
Ec�s�làs delirantes acclamações

�\ �.
ORGÃO DO PAR.TIDO REPUBLICANO CATHARINENSE

ANNO XVII II FLORIANOPOLIS ' li Quinta·feira, 26 de Janeiro de 19�2 [I, SANTA CATHARINA 1\ NUM. 971

o MOM&NTO F!OL.ITICO
,

.

'��
-

-------------:;:.-..--

lo (Ieitora�o . [al�aríleD�e ! (oBle.�era[ãO �8I (olnial [oo�e·:A
A i- de Março proximo, todos os' cidadãos brasileiros, alistados rallvol �� Peua�orel DO f�

.como ele.itor�s, são chamados ás urnas, p�r� escolherem aq�e!le que" farto "e ola [!Ilha'fl·nlno quatrtenruo de 1922 a 1926, deve presidlr a Nação Brasileira. No, U U
'

u
"mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis....

Itrado da Nação.' ""�'ii '

Para Q primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção,;�:PÔ Realizou- te-boatem, na Ca-
.Partido Republicano Catharinense recommenda a todos os seus cor- pitania do Por 'uma reunião sob a

.religionarios ,o nome do presideneia do sr. capitão de fragata
Dr. Arthur da Silva Bernardes Manoel Gouvêa Coutinho. capitão

Não, precisamos encarecer os serviços prestados, á causa publica do Porto, secretariado pelo sr. Luiz
'por tão conspicuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto da Costa Mello,
.de 1875, íortnou-se em direito na faculdade de S. Paulo, tendo logo em Compareceram os Delegados das Em B�guassú zeres, J. Cantzano, José Cantizano e
seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, 'onde foi de- Colónias Cooperativas deste Estado

.'

d f'
muitos outros.

putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para J
-;

T dr C 1 C Ao melodia, de segun a- erra, ° sr. -Da Capital, veiu tambem uma
"a Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para s�s. oaqutm orres. I. ar.os or-

major Augusto Faria, Superintendente commissão composta dos srs. dr. Abe' .... ,

.exercer o cargo de Secretaria das finanças do' seu Estado, cargo esse rea, dr. Abelardo Luz, A�t.omo A��-, Municipal desta Villa, recebeu com lardo Luz, Secretario do Interior e
em que prestou assignalados serviços. ,

1'0 da Costa, Manoel Natividade Viei- municação de que o exmo. sr, dr. Her- Justiça; drs.' Carlos Corrêa e Ivo de
Em 1915, voltou á Camara federal, onde ainda desta vez não ra Trajano Leite, José Livramento cilio Luzceminente Candidato da Con: Aquino, Abilio Mafra, Pompilio Luz

de�orou, pois não tardava a ser. escolhido" para succeder ao Dr. Del- ,F�nseca. [ulio Moura João do Pra- venção do Partido R. Catharinense ao filHo, Antoni? Coelho Pinto, Alcyd,:s,phlm Moreira no Governo de Mimas Geraes. Nesse alto posto, o dr.
d N

.

t J'� M ti d AI- cargo de Governador do Estado, pas: e Ary Tolentino, coronel Santerre OU('
Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem, o. asctmen o, oao ar lD� e

. saria por esta localidade ás 15 horas, marães, coronel Bernardino Vaz, J. Vazactuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do (D.lelda. commandante Frederico VII- com destino a Florianooolls. Sobrinho, pharmaceutico Maneio Cos-
Estado, concorrendo para

.

o invejavel grau de prosperidade -que des- lar, tenentes Zenithilde de Carvalho e Immediatamente o sr, Superintenderr la e Tifo Carvalho, redactor da Re
Iructa actualmente a sua .terra natal. Nuno Barbosa. te divulgou a nova ás auctoridades e publicá.

