que, -. _ = • =: .. ...

�
- no quatriennlo de, 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No

h
'

be exi
.

d IT 12 t t C I M ti Dmesmo dia, proceder-se-á â ,eleição, do substituto do _mai� alto magis- Ainda perduram os echos da Impol '1
t annense sa ,e

f exta,tg!r dOass seuuass PI'nOtelnl' pOI'nSt'o encoennsetSructaor eOS AUgeUsotoeHueobrevl8e'trado da Nação. nente recepção feita ante-hontem, pe o

,c�s, ,na !D�nt es ÇaO S
.

"

;, _

r s
, . " •

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema ::'direcção do povo desta Capital, ao Exrno. Sr. Dr. çoes e attitudes.
, .

IManoel SII1!oes; Carlos Nilson, Jose
Partido Republicano Catharinense recomrnenda a. todos- os seus cor- Hercilio Luz, eminente Chefe do Par- - Exrno. Sr. pr, Hercilto L:uz', Rece: Paulo de :::i.ouza, Theodorero Tale�.
relig' ionartos o nome do --". tido Republicano Catharinense e cano belos cumprImentos. enthusíasticos .do berg, Antonio Cesarl(:�, Adolpho Oh,

d didato escolhido ao cargo de Gover- vosso povo e, especialmente, da Liga verra, 'Colombo Sablno., guarda mar
'

Dr. Arthur da Silva 8arnar es nador no proximo quatriennio. R.epublicana Pró Bernardes, desta ca- d'�lfandeg�; Miguel Nagib, Celso AI-
.

- �'.

t d
"

. bl'ca As acclamações delirantes com que pltal.
. " �e.lda, capitão �erna�do Cost!,. l' oí- -l"!ão pre�lsamo� encarecer os serviços pres a os a causa pu 1

SE. f'
. bld b d nstrarn. Recebei as nossas ardorosas felicita. flclal dos Correios' Viclor Fangíer ca-por tao consplcuo cídadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto . xa. OI rece I o, em emo

, ,

' ,

" " �

F'
'

� S' _

.de 1875 íormou-se em direito na faculdade de S. Paulo, tendo logo 'em _á evidencia .dos factos, que Hercilio ções.pela viagem trlumphat que vindes oitão lavI��o Qast�o, dr. ,aturnln�'d
'. - ,

d Id bli E t d d M'n S onde fOI" de Luz é o eleito do seu povo que o de fazer pelo Norte do Estado, onde Luz, Herminio Antomo da Silva, Ter- segiu a micra o a sua vt a .pu uca no S a o e I a •
-

.

'

- '.. b t
. -I' d t

-

t I' G 1 d A d Luputado á legislatúra mineira, de 1907 a 1909, quando' foi eleito para Idolatra, co�o a expressao m�fs viva rece es es rnequ voca� ernons raçoes ,u,lano ,00.lça ves,
.

r. ma eu. z,
C d D- t d f d 'I ue no mesmo anno

: deixou para da sua genuina vontade. de que tendes cumprido com o vosso JUIZ de Blumenau; Ismael Peixoto,a amara os epu a os e. era, q.
'. '" r ess dever. dr. Oscar Ramos.redactor desta .folha;\exercer o cargo de.Secretario das. finanças do seu Estado, ca go e

A b llb M d N 1 E que esta recepção, e que esta ma' José Secco, capitão' Eugenio Bruno,.em q,ue prest�u assl�nalados serviços.
. r; ,r ante orafao e apo eio

nltestaçãc seja o nosso mais solernne Julio Pereira VIeira, 'Roberto Moritz",Em 19��, voltou á Camara federal, onde .ainda desta ve (lã� , .Lopes .. . e formal juramento: este povo é vosso Poli Filho; Estevão Climaco, Jayme<fe!1l0rou, pOIS não tardava a ser. escolhido para succeder ao Dr. 03: �O n�sso dedicado correllgíonaria sr, e .vos acompanhara, quand même, Couto, Alfredo Schmidt,Peregrino José'J)hlm Moreira no_ Governo de Mmas Ger�e�. .

Nesse ali? P?sto, o . Napoleão Lop�s, prou�n��ol:l, ant-e'�onl .prompto a esmagar a cabeça. da hydra Vieira. Eugenio Sousa, Francisco Pe
-,
Arthur' Bernardes �es!a�ou-se conro admínlstrador de prlmelr.a ordem, (tem,. no Trapiche MUniCipal, a se,gumte que se chama hypochrisia e trshlção, çanhe, Renato Rego, do Thezouro,actuando de modo íntelllgente e. seguro na Vida e des�nvolvlmento do e brdhante oração:

. . onde quer que ella se erga. do Estado; major Oscar Lima, Pas.Estado, concorrendo para o ínvejave! grau de prosperidade que des- .�II-o: o velho rep�bhc�n� cheio de Viva o dr. Hercilio Luz.
'

choal Simone, dr .. Gilberto Paranhos,.fructa actualmente a. sua .terra natal.
.

,mocidade e de �nerglas clvlcas,. para -

Viva o cel, Raulino Horn. 'Fiscal do Gymnasio Catharinense;Para a ylce--Presldencla da República, o n�me que II Commtssão re- luctar .pelo.s mais alevantados ideaes Viva S. Oatharina. Alfredo Loureiro. Amandinho Carva",commenda, e o do
',' " de Republl.ca e Democracia.

, .
.

Viva a Republica. lho, major Leopoldo Diniz, QuintinoDr - Urbano dos Santos da Costa AraUJOo Orgulhal ..Vos, oh ',Povo catharmen.- (Prolongados applausos e aceta" Cardozo, advogado Napoleão Lopes)•
,

se, de-t�rdes como oflenta�or dos v�s mações coroaram- as ultimas pala" Jacintho Simas, tenente Herminio Me-
.

Filho do Maranhão•. onde' nasceu em 1859, �sludou direito na fa- sos destinOS es�e !:>rav� e.lmpertemto vras do orador.) nezes, redactor da .Verdade,; José:(5llldade do Recife, na qual se distinguio pelo seu talento e amor luctador, que e a maIs viva represen'
. Bruno, RodOlpho Rosas. Alvaro Ma"

ás lettras. � Logo depois de formado, exerceu em sua terra. o car- taçã� d� vosso caracter e do vosso he
, Penou presentes no Trapiche frá, G�sta�o de Assis,. ftarolt!o Reis,'

go de promotor publico e o de juiz municipal, sendQ nomeado. em rOlsmo,
. M

••

I commlssarlOS de p-ohcla' Joao TOf'
1889, juiz de Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, OrKulhai'v03, oh!. eminente dr: uDleJpa �

quato, Miguel Cruz,joãoKleUemberg,
,

1897, o Maranhão. O' 'elegeu deputado ao Cor(gresso Nacional, sendo Herc!llo Luz} de ser.vlrdes aos destt·
Enorme era a multidão que se com- thesoureiro dos dbrreios; Cesar Maia�-AlO anuo seguinte eleitoOovernador do seu Estado, cargo de que. não nos de um povo �Igno como este, primia ,no Trapiche Municipal, aguar- Edmundo Faria, coronel Pacheco Ju'tomou posse, reSignando o mandato.' Foi, reeleito depu.tado efederal que, �ad� vez ,?,als,. demonstra ter - a

dando li chegada do exmo. sr. dr. nior, insp�ctot d 'Alfandega; Ra\ll Si!
.á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador. em 1906. conSClenCla da VIctoria que alc3!1ç0U, Hercilio Lúz. mone, Nestor Conceição, Nagib Nahas,

Em J�neiro de 1913, os :-seus cQnterraneos elegerem·n'o novamente elevando'v��, nos seus braços, a stf·
Impossivel se nos tornou. tomar os Jorge Portella, Ju'Venal Porto,. gerente,Governador do Estado, funcção. que ainda dessa vez' não c�egou a prema magh!ratura desta terra,

nomes de todos; entretanto, vamos dar da «Republica:'i João e Gentil Zom'
exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua- �eus cOQcld�daos., '. os que podemos annotar: mêr, Joaquim Lucio, José' Maria da
1riennio de 1914 a 1918, tendo exercido.a presidencia. em 1917 du- O momento e mesmo para ,manIfes, Major Qustavo Silveira, Secretario Luz. sargento Candido Marques Tri'
i'ante a ausencia do. dr, Wenceslau Braz� Depois,· foi pela terceira tações desta natureza., da Fazenda;' a Cómmissão Executiva lha, Celso Campel�o, Lazaro Chane�,
vez eleito Governador de seu Estado., cargo que actualmente exerce

. Ag<?ra que vamos co,!,pletar a n�ss� do Partido Republicano Catharinense' Lucio Souza, coronel �eonet Luz.ag�n·�om muita competencia e brilho. , v�ctona, tor�al1do effectlva a aspira representada pelos srs. coronel Anto. ·te da Costeira, Candldo San, .Domln'São esses OS dois nemes que' a Commissão Executiva recommenda çao cafharmense de
�

quatro ,anno� 'nio Pereira e Oliveira, deputado Car- gos Silva, negociante; Max Freyesle'
ao suffragio' dos seus amigos: e companheiros. atraz, para elevar ao gov��no do Es

los Wendhausen ,coroneis Campos ben, Arthur Praça, Rodolpno Vieira,Contra o cidadãO iIIustre que indicamos, para, Presidente da 'Re- t�do s. exa. o sr ..dr. 'Herclho Luz, pre' Junior e João d(1 Silva Ramos;- Almiw Lindolpho Souza, Iracy" Brazil, coro.
'publica, lévantaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de CIsamos olhar, CUidadosamente, para Orante frederico Secco, dr, Arthur Gui- nel Cid Gonzaga, João Leite, José..difamação, infel(z e deploravel recurso' de que só lançam mão os que momento q�e atravessa��s. quer no marães, chefe da Commissão do Sa- Tolentino, Euphrazio· Silveira, Fran'
têm a pre_via certeza de que nas urnas não poderiam. obter a maio- ponto de vIsta da ,politica e�t�dual: 'neamento e Prophylaxia Rural; depu- cisco Rache, dr. Adhemar Grij6, di'
ria necessaria para vencer. Chegou··se até a attribuir ao dr. Ar- quer no ponto de vista da polItlca fe

tado major dr. Bulcão Vjanna,. dire- rector do Mafadouro Publico; Al'fredothur Bernardes a autoria de uma carta, escripta em termos grosseiros. deral,
.'. . ctor do Hospital Militar; Desembarga, Clbral, Heraclito Mendonça, JOãO-indignqs de qualqu�r homem· de media,na educação, e na qual se'p ���o em dnom� da Liga Republrcana dor AntQnio 'Ramagem, dr. Heraclito Assis, Arthur Backten, José Mathias

continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da Fon� r· ernar es,. . -.
. Ribeirb, Procurador O-eral do Estado; dos Reis., Pantaleão Athanazio, José,seca e ao dr. Epitacio Pessoa. Com a falsifiéação dessá carta pro-" Arthur �ernardes, me�s conclda�aos, dr. Armando Knaughl, capitão Qui- Cruz e Oswaldo Ramos, funccionarios

curou-·se incompatibilisar O.J candidato, tá apoiado por . quasi ',todas as e o ca!ldldato do Partido Rep�blJcano rino 'Pereira Bento, João Ferreira- da do Thezouro do Estado.;Paulo Schlem.
forças poliHcas do paiz, com as forças arroadas e com o Governo da Unjão. Cathannense, á suprema magIstratura Cunha, cor.onel SiI,vino' Carneiro da peri majores Elpidio Fragoso, Direc''Felizmente, porem, esse plano. inão produzia o resultago esperado, da Nação., .' Cunha, Delegado Fiscal; Joaquim Tor- tor do Interior e Miguel Leal; dr.
·pols as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da Arthur. Bern_rd.eds é o candIdato que

res, almirante Portilho Bastos, 2' te- Heitor Btum, agente do Lloyd Brazi'
carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e ,confortadora manL.. este �lorloso parti o,. que o. consens�, nente dr, João dos Sanlos� Marçal leiro; JOllo Sabino, m,ajor Mi �uel Exe.festação de civismo,� não' se deixou �rrastar como :instrumento da po- unalllme �?s ca�harmens�s Já deno.ml Cardozo, dr. ferreira [lastos, p'rocura quiel, Hórtendo, Blptista,· cirurgiãolitiquice sem escrupulos, conservando,·se em nivel superior ás agita· nou .herclhsta, e o candidato, repito, dor d.a Fazenda do Estado; José Pedro dentista Ary Machado; capitão Julio�ões das, �uas, firme l!a sua funcção constitu�ional. de. de!ensor da or- que Ir�mos s�ff!agar, na� urnas, �ar!l Duarte Silva, I?avino �rantes� Newton Boppr�, Reina�do Oliveira, José Se.c'dem publica, do reglmen republicano e da patrla; fiei as suas glo- elegehl,� Pre�lddnte des. a Republu;a, Macuco, Octavlo Oliveira, LUIZ Mello, co; Joao Sepetlba, deputado Accaclo
.riosas tradições'., " que, 0le mais o q.ue nunca, precls.� funccionarios do Thezouro do Estado; Moreira, dr. JOãO Muricy, director da

,Esse e o�t�os meios �e que os adversarios se utilisaram. � e da COltla��ração de t?dos os verdadel
te.nente Tancredo Hell!1. major Alv�{o Esco�a d� �ttifice�; SalvadoJ Taranto,contmuam a utllIzar�se, na va esperal11çB de forçar o �r. Arthnr Ber- ros pa _fio as.

.

·
. ' Lima, chefe da Estaçao Telegraphlca; ZanZibar 'Ltns,DeclO Couto, da Lote'

narde.� _8 d��istir� do pleito, têm, antes, alheiado dos candidat�s da
d
�qul. ed,,!, t�ant� �atharma, ia°rét]J: Narbal Viegas, A�tonio Perrone, com· ria do estado; ph.armac�uti�o �arios<OpposIQao, altas, extranhos; de certo a taes manobras, a aympathla e o ,.e,vemos IS mgUlr em,a 9ues. o po. merciante; dr. Thiago da FonsE'ca, de_- G\)mes, Nabuco Silva, Elyslo Stmõ,es,apoio da maiQr pafta das classes conservadoras, e, por outro lado, hhC� do Es�ado � a questao!fa ,suc

legado regional dos, Bancos; Odilon Olavo Carneiro da Cunha, dr. Euripe.têm servido de estimulo e incentivo] a todos aquelles _ que, em grande cessa0 presidencIal da RepubIIC;�. 'Grijó, Tuffi Sadelli, João Baptista des Ferro, chefe do Districlo T�legra-maioria, cerram fileiras aol redor dos nomes ,consagrados pela Con- E' certo ,que só os,cidadãoli. filiados Pess:>a, tenente Nun<� Barbosa, secreta- phicOi Ruxinaldo Lessa, LaffazeUe
venção Nacional.

.'

t' ao partido qu.e .obedece á orlentaçã-o rio do commandante Frederico ViIIar, Davidoff, collector federal; Tupyr.am·
_

Todos os dezesete Estados da FederaQão. que indicaram, por 'seJls imperterrita de Herdlio Luz, têm o do cruzador-auxiliar .José Bonlfacio»; bá de Campos, major João Sanford,:legitimos representantes, Os nomes dos drs. A,rthur Bernardes e Urbano' dever de suffragar o !l0me do Eminen. Anisio Outra, auxiliar do Gabinete do escripturario da Alfaridega; Hygino408 Santos, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o te Governador de Mmas! nosso hon- Governador; Cesar Maia, JoãO For, Gonzaga, tenentes Wanderley Junior,_compromisso assumido, e isso significa a- victoria dos dois ilI�stre8 can- rado candidató, no pl.el-to de IOde miga, 'Fernando Cleto Dúarte, Fran- Oarlos Assumpção, Guilherme Silva e.didatos7 \ S. Catharina, guardadas as devidas proporções" vae� de certo, Março. Todos os demaIS, aquelles 9ue cisco Fabiano, da Commissão de Pro· Diogenes Gomes, da Escola de Apren'concorrer poderosamente para esse resultado, pois a Commissão ExecU- que não têm obrigações partidarta\5" phylaxia Rural: eapitão Alexandre Sá, dizes Marinheiros; José de Almeidativa conta que· todos aquelles que são membros do Partido, prestigiarão, aHuelles que não pertencem ao nosso Candido Machado, Arthur Carmo,' Oliveira,doutorando de direito Edmun'
eem hesitações nem desfalecimentos." a acção dos seuil dirigentes, que, partido'"'":é 'claro-esses têm 'a tacul' agrimensor Theod:lfo BruglTemannjAI- do Moreirª, Oscar Luz,Adolpho Lima,-desde o primeit·o mJmeuto, desasso,bradamente,' collocaram·se ao la'do dade de votar em, quem bem en' bino Zomer,. JOãO Caldeira de An- major Flodu.ardo Oliveira, ,Joaquimdos candiqatos da Convenção.

" '.

.. tenderem, e pódem confiar que S. Ca', drada, Secretario do Superior Tribu- Costa, ins;:>édor do Ensino; PompilioA dédicaçãQ á· causa commum, de que têm, dado sobejas provas,- tharina, a terra da Democracia e. da nal do Estado; dr. Henrique Fontes, Luz filho, director dos Serviços de
,em todoS' os tempos e vissicitudes, os· nossos companheiros de todol o Liberdade, garantirá a _todOS a plena director da_ 'Instrucção Publica; Ma-, Meteorologia; Ildefonso Javenal, fune'Es\ado, as tradições, de disciplina, qne ,têm sido até ,hoje a nossa maior liberdade de consciencla. noel Brazinha, Celso Campello, Fran- donario da Bibliotheca Publicai Jo.sé...força partidliria� e, sobre tudo, a confiança que merecem os dois nomes Uma cousã" porém, o povo catha' dsco, Sepetiba, tenente Adeodato fer- Sbissa, Eloy, Pierre, "secretario di,Hlustres que recommendamos ao eleitorado, nos permUte a éerteza de que rinense,.não permittirá: é que. á som' reira, André Wendhause:1 Junior, Au· Capitania do Porto; constr,u.s:;tor ,An'S. Catharina dará a mais brilhante e expressiva votação aos drs. bra ou sob a capa de liberdade de gust \) Lopes� director <1' cO Estado»; gelo Oalliani, Trajano M.�lg�rjia,.Arthur Bernardes e Urbano dos SaJ;ltos. , ,consciencia, se erga um op'pos1cionis' cirurgiões de",tistas Ricardo O'Don· André .Pinheiro, Antonio Jóaqutfll Ja'.

A Commissão Executiva espera que, mais uma vez e como senipre, mo covarde á politica do nosso que' liell e Achylles Santos, tenente Hercu- �cit1tho, floriano Taboas, Placido Luz,.saibam cumprir o s,au dever todos os eeusdedicados companheiros do rido Chefe. A sua victoria hós a alcan' lano freitas, Elias Sadelli, Mario Silva, lauro Costa, Eduardo Farias, Oswal'·Partido -

Republicano Catharinense. '

çaremos custe o que custar, hàja o capitão tenente, Arthur Lopes Rego, do Almeida, AntQnJo Nel"on, João .C.
,

Hercilio Pedro da Luz,' Felippe Schmidt, Elyseu Guilherme que ho�ver, em defez,a da v�ntade commandanle da fortale?a Santa Cruz; de, Barros, ApoJinario Silva, He�acltto ,

-da Silva 'Antonio Pereira da Silva Oliveira Oarlos Wendhaú8en' unanime do povo �atharmense, a. favor tenente-coronel Mano�1 Lms, comma�· Mlr�l:Ia, jOãD P. ��-s Neves, Hlgyl10
.JOIJ.o da 'S'l R T •

D 'd FI
'.