Para a ,vice--Presidencia da Republicá, o nome que a Cornmissão re- Aberta a sessão, o sr. capitão-pra- chefes das repartições locaes, con�i- -Nesta villa lamenta-se o .m�o es-
commenda, e o do

id z os fi d ,_
,

dando-os para receberem S. Ex. tado do tempo, que não permlltJu fos:

O U b d S t d, C t ArauJ·o-
SI ente exp.oz os l�S a reumao, que foram também feitos convites á po- se o dr. Hercilio Luz recebido com or. r ano os an os 'a os a eram o de installação da ,Confedera- pulação para tal fim. esplendor das homenagens mais ex'
ção dos Pescadores de Santa Catha A's 14,30 horas, seguiu em dois pressivas e brilhantes, como era dese-

.
filho do Maranhão, onde nasceu em f859, estudou direito na Fa-

rina. autornoveis ao encontro de S. Ex. uma jo da populaçãô. .-culdade do Recife, na qual se distinguia pelo seu talento e amor
'. . -ecmmlssão composta dos srs. major (O Co_rrespondente).ãs lettras. Logo depois dê formado, exerceu em sua terra o car- O sr eommandante Fredeu.co �Il- Augusto faria, Superintendente; dr.

.go de' promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado. em lar, com a palavra, fez um histórico Manoel Coimbra, promotor publico; Em B ••n.queJ889, juiz de Direito de Campos Novos, neste Estado,
.

Mais tarde, d IA do d d d I Id
'

D'
1897, o Maranhão, o elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo o va OI' o pesca ar, es e as utas Alfredo Born, vice-pres ente do J-

Quando os exmos. srs, drs, Hercilio
no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo "e que não da Independencia a é os nossos dias. rect?rio do Partido, Republicano local; Luz e José Boíteux, passavam por este'

':tomou posse, resignando o mandato, foi reeleito deputado �feder!1 Em seguida procedeu se á eleição [ustíno Leal, collec'or f�dera'i J. Me!' municipio com destino ao norte do
.. '� . lo, encarregado da Estação Telegraphi',á 4a e 5� legislaturas. (1900 .a 1905), e eleito senador em 1906. da Directoria da Confederação, que f1- ca: Nelson Oliveira conector esta- Estado, a comitivr que foi ao encon-

Em Janeiro de 1913, 05' seus conterraneos elegerem -n'o, novamente cou csnstitnida da fórma seguinte; do'al; Donato Campo�, tabeltlão: J. Pa- tro de S. S. Excias, na proximidade
:Governador do Estado. íuncção que ainda dessa vez não, chegou a

d T 's da :fabrica do srs, Renaux & Cia,
exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua-

Presi ente, rajano Leite; eere- checo, redactor do Arauto; Macario
compunha-se do dr. Erico Torres, in'

triennio de 1914 a 1918, tendo exercido a presidencia em 1917 du- tario Luiz da Costa Mello' Theaou- Livramento, thezcureiro e Hermoge: tegro Juiz de Direito; Manoel Tavares,
:rante a ausencia "do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira reíro, Julio N. Moura e Representan- I!�s Prazeres, secretario da Munícipa- promotor publico; Ernesto Blanchiní,

leit G d d E t d tu I terce d ri f d
."

O
Itdade. d I d d P I'· A t Bvez e ela overna or o seu s a o, cargo que a� a men e xe te essa von e eração Junto a on- e ega o e o teta; ugus o auer,

-com muita competencia e brilho. f d G I d P d d A c:ommi�são fez um percurso superintendente; JOãO Scha.e�er, conse'•

d
e eração era os' esca ores o de 8 kl'lometros e- como chovesse tor-São esses OS dois nomes que a Commissão Executiva recommen a ' . Iheiro municipal; Guilherme Victorn

ao suffragio dos seus amigos, e companheiros., ,

_
Brasil, no Rio, o sr. almirante Theo- rencialmente desde ás 14 horas, resol filho, director do «Grupo feliciano