L' L "d' da qual se manafestaram as flgut;'as d_ante d� Força P�bhc� e ·seus �f!1 da S_Jlva, Demerval . p;edr_o, da Stlva,·
.

'

z va a�os, voaq"!'zm a�t er�e1;ra tma: eonar O
mais representativas do nosso Esta�o Cllles maJo.r }anuarlo Cortes, ,capltae� �I,acldo S0uza� Cant?OIHo Souza, Ma-.Jorge de Oampos Juntar, Flflv!o Aducm, Pomptlto Vespazzana I?uar� e contra a qual, ninguem vio ou OUVia, �mar-o Seixas e Manoel P�r�lra" se'r: �IÓ. F. de Paulo, Juho l:-0�reJ1ço, Joa"Ü Luz, Pedro de ·Ol1.oo'l,ra Carvalho, José Arthur .Mo1.teux, quem quer que seja se erguer, com a vmdo de Delegado de Pohcla)' I'} ·'te·· .' Ulll1 Fra AI 0. Ohvettat �lit ni"
altivez. e a dignidade que o povo' :,.ca· nente Musta no, AwonJ,o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(2) , REPUBLICA-Florianopolls., Quarta feira

As candidatu�as', Bar- a- eXlursão �e �. fx. 80 Dorl
nardes--Ur,bano '

'

"o 'frf!l�O -

Nova tristissim�. Sua S�ntidade. o Protestos .,:e solidariedade U � u
,

Papa BentoXV deixou de VIver. Assim politica Em J,oinville
o transmitte O telegrapho na sua terri-I _

" Entre as manifestações carinhosa

vel frieza.
.

Passo Bormann, 13.-Cheguei hoje recebidas pelo Exmo. Sr. Dr. Hercili

Qu� perda imrnensa para a Igreja aqui tudo bem 16 seguirei Xanxerê Luz, na sua viagem, é digna de regls-
catholíca e para o Mundo todo J posso affirmar pleito Março obterá tro a que lhe foi tributada, em join-
E' morto o Papa da Paz, da Recon. maior exito elementos poderão explorar vilfe, pelo nosso íllustre, é prestlgios

ciliação, da Reccnstrucçao Moral do candidatura Nilo nenhuma influencia patricio Coronel Procopio Gomes, qu
Universo !

.

tem agradeço. Felicitações Cordeaes offereceu, ao nosso querido Chefe, um
Eleito como successor do- Papa PIO Abraços. Máia. magnifico picnic .ao qual comparece

X, aos 3 de Setembro de 1914, e co- Canoinhas, 13.-Scieote agradeço ram, além da SUa dtgnisslnn família
roado solemnemente aos 8 do. mesmo communicação V. Ex., telegramma hon varias pessoas gradas da culta socie

mez, Bento XV, .que escolheu este tem sobre candidaturas drs. Arthur dade [oinvillense.
nome em homenagem ao grande Pon- Bernardes e Urbano Santos, também A reunião que foi magnificamente:

tifi�e Bento XIV, arcebi�p.o deBologna, prestigiadas nosso eminente Chef,e Exmo: cordial. impressionou vivamente o

SUbIU ao throno pontítícío no mo- Sr. Dr. Hercilio Luz nosso partido aqui eminente democrata que dirige a IlJli·
mento angustioso, em que o' Mundo coheso e forte levará Urnas enthusias- tica republicana em S. Oatharina.
estava em chammas de Guerra e -de mo, nomes aquelles candidatos elel-L S. Ex. logo que chegou a esta capí-
Odio.

. , , . çõés Março, Cordeaes saudações. Octa- tal telegraphou ao illustre corone

t"arias (lommiSS8eiJ B'EBÉS Servir á Jushç;a e a Paz, eis o pro" vio Rauen. Procopio Gomes e exma. Iarnilia, be

No Estre�. aguardavam a chegada Está em festas o lar do sr. Hen- gramma do novo pontifice !
..

São Joaquim, 13.- Agradecendo pe- como ao íllustrado co-estadano edis
- do Exmo. Sr. Dr.,Hercilio as.seguíntes rique Moritz, negociante desta praça Bento XV nasceu d'uma Iarnilla de nhorado communicação maniíestâção tincto correligionario deputado Dr

pessoas:
. pelo nas-cimento de uma galante me- antiga obreza: .os Della Chíesa silo Commissão Executiva apresent.ndo elei- Placido Gomes, agradecendo a fidal

Coronel Raulino Horn, Presidente. do uina que se chamará Dulce. conhecidos
- desde ó seculo oitavo, torado nomes drs. Arthur Bernardes e guia eom que foi tratado no seio da

Congresso, no exercido do cargo de �
- .

O pae de Bento XV foi o Marquez Urbano Santos candidatos prestigia- quella nobre familia, um dos mais be

Oovemador.do Estado; desernbarga- f. O lar do sr. Luiz Soares da Ven- Giuseppe Della Chiesale a mãe a dostcorrentes' p�liticas dezesete Estados los ornamentos da soeiedade de joinvil
dor joão Medeiros Filho, Presidente rtura, foi enriquecido com o- advento Marqueza Oiovanna Migliorati. reaffirmamos nossa solidariedade. Cor- le,"
do TrlbunàI' dr, Abelardo Luz, Se.. de um menino que receberá o nome Bento XV nasceu aos 21 de No- deaes saudações. Boanerges, Super, ...__-----

cretario do I�terior e Justiça; major de Walmor.
.

vernbro de 1854, em Oenova, sendo intendente Exercício. A t' t' t h Ih d-

Gustavo' Silveira, Secretario da Fazen- -, bapt�sado logo no dia seguintelna. pa-, Araranguã, 13.-Agradecendo com- r II 1[01 f8uB OI ue [erl
da;: dr. Ferreira lima, Deputado Fe- Ao sr. !-uiz Martinelli e sua exm�. rochia de Nossa Senh<?ra Della Vlgna, municação vosso telegramma congra-. . .

deral; dr. Antero de Assis, Chefe de esposa estao de parabéns pelo naSCI: com os nomes de Oiacomo, Paulo, tulo-me feliz' confirmação candidatura Na montra da Casa Aurea eet

Policia; capitão João Cancio de Souza mento de um me�l1no que recebera Oi'ovanni. O jov�n qiacomo Della Chie- Arthar Bernardes fazendo votos que exposta uma collecção de trabalho
Siqueira, ajudante de ordens de _s. ex�. o nome de Waldir. sa passou os pnmerros annos da mo- pleito l�'MarçQ realize nossas esperan- de cêra representando varias frueta
o sr. coronel governador: tenente.Cantr ddad� em Oenova,. frequentando o G�. ças para bem nosso Brasil. Sauda-

e executados pela' talentosa senhorit
dio Regis, capltão'de Fragata Man?el V�SITAS .

_
.

mnasio e o Seminário daquella C,I ções . .superintendente. ... .

Coutinho, capitão do Porto; !TI,alor VIndo do A�arangua, onde . reside, dad;. _ Itajahy, '12.-Agradeço comlll:-tnica- Clara Gaida, residente e� Curitiba.

Pedro Cunha Director do
-

Thesouro. esta nesta Capital e deu-nos o prazer Ja com a e�.lde de ,15 annos. re�ol. ção publicação manifesto, Directo. ' Estes trabalhos, que revelam um

dr.IH. Pedern�iras, Inspector'do Serviço de sua visita o sr. dr. Adolpho Breuer. veu'se a sf!gulr a carreira eccleslasl1ca. tiO Partido aqui vai publicar tambem bella vocação artistica, têm sido mui
de .'Saneamento;dr,. Iv,o d'Aquino,Con', 'Mas, por .vD.Rtade do pae; começou a circulares mesmo sentido. Marcos to apreciados.
sultor Juridico; c�pitão Adh,erbal �astroí "I?eu-nos o praz�r .de :sua ag.r�davel estudar DI�elto, sendo laureado em,Ju. Konder, Superintendente.
e Silva, Instruétor da Força Publica; te' VISita, o nosso dI!>hncto patncIo sr. rispundencla aos 20 de Agosto de 1875. '

nente Ódilon,Ferreira,de Souza, Dde' 1° tenente Nuno Oliveira e' Silva' Pouco depois entrou no Collegio S dgado de Policia do Estréitoj Horacio da nossa Marinha de Guerra. Capranica; para seguir a vocação�' do
, O rte graneCarvalho, Manoel Luiz Sim�es_IL-opes, seu agr::do, sendo ordenado sacerdote

por si e peJo coronel João:Slmõ.es Lo' HOSPEDES ,E �VIAjANTES aos 2'1 dt Dezembro de 1878.
\

Os srs. La Porta & Visconti� con-I
pes; Eduardo, Costa, :Lucas Mlfan�a, Dr. Roberto Carvalho Passando á' Academia Dei Nobili cessionarios da loteria de Santa Ca- t
cirurgião dentista Carlos As�umpçao, Ecclesiastíéi, foi em breve escolhido B N'
Roberto Pedroso, auxiliar do, co,_ n,s.ulto_r pelo Cardeal Rampolla para auxiliar da tharina, pagaram ao anco acIO-

Chegou de São Paulo, onde vem de 1 d C
'.

d d
Juridico; major· J?ãO Sa.nford; A.�l'1meO' terminar com brilhantismo na ,Escola secretaria da Egreja. na o ommercIO, por 01' em o

-

soro Marjo Candldo Machado, ajudante de Mecanica, o respectivo curso o nos- A prudencia, a energia, a força de London Brazilian Banck Limi-'
, do Serviço de Meteor�logia; A�hai.!alp� so joven conterraneo sr. Roberto Ar- trabalhO e a modestia tanto lhe grano ted, de Curityba; o' bilh�te n: 3900,
de Andrada, Jorge Qumt, Henrique Pa'l ruda de Carvalho, filho do nosso con- gearam .as sympathias .