Contra o cidadão iIIustre que indicamos Para Presidente da Re- philo Nolasco de Almeida., veu regreSSar ás 17 horas, a ,esta Villa. Pires";Otlo Schaefer, negociante; Luiz
',publica, levantaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de Está assim definitivamente funda· O sr. J. Mello, encarregado da es< Albani. juiz de paz, Jayme Luz. dr.
difamação, infeliz e deploravel recurso de que só lançam mão os que da nésta Capitlil a Confederação das tação telegraphica, pediu então infor- Julio Renaux, advogado; Paulo Re'
1êm a previa certeza de que nas urnas não pO,deriam obter a l11:jio- C I

.

C
.

d P .Y. mações á Capital indagando sobre a naux, negociante; Luiz Muller, telegra'.

Ch t.l t 'b
.

d A
o omas ooperatlvas e escauo-

v,'agem, do exm,o. sr. dr. Hercl·lt·o Luz. h' M';fia necessana para vencer. egou .. se a e a at fi ulr ao
-

r. r-
'1' d � C f d G I d ,_ pIsta; dr. elcop, Alexandre Gevaerd,

Jhur Bernardes a aut�ria de uma carta, escripta em termos grosseiros, re8, fI.I,a a a on e era�ão era o Soube então que S. Ex. havia dei, tabellião interino; Christaldo Araujo,
:i:indignos de qualquer homem de, mediana educação, e na qual se Brasil. xado Brusque á� 14 horas. Rodolpho Tjetzmann, Alcindo Garcia,
.continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da fon- A creação dessa Confederação, que

A's 18 horas, foi annunciada a che' Nicolau Gonzaga, Ptimo Diegoli, .ne'
-seca e ao dr. Epitacio Pt>ssoa. Com a falsificação dessa carta pro- gáda do automovel em que vinha o gociante; João Olinger, Carlos Ritter,
,curou-·se incompatibilisar o candidato, já apoiado por quasi todas as visa tão alevantados intuitos, é mais dr. Hercilio. Carlos Gracher e Arnoldo Schaefer.
"forças politicas do paiz, com as forças armadas e COm o Governo da União. um dos relevantissi,mos serviços que S. Ex.� devido, á terr�ncial chuva, S. S. Exas. chegaram ao ponto de re'

felizmente, porem, esse plano tnão produzia o resultado esperado, o governo benemerito do Exmo_' 8r. não pôde descer, recebendo apenas os cepçao ás 10 horas da manha.
;pols as proprias pessoas injuriadas não acreditaram l1a veracidade da Dr. Epitacio Pessôa está prestando á cumprimentos da commissão. Após receber os cumprimentos de
carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani,

nossa Patria, Além desta, compareceram mais os boas vindas. S. S, Excias., a convite,
:1estação de civismo,�, não se deixou arrastar como instrumento da po- srs. dr. Ayres Gama, Thomaz C, de almoçaram no Hotel Schaefer.
litiquice s�m escrupulos, conservando··se em nivel superior ás agita- A' frente da sl1a execução está, em Souza, José Silvino, José Souza, J Devido ao ,seu compromisso de ir
..ções das rUas, firme na sua' funcção constitucional ·de defensor da or- bôa hora, o mustre sr. commandante M. Vianna, Pedro Kum, Bernardino almoçar em Blumenau, o exmo. sr. ,dr.
,dem . publica, do regimen republicano e da patria, fiel ás suas glo· hederico Villar, indiscütivelmente Peres, Jacob Azine, Geraldo Rebello,. Herci!io Luz não' pôde demorar-se

, rio�lis tradições., '

11m dos mais valoros08 officiaes' da E. Rosa, José de faria, Francisco Can' nesta villa, proseguindo a sua viagem.
Esse e outros' meios de que os adversarios se utilisaram, e tizano, Alfredo A. da Silva Altamiro Durante a sua ligeira estadia nesta'