do eminente premiado com 30:õoo$ooo, na loteria
va,Yital João de Freitas, �dolpho�ilvei' terraneo sr. major LUiz Carvalho, com� Purporado, que o Cardeal, sendo no·

extrahida em 13 do corrente, per-
ra, ofiicial de gabinete do Seere�ar1o da merciante desta praça.. meado Nuncio em Madrid, levou como

. T'
fazenàa; Miguel Buchele, Clanmu�do Felicitandó por ter terminado o seu companheiro e secretario a Mgs. de tencendo esse bIlhete ao sr. eroUl-

Regi!;, por si e por' Manoel Loureiro, cut'so, ap;esentamos ao. novel enge� Della Chiesa,
'

, nio Santos, empregado no engenho
-

'Francisco Barr,eto,
/ José Bernardin.o, nheiro mecanico os nossos cumpri� Ambos ficaram na côrte catholica de herva matte B. R. Azevedo, d'a-

jO.ãO Martinbo,,João Dutr�, Pedro ReiS, mentos de boas vindas. até aanno de 1887. queUa capital.
. Clcero Claujlo, AntonIO Noronha, _

De' volta para Roma, Mgs. Della
Carlos Lekmkuhl, por S! 'e por,Antoni� Antonio Gomes de Carvalh., Chiesa foi nomeado Coádjiuctor e

'Lekmkuhl, Manoel Ozono, Odl�on On I' _ j' ._ mais tarde Substituto do Secretario

jó,Raul Fialho, AgrimensoraPedro Oon'
Vindo de T�barao, on::It: e concel

do Estado, ch:gando nesta posiÇãO
çalves, �.lcebiades Seára, Alvaro Mafra, I t�ado commerclant.e, esta nesta Ca·

a adquirir o perfeito conhecimento de
Manoel Cantalicio Guimarães, LuizMel' pltal, o sr. AntonIO Gomes de Car- todos os negados ecclessiasticos-di-
IOf Manoel Cardos01 Gustavo de Assis, valho. plomatiCos.
Bernardino SilVa, Juvenal Can?ido d.a Chegou de Cruzeiro, onde reside, foi para a escóla do futuro Ponti·
SiI va, Alfredo Gonçalves, GUllherml' fice.' Para que nada lhe faltasse de

no SilVá, _Francisco Sepetiba, Leov'" e é industrial" o sr. José Rupp. "conhecimento pratico, Pio X o' no.

'gildo Mello, Abílio Mafra, Arthur N�' CAV., ERMçLlNO MATARAllO meou �rcebispo' dê BoI9g�a. As hostes aguerridas" descançando
gib, João Ozorio, CarloS Alberto RI' A data de hoje reccorda o segundo P�st?r das,�lmas �eloslsslmo e I?ru- á sombra dos estandarteSl encimadas

�, chard, Piraguahy Corrêa,!Olympio yei' anniversario do desastre de '3utomovel, -d��hsslmo, o Arc�blsp� Della Chlesa p�ias aguias sempre veucedoras, ac.

ga, José Cyriaco Costa, Carlos Kermg, que occasionou a morte do Cavo Er� VISitou todas �s parochIas da vabta e
clamavam o 'chefe dos chefes, na

Manoel Loureiro,. Estevam Binha' melino Matarazzo, em Torino .. ' mo�tanhosa �Iocese.. .

chewski, Fernando Vieira" Aldo fara' O extinclo fazia parte da importante e C�amado a Romp, em �914, fOI r�- saudação frenetica á Patria gl?rioza-
co, ]O?O Or,l.lmiché, Marcolino Gui' poderosa firma Matarazzo & Cia, Ltda; ves.hdo da p�rpura no .ul�lmo consls- sobel'ana do mundo-e batiam nos

marães, Augusto Lekmkuhl" Ildefonso
com séde em S. Paulo e a sua morte foi tono a 'que PIO.X presldl.u para, pou� escudos de bronze o tan-taQ, da mar-

juvenal, por si e pelo Centro Civico muito lal11en'táda. cos mezes depc:>IS, ser �Ielto seu suc- cha das guerras.
.

.

cJesé Boileux».
'

,

'

Commemorando o lucluoso aoon. cessor na cadeira de Sao Pedro.
E rt

••

t t· o

, "tecimentó õ sr. F. Castro gerente, E� .pouco mais de sete annoS �e ,vezar, lf IDVIC o, ,raçava n pa-

A <Jommissão de Sã" ·José da succursal da caza Matara�zo, inau- �onhflca?o.�Bento XV alcançou ran?, pyrus amare aceo a mensage� q�e
A commissão de São José que ,aguar' gura· hoje o retrato do extincto no slmos. tnumphos pela. sua p!udencla Roma. guar�ou eo.mo uma rehqma:

dava no Estreito a chegada do dr. Her' seu escriptorio.
'

• . I
consummada e pela candade .1mmensa "VIm, VI, vena!»

..

L
-

d C I
'

I para
com todos que soffrem. e , . . . . . - . ' � • .'. .

clllO !lz, era' composta os srs. ar

oSI
-

pela 'prudencia eminente no meio das Como o bravo dos bravos, aquel- Pela r'esolu('a-o n, 2889, de 23 dNapoleão Poeta Superintendente' An' .....,
'

. y

tonio L.uiz de S�uza BeUa Crui "Pro' bromo Oliveira, �.abelhão; Manoel tribulaç?es da guerra.. le cuja vi8�a bastava para fazer, ro- corrente, foi a normalista d. Rut
motor Publico' Domingos Filomeno, Gaya Netto, coIlector estadoal; Me_nclO�emos ? restabelecImento das lar pelo chão as clavas e as lanças _re· Lobo' nomeada para, eLil commissão
Vice President� do Conselho: João João José de Souza Medeíros, agen relaçoes dlplomahcas da Santa Sé com a belladas e erguerem-se em trophéos exercer o cal:go de professora de 2
Sandim, Virgilino Ferreira de 'Souza, te fIscal dos impostos de Consumo·, IngllaAterArall' Hollhanda't �ralnçcea.Ue PNorutun: os coraflões e as almas numa supre-

C·
.

A ga eman a es aDe e a � classe do Grupo Escolar Conselheir
Pedro Alcantua Pereira, ortguassl .

por si e ·pelo sr. advogado Luiz, . t' B I' ma victoria--Hercllio Luz o Tntan..
da Costa. José Çyria-co de Souza Cosia, . ,. ..

ela ur.a em er .Im. ....
.'. Mafra, da cidade de Joinville.

Pedro Mayvorme, por si e'por Alcebia' B�rn, Jor?,e �uz, ?OmmerClante, A Xugo-Slavl�, Tchec�-SlovaqUla,. a ,glvel, o Imma:ulo, ahI vem, de tl'l- Pela resolução n. 2890, da mesm

des Ramos More_ira, Substituto do Vicente SIlveira Ftlho, collector Austna, Hungria,.Poloma, Lombandla; umpho em tl'lumpho, trazen?o pa- data, f'Oi a nOl'malista d. Aurara Lin
Superintendente' José Filomeno' João federal oSIEstadosBalcamcos procuraram e re

ra o lar tranquillo toda uma Immen· H k h ff d' ,
- 0'1' .• ceberam a representação da Santa Sé

.
.

er en o nomea a para, e
Secu�dino Pe !xoto, Ang�lo de . I�elra I

-

, nos seus Esta dos sidade de palmas conquistadas copt o commis�ão, exercer o cargo' de prMaCiel, SUPPlente do JUIZ d,e Dlr�lto e Recebemos do sr. JoãO Me-,
ALã' B 'ileira 'unto ao Vati· olhar sereno e- o sorriso indefénivel f . J ') I d G EChefe Escola.r; AntoniO Ep.'phamo da deiros digno agente' físcal!dos im- fegaçl o dras, th) rl'a' de Em' d L t d l' ·s vencI'do'

essora e ...� c asse o ,ru�o sco,
Silva, Antonio Olavo da SIlva, Anto' " � _ca�o. 01 e eva a a ca ego .e _ uc.a. o� �m�l, . . .'. . .

lar C@nselhelL'o Mafra, d::t CIdade d
nia Elésbão Pires, Aureo Ferreira de postos �e consum�, na Palhoça, balxaqa.

.'
. Bemvindo sejas, Forte entre os Joinville.

Mello Arthur Romeu Lemos.' Delega' o segumte telegramma: A Turqulal,enge, em Constantinopla,
F' I P 1 I -

9891 d
do,Especial; Carlos KoerichT Gregorio «Palhoça, 23. Solídaáo asso- uma estatu,a a Bento XV_. ,

Oltes.
,

e ares? uçao n, - .{. �
Petry, repreSentando seu pae Felippe cio-me ás

.

ustas manifestações fei' � JapãO manda o Pnnclpe Herde' ED•. SOHUTEl- corl'�nte, fOI t�rnada se� eH.eIto a l'e

Petry Banda de Musica do Tiro 41Q'
-

,

h'
J

.

d
delro apresentar ..

suas t.homenagens. !I alftl!!!'l:!IC... moçao do professor Pl'OVISOrIO sr. Va
! .

' tas a I por occaslão o regresso A G I'a' chl'smatl'ca agora mesmo A d'
.

d S G '. S' .

frontmo Pires, representado pelo sr. '.
i ' rec. s

'..
'

u' lenClaS O r. O· lenbm dos antos da escola mlxt
Pedro de Alcanlara; Eugenio Fagun' do preclaro Chefe dr. HercILo esta ne,go�lando, a repre.s,el1tação dI

vernador- de Warnow para a de Massarandub
des, de Moraes, Presidente do Con' Luz. p(omahca Junto � Santa Se.

. do Sul
'

selho representado pelo sr Domingos Perto de .20 milhões de lIras foram O Sr. Go'Wernador do Estlldo .

filo�eno.
.

Da Commissão que foi a Biguas- distribuic;los �elo Papa Bento XV aos dará audlencias publicas, ás
.

Pela meSPla resolução, foi rem

sú aguardar a chegada do Exmo .. Sr. �obres e fal1_untos da Europa, da Rus' tel'ças e sextas' feiras, de 13 vIdo o mesmo professor para a esco
sla e da ASla.. ás, 15 horas. No's l'estautes la de Vargem Grande no m'unicipiDr. Hercilio Luz, fez parte o nosso 'Innumeros soffrlmentos foram aI. dias S. Ex�; attlénderá somen' d BI

'

conterraneo sr. pharmaceutico Hen- liviados devido á intervenção de Ben: te ás pessoas') 4ne tiverem au-
e umenau.

rique Btuggemann. to XV. flieneia. previamente marca'
Pela resolução n. 2892, -da m

Na pacificação da Irlanda', o Sumo da. c' :r o »)��.�\'8.. ,\ ma, data, foi nomeado o sr. Guilhe
mo Pont,ificeitoma uma parte discreta, .'� me Dreer para exercer· o cargo
mas activa «Bemaventurados os Miseric.ordio· f r

-

. .

dI'
B t XV' f' • H' t

.

d E pro esso provIsorIo a_ esco a mlX

J'a c�"m00 No,��a�enpon;1fr:�'daa Pa�re� sos. I,. d.e .Ma�saranduba do Sul, no mu
R. I. P. '

BIda CompaixãO. CIplO oe umenau.

Directtlr-OSCAR ROSAS
,Re�.,ic;administração e olliclDBs:-Rua João Pinto

Trlubear. li faba do �OIlt_m

ASSIGNATURAS
,

CAPrTAL
AnDo ...• , • , , •••.•

, •.• 24$000,
I Semestre ....•.•...... , • 12$000

INTERIOR E ESTADOS

Anno • . . . . . . . . . . . . • . . • , 24$000
Semestre. • . . . . . . . . , , . , . . 13$000

ESTRANGEIRO

BENTO XV

AUDO • • ,I .••••• 35$00
As assignatura.s e, 'anlluncios são p:agos
adianta.damente.

�otilS seelsesEXPEDIENTE

ANNtVERSARIOS'

Fazem ànnol hoje:
a exma. sra. d. Consuelo Richard

Carneito da Cunha; _

_ a exma. sra. d. Francisca Aragão.

Silva, Oscar Pinheiro, Eugenio Cor:
reia, Francisco B. de Souza, Pedro
Mathias, Hermínío Cabral, Waldemar

Cosia, Edmundo Costa, João Silveira,
Waldemiro Nascímenlo, Pedro Alcarr
tara Machado. Manoel Correia, josé
J. Ferreira; Lupercio Lopes e Roberto
Rilla, da redacção desta folha.

HABILlTAÇÕES
No Cartorio do Registro Civil, d'es

ta Capital, estão se habilitando para
casar: o sr, Manoel Domingos Bas
tos com a senhorita Nathalicia Silva;
o sr. Adindo Pinto da Luz, tunccío
nario publico federal, com a gentil Se

nhorita Ondlna Pinto da Luz, filha do
sr. Rodolpho Pinto da Luz, negoci
ante desta praça.

Jõe Collaço
Advogado,

RUA ARTISTA BlTTENCOURT

Caixa Postaln. 120
Florianopoiis

DilPO �a Para�y�a \

, De volta de sua viagem ao Ri
Grande do Sul,' passou no domiug
por e�ta capital, ,s. exa. revdma. d
Octaviano de Albuquerque, bispo d

Parahyba.
Ten610 'desembarcado, o ilIustr

antistite passou algumas horas fl

terra, voltando para bordo ás 13 no
ras, acompanhado dos revdos. cone

go Franrisco Topp e padre Luiz Zu
bel', director do Gymnasio.
O sr. capitão João Cancio, aju

dante de ordens do s'r, coronel Rallli
no' Horn I no exercicio do cargo d
Governador do EstaJo" represento
s. ex. no embarque do distincto' pre
lado, ,.

"

A' SIJê. exa. revdma. desejamos um
feliz viagem.

'

«REPUBLICA., acha-se á venda
na Agencia EDU'

.

CRAVES. Pra

ça 15 de Novembro.
. .__ �-_. ------��,---

Volta' de Heróe
'

P�ELA INSTRUCÇAO

A (Jolumissá\o da Palhoça.
A Commissão da Palhoça, POS!

tada no Estreite, era composta
dos srs: Henrique E. Koerlg, re,

presentando o sr. major José Khe- A apreciada banda de musica A

f'ig, Superintendente Municipal; Oommercial.,tocou tambem no t�a.
dr. Atvaro M_:enteiro Barros" pro· piche municipal por occasião d1 recep
motor publico; coronel

-

João ,Fe· ção do Dr. Rercilio 'Luz,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o fal cimento' de S.
Santidade, o Papa

/

o faUecimento do Papa S
.

d S t
'

O J;estamento fie S. SunU' ervlço e aneamen o

Roma, _?4. 'Ndoattle�t'me"lto do 'Papa, e Proph]' laxía Rural '

b
� n?ve serraela iniciadora da

_ "
_

.

.:
Rixa as lenha em toros fOI'Dsca

que "foi aberto, S. S. deixa as suas pro' Para que a população desta cida-
I
em doraicíllos, metro cubico 7$000.

priedades particulares, situadas perto de e do Estado possa estar ao par do' Rua Almirante Alvim n. 28
de Génova, ao seu sobrinho Marquez Regulamento dI) Departamento Telephoua n, 5�. '

.

Giusep e Della Chiesa. Nacional de. Saude Publica, Pela prsprietaria
Os outros bens, caberão á Igreja. ora em vigor, iniciaremos a publica' _

Affonso At.i.

A
. , cão dos pontos que mais de perto EEJEJ9aSEaSaraea'3EJs--.s

tl'asladação do corpo dizem respeito com as medidas a li' D J 8
......

Roma. 24. Realizou se honte , de
l!J r osé OI·teu'xl

h- J sere� postas em exerução por esse m •

As maniCestações de pezar do man a, a soremne cerimonia da tras: Serviço, creado no Estado em vir-
w I

governo italiano ladãção do corpo de Bento XV pira a tude do accordo firmado entre o OI ADVOGADO �

iii
Roma, 23 O governo italiano, no' Basilica de São Pedro. seu Governo. representado pelo De ID I

tificado officialmente d.i .fallecimento O cortejo foi composto de altos digo putado Fed I D J O F
. III (DAS 10 AOS 13 HORAS'') Ide S. Santid,ade, apresentou condoo natarios, parentes e familia de S. S., nu"

era r.. ' . errerra

d
LIma e o Departamento Nacional de m PRAÇA GENERAL OSORIO', 24. lUlencias ao assistente do Solio Pontiíí- dmerSos,os car eaes e. prelados. Partindo Saude Publica, a 10 de Setembro

cio, e mandou hastear em funeral a ban- a a a do Fhrono, passou pela Sala dé 1921, na cidade do Rio d J'
E3E1BE3I3!SSeEaeBaee

deira italiana em todos os edifícios pu: Clementina;' recebendo as honras do neiro.' eJ a A. Carm Q
bllcos, íortalezas e navios de guerra. estylo.prestadas pelos guardas suíssos DIRECTORIA DE SANEf\.MEN- PHOTOGRAfHO
Todos os theatros e casas de dlver- e atravessando o Salão Ducal Real TO E PROPHYLAX

.

RUA TlRADENlL3. r�

sões suspenderam os espectaculoso seguiu, depois, pela escada real até0:.J IA l{URAL
'1'it I I

Retrates para todos os prHe!.
alrio de São Pedro, onde se enílleira: U o deseJe 5$0.00 a cime �

de ram os alumnos do collegio do Vati CAPITULO I Trabalha tamhem 1305 der. r �-

cano. Art. 987. A Directoria de Sanea-

Logo que o feretro chegou ao capi' menta e Prophylaxia Ru!al, com

tulo, um �os conegos deu a absolvição .• séde na Capital F�d.eral, .tera a super
. O prestito penetrou logo depois no ,mten'!_encla administrativa e a or!- -Vende-se a superior lancha á
templo, onde toi dada nova absolvi' i entaçao technica de todos o� servi- gazollna «Boavista». Preço de
ção, sendo, finalmente, conduzido á ços de hygiene e saude publica por
capella do Secramento, _ lella executados ou a executar nos occasíão, A tratar com o Snr,

O corpo será inhumado nas grutas Estados, nas zonas ruraes do Dis- Elysio Simões, Rua João -Pinto, 14
do Vaticano. .

tricto Federal e no Território do
Acre, sob a responsabilidade e com
os recursos financeíros, totaes ou

parciaes, da União. .'
O. pedidos de &aignatura. de

Art. 988. A Directoria de Saneá- .,RepubJica�.ó serão attendido. me

mente e Prophylaxia Rural terá a
diante pagamento adeantado.
O. pagamento. devem ser f.aito..

seu cargo: .

.

a) serviços de pro.phylaxia desti-
a gerencia desta folha por vale pGa
talou por intermedio de casa. <'MIl

nados a combater as endemias ruraes merciae•.
nos Estados, nas ZODas ruraes do

��r�:cto Federal e no Territorio do PrU[íI8.IU
_ 1_

. b) serviços de combate ás epide-
A Commissão da Mesa Adminis- mias em quaesquer regiões do paiz;

trativa da Irmandade de Bom Jesus c) serviços d� propaganda dos
dos Passos, de S. José, recebeu mais' p.!eceltos Je hygiene geral e educa-
os seguintes donativos: çao prophylatica das populações do
Nicolau Antonio Kretzer 10$.000 mterier da Republicá: [IOlr·ro [I"V")[O e Dn[reJ�tl·VOEmygdio franciscÇ) de Souza 20$000 . d).execuçao nos �stados e no Ter· Il� U

.

ntono do Acre de �medidas de pro· "Jgre" BOI"fuux"-3-0-$0-0-0 phylaxia e-- de hygiene geral; �
Lista 11. 22, a . cargo e) accordo Coam os governos esta- D d'

é

do,S srs: Augusto N. Des- duaes e muoicipaes no sentido de
e 01' em ç1Q sr. vice-presidente

champes, Alfredo Stahelin, Jpão facilitar a realização dos serviços no exercício das flln<:jções de presi-
Bi:iller

.

e Vidal Vieira. ! de hygiene e especialmente os de dente desta associação, convido os srs.