.continuam a utilizar.-se, na vã esperança de forçar o dr. Arthnl' Ber- nossa Marinha de Guerra. Machado, Affonso E. Borba, d,elega' localidade, o dr� Hercilio recebeu mui' I
nal'des a desistir do pleito, têm, antes, alheiado dos candidatos da· do de Policia; Nilo Prazeres, f. Pra', tas visitas. •

.opposição, aliãs, extranhos, de certo a taes manobras, a sympathia e o

.apoio da maior parta das classes conservadoras, e, por outro lado,
,têm servido de estimulo e incen�ivo: a todos aquelles que, em- grande
,maioria, cerram flleiras ao', redor dos nomes consagrados pela Con·
'venção Nacional..

.

Todos os dezesete Estados da Fedel'aç�o, que indicaram, por seus

legitimos representantes, os Domes dos drs. Arthur Bernardes e Urbano
dos Santo�, continuam, com inaoalavel· segurança, coherentes com o

.compromisso' assumido, e isso significa a victoria dos dois ilIustre� can

didatos. S. C;itharina, guardadas as devidas proporções, vae, de certo,
concorrer poderosamente para esse resultado, pois a Commissão Execu
Uva conta que todos aquelles que são membros do PartidO, prestigiarão,

,

sem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dir_igentes, qu�,
.desde o primeiro m0meut�, desassobraclamenteJ oollocaram·se ao lado
dos candidatos da Convenção.,

A dedicação á causa commUill, de que têm dado sobejas provas,
em todQs os tempes e vissicitudes, os nossos companheiros de todo o

Estado, as tr!l'diçõ3s de disciplina, qne têm sid,o até hoje a nossa maior
força partidaria, 8, sobre tudo, a confiança que merecem' os dois nOD,les
illu.sLres que recommendamos ao eleitorado, nos permUte a certeza de que
S. C<t\harina. dará a mais brilhante e expressiva votação aos drs.
Arthur Bernardes e Urbclno dos Santos.

.

A Commissão, Executiva espera que, mais uma vez e como sempre,
:saibam cumprir o seu - dever todos os seusdedicados companheiros do
Partido Republicano Catharinense. New York, 25

Hercilio Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu G'Uilherme Foi annunciado hontem, á tarde,
.da Silva, Antonio Pereira da Silva Oliveira, Carlos Wendhausen, que ps titulas do emprdstimo da ei
Jollo da Silva Ramos, Joaquim David, Ferreira Lima, Leonardo dade de Porto Alegre, offerecidos á
Jorge de Oampos Junior, Fulvio AdUcci, Pompilio Vespaziano lJuiJ,r- venda pela manhã, no, mercado new

Pedro de Oliveira Carualho, José Arthur Moiteux, 'yorkino, f')I'am totalment€! vendi
dos,

excursão do Exmo. Sr. Dr.
HERCllO lUZ ao norte

do Istade

navio em úerigo �r n!I�OU �e lenDa �o' povo delirante acclama o nome
do candidato recommendado pela

• Commissão Executiva do P. R. M., e,Rio,2'5 Vê,se pelas 1'10ticias abaixo quecau' as chapas Bernardes·Urbano e Raul'
Inform':lm do Rio Grande do Sul sou optima imDl:essão à indicação

dO!OlegariO.
Saudações -Jo�é Gomes, se-

que o �avio inglez Cormant, enc�r- nome de Nelson de Senna para occU' cretario do Directoria. '

regado do sel'viço de conserV'a�ão dos par uma vaga na Cam�ra ;federal. -

'S O iIlustre candidato, ainda jOV.f!n, é A vaga (lo 7° districto-Aecla'
cabos submarinos, da Western, tele- uma das_ f.iguras mais brilhantes da mações ao eandidato e aos

graphon communic3ndo que se acha nova geração mineira. 'proeeres polltieo�, -em 8.
em grande perigo, já o tendo aban· Orador f1uen'e e erudicto muito tem ltlaria fIe S. Felix.
donado a sua tripolação, por estar s_e distinguido na Cam"ra Estadoal, Santa Maria êle'S. Feli�, 14. (Ser'
abrindp agua.. ,pelo seu espirita ponderado e ao mes- viço especial do «Estado de Minas).-

mo tempo combativo. Peva Sanlamariense verdadeiro delido
O paquete Ruy Barbosa recolheu Nelson de Seima como adversario é acclama passeata ruas nomes beneme ...