Pedro de Alcantara: !
combate ás endemias nas Cidades e consocios para reunirem-se em sessãO

loã0 Eduardo Vieira $400! nas zon3S ruraes do interior do paiz. de assembléa geral, domingo, 29 do
Vidal João Vieira 1$003 Art. 9.89. Todos os serviços de
Lauro Cunha $5)0 s�neamentQ e prophylaxia rural se' corrente, ás 3 horas· da- tat'de, afim

'Pedro Venancb $100 rao executados de accordo com de proceder-se 'á eleição da directoria

Anjo José da Cunha $200 pro�ess�s technicos uniformes -e que tsrá de geril' os destinos de Cen-
Nicolau freberger 1 $000 se,ra? onentados pela directoria res' tro no anno social de 1922-·1923.
João Bühler 1$000 pe?tlva,. que constituirá o centro de De accordo com os Estatutos, não
Nicolau Antonio Schm;tt 1$000 unrfora1lzação desses serviços.
Alfredo Alberto Stahelin 1$000'. Art. 990. Para a execução dos set· poderão �otar os .associados em atra-

Pedro Dirmon $600 ViÇOS a seu cargo a ,Dil'ectoria de Sa· zo de dOls ou maiS mezee em suas

Marcos Schweirzer 1$000 nea:nento e Prophylaxia Rural promo-I
mensalidades.

Miguel Schweitzer $500 vera accord?s. Com os go�ern.?s esta" SecretarL do Centro Ci'úco e Re-
Miguel Pauli $500 duaes e mumclpaes!ou a�cel�ar� propos creativo José Boiteux -em :).1 d J-tas para que sejam InstltUldos, em "

:J.
'-'"' e a

38$800 quaesquer regiões do paiz, os.lrabalhos
neIrO de 19'-12.

764$100 de saneamento e prophylaxia rural, es- O l' Secretario.
pecial�ente os de combate ás principaes FernanQ,o Joaquim,de Souza

8:>2$900 endemias dos campos. " ---

§ l' A União, na organização dos FLORICULTURA
s�rviços de prophylaxia rural no inte· Roseiras, 200 variedades;
rlOr do paiz, levará em conta, priilci' Enxertia baixo: 1$500 por pé e 15$
paln:tente, o critedo das indicações re' a duz.ia .

.

treglOnaes, estabelecelldo serviços sani' E.nxertia alta: 2$500 .por pé e 25$ a
anos, de preferencia e com' ma or amo dUzHl.
plitude, nas. zonas mais attingidas' Polyanta nana: 14 variedades:
pelas endemias, de população mais 1-2$000 por pé, duzia 8 -J5$000
dens� e de maior riqueza economica� Trepadeiras 1$-34$ por pé. '

§ 2' Para os accordos de tiue trata Cravos americanos: 30 varieda<leseste artigo, os Estados se obrigarão ao em todas as cores 1$000. 5$ por pé.
concurso financeiro, nas bases do § l' Dhalias cactus· e peoniaflora; 12
do. art. 9 da lei n' 3.987, de 2 de Ja' variedades em V.3 s o s-.- 800-1$500
nelro de 1920.
§ 3' A quota de contribuiçãO dos

cada um. fadas 12 varíedades8$óoo.

Estados,' quandO o accordo se realizar
-

�çaleas 5-20$000
.

Camelias 6-10$000
nas bases do § I' do art. 9 da lei n. Encaliptus: 20$000 por cem.
3.987, de 2 de Janeiro de 1920, Será Coniferas, Boxus; arbustos e arvo-
dep_?sitado na. Dele�acia fiscal, á dis· res para jardins e avenidas.
pOSição da DIrectoria Geral do Depar' Palmeiras, roseiras, heliolropos e.

!a!11.en.to de Saude Pu,bl ca, antes de I ranium pultatum glocinia etc
I g

Inlctados os trabalhos; e quando esta' vasos
' , I', em

belecido o accordo nas bases do § 2" � 1 1\1'1
d t 9- di'

.

d
.

. 'LIat· os .iy·C son
o ar . a el cita ,a, deverá o Esta· F,LOftlANOPOLIS

do firmar compromisso legal com o

Departamento Nacionat de Saude Pu
blica, para indemnisação futura"
§ 4' Para que se realisem os accor'

dos de que trata este artigo, os esta·
dos deverão preliminarm�nte acceitar
e promover a acceitação p�los municio
piOS, de todas as leis sanitarias do

Este R. Consulado recebeu do seu Departamento de Saude Publica rela'
Governo, o seguinte telegramma: tivas ao assumpto.

cO R. Ministro dos Exteriores to- ArI. 991. )\ directoria de Saneamen'
mau todas as necessarias providencias to e Prophylaxia Rural fará publicar
para garaülir, plena .liberdade no Con· boletins' trimensaes de todo :0 movi·
.e1ave' e para assegurar aos Cardeaes �ento dos rc:spectivos serviços, e fará
que forem a Roma, maximas at ten· tirar exemplares -dos trabalhos executa
ções e todas as passiveis facilitações dos. em cada 'Estado, levando, por
nas estradas de ferro, na sua en· meio delles, aos Governos estaduaes
trada

.

em territorio italiano tendo á noção exacta dos resultados e dos be�
sua diSposição um compartimento re· neficios colhidos.
servado até a Capital». I

Art. 992. Os serviços de saneamento
.
O Regente do Consulado, e prophylaxia serão executados por

Mith� Brando. co�missões or�anjzadas pela Oir.ecto·

1 J

o governo brasileiro interes' Oasparri as manifestações de pezar dos
sa-se pe,lo estado de seus governos.

Bento XV

Roma, 23. Em suas ultimas' disposi
ções, o Papa determinou que seu co'r
po não fosse embalçamado.
Apezar disso. po'rém, o seu cadaver

depois de revestido dos habitos po",
tificaes, foi exposto durante dous dias
na sala do Throno de S. Pedro.
No terceiro dia c <;orpo foi traslada

�o com toda solemnidade. do segundo
para o terceiro andar do palado do
Vaticano, onde está situada aquella
sala, que se acha ornamentada com

grande pompa.
d governo brasileiro málli-

A' sua passagem a enorme e. selecta Cesta o seu pezar
assistencia .ajoelhou, orando. \ Rio, 23. O governo da· Republicai
Terminada a cerimonia da traslada- logo que teve conhecimento official de

ção, foi dada a absolvição de corpo
haver fallecido o Papa, expediu, ·de

presente, diànte do qual tambem des' accordo com o protocollo, um tele'
filaram os cardeaes. gramma de pazames ao Nuncio Apos'

-' IlolicO aqui acredi tado.
A cODlmullieação da morte ele

-

Bento XV Luto pOl' tres tlias

�io, 23. O Nuncio Apostol.ico, aqui,. Ri.o, 23. O dr. Epitacio Pessoa,
. re ...ebeu do Cardeal Gasparn, o se presIdente da Republica, assignou um
gumte te\egra�ma: decreto mandando fossem prestadas

I(Ro��,.21. Cumpro doloroso dever honras funebres de chefe de Estado ao
de parl!Clpar a

�
morte d� Sa�to Padre, grande morto, e estabelecendo l.uto

DeCOrrida esta, manl.tã, as 6 horas». nacional por tres dias.

Roma, 23. Entre o grande nurné
ro de telegrammas, recebidos ante
hontem, pelo Vaticano, enviados pelos
diversos chefes de Estado da Euro
pa e América, encontrava-se um do
sr, dr. Epitacio Pessôa, presidente da
Republica' Brasileira, fazendo votos
pelo prompto restabelecimento de S.
Santidade..

08 que assistiram á morte de
,Bento XV

Roma, 23. S. Santidade o Papa, em
.seus ultimas momentos, foi assistido
pelos Cardeaes Gasparri, Camerlengo
e Morge, grande penitenclario; Caro
deal Víco, Monsenhor Cancio

'

e a Ia
milia do morto.
A 's onze horas da noite, de ante'

hontem, Bento XV perguntou ao ar'

cebispo de Bonlogna que horas eram.

Respondendolhe o grande prelado que
.' eram onze horas, S. Santidade disse
que ia repouzar até ás 6 horas da ma'

nhã, o que não fazia ha muito tempo.

A cerimonia da veriCicação
. da morte do Papa
Roma, 23.� A cerimonia da verifica'

ção da morte do Papa Ioi presidida
.pelo Cardeal Gasparri, acompanhado
do secretário do Sacro Collegio; Mon:
senhor Cícero e do sequito de caro

�aB
-

Acercando-se do corpo de Bento
XV, o Cardeal Camerlengo, de accor

do com o cerimonial, deu as tres pe
quenas marfelladas da praxe na testa
d.O Papa, pronunciando· tres vezes:

c.s. S.-Oiacomo, Giacomb, Oiacomo».
Em seguida,:. voltando:se. para - os

cardeaes, Qisse:. «Dominus Papa noster
mortus est».
Após essa tocante cerimonia, reali'

sou-se a trasladação do corpo de Ben'
to XV, para a sala do throno, onde
ficou exposto.

. As nltimas disposições
Bento XV

de

o Papa e a ConCerellcla
.

Geno'va
Roma, 23. Diz-se que o Papa, antes

de adoecer, manifestou grande interes
se pela reunião da COnferencia de
Oenova, tendo começado a preparar
um documento no qual expunha as

idéas do Papado sobre a reconstltui
ção da Europa.

As providencias elo governo
italiano

Roma, 23. O governo da lIalia já
tomou 'Iodas as providencias para a

manutenção da ordem publica duran:
te a reunião de Conclave que-tem de
escolher o "?'vo Papa ..

,Os sinos dobram a Ciliados '

Roma, 23. De accordo com as or

dens expedidas e segundo o ritual roo

mano, os sinos das igrejas de todas
as dioceses _ e archi-dioceses da Italia
dobram a

.

finados.

UaniCestações de pezal'
Rio, 23 Divulgada que foi nesta ca'

pital, a noticia da morte do Papa, to'
dos os edifícios publicos, redacções de

jornaes, estabelecimentos bancarios, ca·
sas commerciaes e até resideilcias par'
ticulares h�stearam a meio·pau a ban°
eira naciona!.·

Solemlles exequias
Rio, 23. Estão mais ou menos mar'

cadas para 30 do corrent� exequias
solemnes, na Calhedral Met�opolitana, Idevendo fazer o elogio funebre de S.
Santidade, o orador ...sacro conego
Bened icto Merinha.

.

O cardeal Arcoverde regressará
aqui a 25 ou 26 do 'corrente afim de
pontificar nas exequias.
O a�cebispo coadjuctor D. Sebas'

tião Leme, assim que voltar o cardeal,
fará distribuir circulares pelas irman°
dades e ordens religiosas determinan'
do os oUieios funebres a serem realisa
das por alma de Bento XV.

• A Cama.·a Ecclesiastica :for- Os jornaes elogia0' a attitude
Ilece uma nota do governo italiano

Rio, 23. A Secretarl� da Camara
Ecclesiastica forneceu ante-hontem, á Roma, 24. Os jornaescommentam
imprensa, a seguinte nota: elogiosamente a participação official
-De ordem de Sua Eminencia, o do governo italiano na grande dôr que

arcebispo coadjuctor, 'cumpro o do' soffre a Igreja.
.

loroso dever de communicar ao clero Dizem que a obra grandiosa -de
e ao povo catholico desta archi-dio, ,Bento XV, do reatamento de -

relações
cese o fallecimento de S. Santidade o do Vaticano com a Quirinal, está seno

Papa Bento XV, occorrido hoje, ás 6 do. completada pelaA sua morte, que
horas, conforme telegramma official, vela apressar o accordo final, pouco
recommendando aos suffragios, e ora- faltando para que seja feita a declara
.ções dos fieis a alma do grande Pon· ç�o official do reatamento, o que-- pOso
tifice da Paz. slvelmente se dara: com o inicio do fu'
Determina mais S. Exa. Revdma .. turo Papado.

.

que os sinos de todas as matrizes e

egrejas dobrem desde a manhã até o
meio dia, durante tres dias' e sómente
á tarde, depois das Aves·Marias, duo Roma,26. Hontem, durante a per'
rante uma semana.

I f!1anencia
do corpo de S. S. t:la Bazi'

•
•
-

,

hca de S. Pedro, para mais de 150.000
O eorpo dlplODlatico apresen'l pessõas

estiveram ali em romaria. .

ta pezames .-

. Roma,. 23. Os membros do corpo

I
. O futuro COD�lave

< dlplomat!co acreditados junto a Santa '. () l .0

Sê� reunlram·se, encarregando o em' Washington,' 26. Os cardeaes norte'
balXad?r da Hespanha e Ó ministro da ameri�anos O'Connel e DCll�;bertyArgentma de apresentarem ao Cardeal partictparâo do Conclave em Roma.

Romaria á Basilica

LANCHA BOAVISTA

------�--_.
.._L\.VISO

Em beneficio das
Obras da Capella
dos Passos 'de

S� José de uma casa limpa,·
com dois quartos den

tro da cidad �. Paga-se o aluguel
adiantado.. Trata-se na gerencia
desta folha. .:

Quantia já publicada

O major Luiz de Oliveira,Carvalho, }·sup.
plente em exercício do Juiz de Direito da
Comarca de Florianopolis, na forma da lei •.
Faz saber aos que o presente vírem e o

seu �onhec,m�nto, interessar, que designou
os dlas de qumtas feiras, ás 12 horas. no Pa
lacio MuniCipal para ter logar as aadiencias
or.d narias deste juízo. IC para que chegue-
ao conhecimen_to de todos, mandou lavrar.
o presente que serà affixado e publicado
pela imprensa. :Florianopolis, 10 de Janeiro
de 1922. ICu( José Garcet IJunlo!'. escrivão O
escrevi. (ass.) Luiz de-Oliveira Carvalho.:

Está conforme. '
...

,

O ICscrivão JoséGarcezJunior

Total:

[oroD�1 �imÕel iopel
Acompanhado de sua gentilissima

filha senhorita Yolanda. seguiu tl'aS
ante-hontem, pelo

.

Itagiba. para a

Capital Federal, o nosso amigo sr.

coronel João Simões Lopes.
Compareceram ao seu embarque

grande numero de amigos e o sr. ca

pitão João Cancio, ajudante de Ql'de
ns do sr. cororrel Raulino Horn
Presidente do Qongresso Repl'esenta�
tivo, no exercicio do cargo de Gover
nadeI' do Estado.

Ao sr. coronel Simões Lopes e sua

exma.· filha desejamos uma feliz via·
gemo
--------�--�.�------

R. Consulado da
Italia

ria, devendo os funcciOJ'latios techni'
cos dessas commissões _ escolhidos
de accordo com o criteltlo de compe
tencia e capacidade de trabalho.
§ unico. E' vedado o exercicio da

clinica remunerada aos medicos encaro

regados dos serviços de prophylaxi,
rural.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(4.) REPUBLIOA-Florianopolis,

PONTO FINAL.
DE ULT:I1\I.[A'

A [heua(a�do Dr., ROitDU! _I�O I regr�l�o �! [o�oDel 6ene· n momnol0 1011·1'-[0 tal !a��l;!�:�:ã:eseu;:���::o co� �:�����: �:�:t�n�!ale:t���!eur:e:
,

ro'O [ordRlro ,U � o exame material de letra, mas com pre esteve desde S de Junho, com
-

," '(rUIR-IrO'. �IJJ � provas moraes e intellectuaes dos po- sr. Al'thur Bernardes.
ti Xanxerê, 23 A PAR'AHYSA INEXPUGNAVE'_ liticos. Não se diga que o Exército é O evangelho do' sr. Serpa Pinto

Seguiu hontem, para Cruzeiro, o
OOMO UMA FORTAf-EZA. pelaauthenticidade da carta e, por não modificou e nem modificará a

Cruzeiro, 22 sr. cel. Generoso Cordeiro, que veiu VAI RESISTINDO A TODAS
conseguinte, contra o sr, Arthur Ber- sua condueta política •.

,

-

_, a esta localidade especialmente assis- AS INTRIGAS E INVêNO/O- nardes: por esse parecei' se manifes-
Chegou hontem, a esta villa, ? sr. I til' á posse do SI'. cel. Manoel Maia, (N�O,� t d 'd' Sd B l)

tou a maioria dos sooíos presentes á
dr. José Boiteux, acompanhado:, dOS!1 prestigioso e estimado chefe politico. R�' s1Sa 00 e

O tO '1' adu °AI sessão do Club Militar. Este, porém,
M· I S L' G' S f'

.

d d
-. - «10, •

' sr. c aei 10 e '- E
. .

srs igue avas e mz torno. . s, Oi aqUi cerca o e muito ea- b t ist d
' nao representa o xercito, cUjas pa-

• • i' di
'

'�-d .

h d f' do onti
, , uquerque, en revis a o por um re- .

I d
.

S. S. fOI recebido, a tstancia ' e I' 1'10 0, ten o ica o optimamente l.m-
t t d'

.

b tentes mais e eva as e generaes mais

cinco kilometros deeta villa, pelo Di- pressionado coui a cohesão do parti-, pres�n anl�t' a l�p�en8a so re

°p�t prestigiosos que commandam a tr)
, rectorie local, autoridades, .correligio- do hercilista, cuja orientação está dmen .Ot pO.II�Ot' dee aprouh�ube dO NaOI pa, proclamam a falsidade da carta.

. . ' 'd ida
.'

I d
.. ,

d
o SI uaeioms a a ara y a o r,. . .

Joiuville, 24
nanoa e amrgos. Cn o .segm � pe a o mumeipio . e

te, firme 'com a palavra dada, man- E:.n seguida, defende o sr. Epita- Está sendo ensaiada I'no principal
H d d ídenci .l . ruzeiro ' ,

P ôa das aecusaeõ d
'

I'
l

ospe a o na resi eneia uO, sr. ;. �

, _ . _ terá sem vaeillação os seus compro' CiO essoa as açcusaçoes e pareia 1- Theatro desta cidade, a apparatosa
M.igu:l, Rodzoiwsk_i,» sr. dr. Boi.teux ��elatIva�ent� as eleições da S?C, missos no tocante á apresentação da d�de e �eclara q��, quanto ?o que revista de costumea lacaes, intitulada
fOI VIsitado por, ínnumeros aml�?s.

cessao presldenCi�1 a. s confere??lou candidatura do sr; Arthur Bernar-] diz respeito dOS �rnht�res, ,.tOCtOS • s�o Raios X, da autoria dos telegraphis-
S s esteve mais tarde em Visita com o sr. cel. Mala e outros polieicos d á idenei '1 testsmuuhas da rsençao e imparciali tas Jayme Vieira e Godofredo Tor-. • •

I fi 1
.

f
., es ' 'preSI enCta.