os tripolantes, tentando rebocar o na- leal e generoso, mas, na arena politi· ritos' presidente Arthur Bernardes,
vio para o Rio Graade. ca lucIa a peiio descoberto sem co' honrados membros Commissão Exe,

nhecec o que seja desanimo. cutiva e nosso estimado chefe dr. Nel' ,

Tudo faz crer que o joven parlamen- son Senna, Viva 'Republica! ,Pelo Di'
tar, que tambem dispõe de uma figura rectorio local: Luiz Tempsoni, Manoel
robusta e suggestiva, muitissim'J cano Byrro, Domingos Pelrocelli, Nuo�s
tribuirá na Camar� federal, para O Coelho, Primo Ramildes, José Cerque,'
progresso e grandeza da nossa Pa' ra.

'

tria.
° Estado de Minas a proposíto es,

tampou os telegrammas seguintes: luto offl·[I·alPeçanha, 14. (Avulso),-A indica'
ção do deputado Nelson d� Sen_na � Rio, 25.
para a va�a do saudoso dr.

fra�cls·I" T
.

hOJ'e o luto offieial
':0 Badaro, 'na Camara federal, fOI re.. ermiDa '

cebida aQui com o maior �nthus.asmo, tado. pela tJ.\ do Papa,
íiIilii..�...__•

�
. emprMJimo �! Porto alegre
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Dia lenOl [atla �D Dr. i·lmitlle lIealentl �:�2���i��;�:1�::���::�;}:����; Instrucções para a eleição pre
o ar. dr. G PJ!!. illustre Minis- I Iir8Ihyl�x·11 Rur�l' �*l��������t�:ef:il:�el�C�:.:: I siden(ia I de I'. de Marçoli r u U U

I
dlSPOStllVO deste artigo sera punida

.
.troo �a ��lem�nha, junto ao n�sso

_

\ com multa de 50$ a 500$, e o dobroPaia, diatinguiu-noa com a seguinte
C t' ubliear os nontos na retncldencia: e quando os iníracto' J)a fnstallação da mesa

. h'
. on muamos a puouear os F ..' -'. •

I dif d ti d II
carta, que muito DOS pen oIla:,

. que' mais de perto dizem respeito ás res persl,shren. em. �ao dar cU!11pn Reunidos dois mesanos, pe o menos, no e I lCIO es rna o para ne«Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de medidas a serem postai em execução me�to .

as exigenctas .dl autoridade funccionar a mesa eleitoral.ãs 9 horas do dia marcado para a eleicao, e o se1�22. Prezadissimc sr. redactor. pela Comrnissão do Serviço de Sanes- sanítaria, serao a� .medi.das necessaTla� cretarío préviamente desianado, fará este a apresentação dos livros remettidos
d

.

h' �

menta e Prophylaxia Rural deste executadas adinlm�tra.h�amente, co pelo juiz, lavrando se nelles, irnmedialamente, a acta da installação da mesaDe regresso a mm a viagem tao
Estador brado por processo judlcíal o custo dos a qualserâ assignada pelos mesarios presentes.util como instructiva pelo Sul do

trabalhos. Da acta dR installaçãod Titulo III
"

d
paiz, particularmente pelo adiantado

COMBA.TE AS ENDEMIA.S Art. 1.0J8. Os deposites de agua de Acta de installação da Mesa Ereitoral da ... secçãodo MuniclplO e ...Eétado de Santa Catbarina, lembro- qualquer matureza, des1in:.dos aos d�' Aos dias do mez de »» do anno de mil novecentos e ... ,. no edificio ..•

me com bastante prazer dos dias in- RURAES
versos misteres das habitações parti sito á rua n. ''', neste município do Estado de,... local designado para

-

Capitulo I culares ou nos trabalhos C serviços nelle se eítectuarem as eleições de ... ) ou a eleição de ... ), marcadas (ou mar ..teressantes e agradaveis que tive en-
RROPHYLAXIA ESPECIFICA de eetabeiecimentos, fazendas, empre: cada), para hoje, ás 9 horas da manhã, reunidos os lnem�ros da mesa elei-seja de passar em Floríanopolis, e

DO IMPALUDISMO zas, companhias, e outros quaesquer toraI da ... secção do mesmo murrícipir, composta dos cl�ddãos f ... , f... óapresso-me em agradecer a V. S. as serviços ruraes, deverão, quando pOS' f como presidente f ... , c.omo mesarios F ... e. f, .. , servindo de secretar!amaveis bôas vindas e as benovolas Art.· 1.011, O combale ao impalu- sivel. ser esgotados e lavados ao me' f , que foi préviamente designa�o para esse fim., � sendo pelo mesmo s� ..

h dismo será realizada pela Dlrectoria de
noe semanalmente, ou protegidos á cretario entregues os livros remettidos pelo dr, JUIZ federal para .servl-.

noticias sobre mm a' resença ·na ca.- Sonearnent.: � Prophylaxia Rural com
f' I

.

(I' d t t d u ó eleição)prova de mosqutos. rem nas re ertdas e eições ou o rvro, quan o se ra ar e. ma 5 ..,pital e no Estado de Santa Cathari- a applicação das seguintes medidas
Paragrapho unico. Aos infractores foi pelo presidente declarada installada a referida mesa eleitoral e orden�d?na Não menos impressionado fiquei 'especítícas dessa doença:

. . deste ar ligo será imposta a multa de que se la vrasse esta acta. de lnstatlação da mesma mesa, o que se fez, offici-COm as despedidas excessivamente' ª) trabalhos de �y�rpgraphla. sanlt�· 20$ a 2.Jo$ e o dobro nas reincideccias ando-se, acto continuo, ao ju_ z Iederal-communicando a dita !nstallaçã<?, e.
.

... "d E t 't ria. destinados a dlfhcultar ou impedir , Art. 1.019 Quando for índtspensa- assígnado o officio por todos os membros da meza, reconhecidas as firmassmeeras e gentís trazi as, ao 8 rei o,
a procreação dos cuhcidios ttansmis- vel aos misteres de habitações parti· pelo secretario, foi o mesmo ollicio remettido "sob registro, pelo C?frelO,pessoalmente por V, S,

. Sares;
�

. culares, 'ou-de quaesquer serviços agri' áquelle juiz; do que tudo, para constar, se lavrou esta acta,q�e. vae assl�nadaCom a expressão da minha eleva- b) destruição systematica do culi,
c -las on rndustriaes, a permanencia de pelo presidente pelo secretario e pelos rne sarios presentes a installação dada estima e distincta consideração te- cidio transmissor,. em quaesquer de grandes' collecçõcs de agua, que não referida mesa eleitoraJ.

-

nho a horna de subs rever-me de V. suas formas evolutivas;, ., possam ser protegidas contra mosquí: Data..

G n h M" t c) protecção mechanica dos dornici-
t t

'

serão perrnittidas se fica Assígnaturas.8. sempre grato, . e n. lOIS ro
lios e de quaesquer construcções, que

os, es as so I

li h ..
rem localizadas á distancía convenien F ... , presidenteda A eman a.»

possam constituir Iõcos de infecção; te das habitações, hu-manas, a juizo 'da F .... e f .... , mesarios.d) trararnento dos impaludl�oS, ·at� autoridade silnitaria.· F .. " secrelario,
.

cura definitiva no ponto de Vista, clt· § 1· Aos respmsaveis serão· indica' (firmas reconhecidas pe:o secretario da mesa)
,

nico e parasitaria; das as medidas necessarias e exigidas Installada .

a mesa e antes de iniciado o trabalho de recebimento das Cf'!e) quinização preventiva dos indi·
a sua execução em um prazo de tem' dula-s, officiará ella' ao juiz federal. a quem cemmunicará a sua inst�lIação,vidu03 'indemnesj
po variavel, a criterio da autoridade devendo ser este officio ássignado ;Jelos membros da mesa, reconhecidas asf) protecção mecnanica rigorosa d03
sanitaria, sob pena de multa de 50$ a firmas pelo secretario, e remettido no mesmo dia, pelo Correi�, sob registro.domicilias habitados por portadores de
5$' Si não houver agencia na loc llidade. a remessa será feita, dentro de

.

.

1 t t d I 00 000. . .

f' d t d
gam'!tos, ou ISO amen J ooc urno e -

§ 2' N:) Co1S0 de não cumprimento tres ·dias após o c a eleiçao, pela agencia mais proxima que ex shr. en TO O'les em construcções destinadas a esse
das exigenc a3 de que tr·ata o paragra' Estado, '

.

fim;'
pho anterior, serão as medIdas execu' Será nestes termos redigido o

_g) execução de outras meJidas sa
tadas administ ativamente, cobrado por OFFICIO COMMUNICANDO A INSTALlAQAO DA MESAnitar.ias visando qualquer dos elemen'
processo judicial o respectivo custo. Município de ... em .. , de .. de 19 .. ,tQs epidetniolog:cos da doença.. Art. 1.020. Os depositas de agua Exmo. Sr. Dr. Juiz' Federal

.

O dispositivo ferroviartó é um ele' Paragrapho unico. As medidas de'
de que .trata o· artigo anterior ficam A Mesa Ele:toral da .. secçã.Q dó ".' munici�io de .. ,. nos 'termos do D�Jmenta de formação/da riqueza e �a' terminadas neste artigoserão executa- excl:.tidos'das exigencias estabelecidas, creta n. 14.631, de 19 de Janeh> de 1921. tem :!J.11onra de�levar ao conheCI'ria de accordo com as suas proprlas tádas, deaccordo com'as possibilidades quando os responsaveis, se utilizarem menta de V. Ex. que nesta data, ás 9 horas da m�n_hã, fOI a mes�a �esacondições. No Brasil, se todos oS gr::n· e ind cações locaes, em c('njuilct0, ou de meios adequados, impedientes, a Eleitorãl installada para o fim de proceder ás elelçoes de ... (ou a eleJ(;ãO"des nucle03 de população já existiam, serão preferidas as qne pod�rem ga' JUIzo da autoridade sanHaria, da pro: de ..) marcadas (ou marcada) para hoje.

.

antes das redes de caminhos de fer�o, rantir maiores i e mais promplos resul'
creação de culicídios, Entre estes meios Approveilo a opportunidade para apresentar a V. Ex, os protestos da maIsé incontestavel 'que estas já vão In· tados. , o - figura o povoamento por meio de alta estima e consideração.fluindo para a transformação e evolw Art. 1.012. Para a execução do dis'
peixes destruidores de larvas. petr:)' A Mesa Eleitoral da "�O secçãoção dos centros populosos do interior poato no artigo anterior, a autoridade lagem pel'iodica, movimentação cons' f"., presidente.

.

O Brasil tinha no fim de 1920 em sanitaria fará cumprir as disposições tante e renovação frequente da'! aguas. F ... e F ... , mesarlos .

. _trafego 28.555 kiJómetros de estradas dos Ijrligos relativas ao abastecime�t� -

Continuação f .. , secretario,de {erro.
.. de agua, deste regulamento, e eXIgIra

(