I
v ' -

LU

aos .estabelecimentoe publicos. ' ocaes,
...

eanr o sa�ls alto por ver que A Parah ba a, crescentou esse de. dade com que o presidente tem pro- res..
.

h- d B' .Chapecô está unido e forte coope- _Y ".
d' id d

� dido:
'.

d 'f ta T dHOJe ou atnan a, o sr. dr oíteux
rando com o seu apoio para a vi- putado , �ao_ duvida .

a integri a e I �� I O, IlPUt�1D o. ;penasd mam es

d
-

oma parte nessa peça grau e nu-

, regressará p!ra1 Herval, seCn o acoml- ctorra' das (candidatura� Bernardes- da eommiesao .q?e Julgou a carta, �o�s co e�.�ats a avor e um ou e mero de senhoritas e repazes da nos-

panhado ate o ugar Tres, aS08 pe o '.. torpemente falsificada, mas tem ra- ou 1'0 can I ao. sa sociedade.
•

1 G 'C dei h f Urbano. d brs
.

di A '" d id t, ,

R
.

d - Isr. ce. eneroso: or eiro, c e e 'zões e so ra para acre Itar qua essa cOrl'ecçllo o presl en e tem ' ema grG.n e ammaçao pe a sua

local, autoridades'e grande numero

LO-TER IA eommif!são. composta de leigos, agiu para os jornaes dissidentes uma sigo premiére.
,de amigos, que lhe têm testemunha· ."

de boa fé, sendo illaqueada pelos ar' nificação diversa da. que lhe querem O produeto dos"-- festejos reverterá.
- do a suã satisfação por tão' honrOil3 Foi este o numero da sorte grande tlficios de um peritoj falho de probi- emprestar. em benefício .�o nosso Hospital de

visita.
'

de hontem ' 16813 dade technica e moraL O desinteresse do seu partido pelo Caridade.

'.

HORA /'

� I��atrD II Joioville
Revista Raios X.

Uma pagina inteira(uma vez) 1501000
Meia pagina c« 80$óoo

. Quarto de pagina c c 40$000
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1/32 de pagina «c 10$000
1/16 de pagina (um mez) 200$000
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abert-ura de negocio, aferiçãO, Antomo Coelho Pinto ,
,

"

The soureiro

11-vehlculos e taiKa santtaria. o' S 'h' f!D.
.

& C· A mágnifíca e bem conhecida fazenda 'das Demoras, inclusive
De ordem do sr. Superinten- fmnrn.� Ka[l·onal dn naVRU8ta-o

• C ae �er la
'e an-nexas ás afamadas iuvernadas da rio Jararaca, PapuJm e Morro

dente MU!lÍcipaJ, e nos termos do II tíriU II' IlG �, Fabrica de reposteiros, vitrazes, do Maia, Junto ao Fach,inal Preto, na estrada velha de Lages, ter:t-
regulamento, 'faço publico, para 'UoDP[ke 'colchas cortiri�s cortinados, store!:' do entradas pe.lo QJebra Dentes, Ba.rracã/) e Jararaca bQàS casas,
,conhecim,ento dos interessados, ' , ,

-

I"
,

t
. ,

, I'f' ,

d l' l'
'

panno para me�a, joglJ para sa a, "tIl- mangueiras e
.

po retros, ma�n Icas agua a�, CIma e?ropeu, a Utu·
que durante o corrente mez, em lho para mesa" jogos palia lavatorio, de de 700 a 1200 m:tros, d,lstantes da Capital 110 �llometros.todos os diilsuteís das 10 ás 15 PAQUETE véos para noivas, etc. ,A fazenda cunt�.m mais .ou n:enos 30 a 40 milhões, -campos#
horas, se p-t'ocede n' esta Thesou'

Acceita-se 'pedidos para installa- fachln�e8 e mattos, coas terras de piantação. Gara�te-se gado gor-,raria á cobrança dos impostos de MAX ções completas de casas, dos artigos do no inverno e no verão. Entrega-se a fazenda medida e demarcada.
abertura e:continuação de nego- Pre.ço convidativo e tambem recl? be-se em pagamento gado de criar,

I supra.cios, aferição, vehlcu os ente ao Sahirá no dia 2�' do corrente, ás Devido ás machinas modernas e e de córte.
san}taria� conrespond e tax-a pr�- 9 horas da noite, par� Laguna. bem aperfeiçoadas, esta fabrica está

. Para. tratar c?m o propri�tario Carlos Napoleio Po�ta, n_? lmelro semestre do actual exerCI-, Recebe passageiros, valores, encom·- nas condições de fornecer o que ha de escrlptorlo da Sociedade Cathannease, na Jararaca, 00 em Sao Jose.
cio de 19�2, sendo a taxa sani- meadas e cargas pelo trapiche Rita Ma·

moderno, elegante e de superior qua- 'I
� '-:-

• ,- --

tária cobrada de accor':!o, com a ria.p -.
.

"

L
' d 2 ara mais informações com os Iid'ade. I ° major Luiz de .Oliveira .Carvalh? .

1 sentar no acto os seus requeri:nentos ios·
tabella annexa á .

el n. 25,1 e. 1 Agentes .'
supplente em exerciclo do JUIZ de D,lrelto truidos com os documentos exigidos pelo

d J i d 1917 b A' da la. vara da Comarca de florianopolis,na art, 5' da Lei n. 3139, de 2 de Agosto de
� ane ro e' , em com ,lOa. Hoepeke, Irmã.o &; (Jia DIRIJAM PEDIDOS FIRMA forma da lei.

'

1916. E para chegar ao conhecimento dé
ção com o art_ n, 18, da -Lei n. Faz saber aos que o presente virem e to�os, mandou ,lavrar o p.resente que será
441, de 27 de Outubro de 191i Vendem-se quatro vaccas, sen- o. 8ehaeCCer &, Cia.- BRUSQUE delle conheCimento tiverem que de confor-I affixa�o e pubhcado, pela Imprensa. Floria;

m'dade com o § l' do art. 2' do Decreto ni nopoIJs,10 de Jane:ro de 1922. Eu. JoseO contribuinte qne não satisHzer do -duas' com cria' de menos de 4226 de 30 de Dezembro de 1920, .ficam Ga�cez Junio�, escrivão o escrevi (ass)_'"
O seu:debito dentro do praso aci- um mez e tres ternelros de' anno Endereço telfgraphicrJ Schaeffer designados os �jas de ql!intas feiras � sab-. Luu� de OliveIra Carvalho.

f'
.,

-á 1 d 10
'

'P
,

á
-- bados .no PalaclO Mflniclp�1 das 12 as 161 Está conforme.ma, lca SUjeito mu ta e ·f. e mela; ara ver, e tratar rua P b t· S· horas' para as audieocias especiaes de ins-

decorrido o dito semestre e- ele José V�íga n' 8. ViU-a Lygia.' ,raç-os ara IS Imos cr;pç'tio de'eleitores, os quaes deverão apre'

l

-Governo Municipal
Revisito do lançamento de imposto

de abertura e continuação da ne

gocias, fabricas, officinas, etc.,
aferlçllo doe pesos e medidas e
vehiculo�.

'

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

,dia 22 do corrente terllo inicio os

trabalhos de reviflão do lançamento
do imposto da abertura e continua
ção de negocios, vehica:los e ,aferição
Dar ',04 proxirno exercido de 1922, de
BCC'Jrdo com as tabellas annexas á
Lei Orçamentaria em vigor. ,

S�ctelaria da Sup�rintendencia Mu·
ni�i.)al de florianopolis, 21 de Novem·
bro 11e' 1921. -;i

Manoel Esperidiâo da Silva ,Official lanç�dor.

ECREJA EVANGEUCA PRESBITERIAN�
DE fLOmANOPOllS

Pastor ReVo Julio' C.' Nogueira
No seu tp.mplo sito á r-ua Visconde

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

Envangelho, ás quintas-feiras, ás 19,
e30,eaosdomingos,ás 11 e ás 19
e 30.
A Escola Dominical, para o 'estudo

" dematico da Biblia e de ,cathecismos
p ra adultos e creanças de ambos os

s _ xos, realisa-se aos domingos depois
(.L cuft.o da manhã (entre meio di� e

meia hora depois de meio dia).
Ingresso franco a to�O!? «Vem e

vê,. (JoãO I: 46). '\

Governo'�unicipal

O Dr.Amarico 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
elle presidida resultaràm votados para Deputados ao Congresso Repre �en·
tativo do Estado, nas eleiQõ�s procedidas no dia 4 de Deezmbro pro ximo
indo, ria ordem segui,nte:

. '

Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votos
Coronel Osstano Vieira ela ,Costa 10,316 »

Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

Dr. Carlos-Victor Wendhausen 9,653 »

Major José Accacio Soares Moreira 9,530 »

Dr. Arthur ferreira da Costa 9,346 »

Coronel João Fernandes de Souza 9,287 »

Coronel Hyppolito Boiteux 9.'275 •

Jornalista Oscar Rosas 9.152 »

:Qr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 ,

Dr. Henrique Rupp Junior 9,oél •

Coronel Manoel Thiago da Castro 9.010 »

Dr. Ivo de Aquino Fonseca, 8'984 »

Dr. Antonio Pedro de -Andrade Muller 8.955 ' �

- Dr. João de Oliveira:
"

8.924 })

Coronel João Guimarães Pinho
�

8.904 »

Capitão Jae Lui,z Martins Collaço 8.877 ..

Dr. Cid Campos 8.317 ,

Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho / 8.281 lO>

Commandante Carlos Moreira de Abreu 8,,223,.'
Major Luiz de Vasooncellos . 8.222 })

Dr. Victor' Konder 8.215 »

Coronel Al vim Schrader 8.210 »

Pharinaceutico Manoel Deodoro de Carvalho· 8.209,.
Màjor Edqardo QUo Horn '7.856 ,.

Capitão -Vidal Ramos Netto' 7.85,6 »

Dr. Placido Gomes 7.767 })

Dr. Aatonio Vic6nte Buloão Vianna 7'581 »

Coronel Francisco Ai ves Fagundes 7,346 »

Màjor Bibiano Rodl'igues de Lima 7.127 I)

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco /, 7,044»
Dado e passado nesta cidade de Florianopolís, aos cinco dias do mez de

IJaneiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Juoior, TabeHião, ger

vindo de secretario o escrevi (Assignado) Amefico da Silveira Nunes,. Está I
conforme o original. ,Era ut supra. Tabelliâo Campos Junior.

Q. &nriuncios na "Republica" serão feito.
_

de
acçordo com a seguinte tabella:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


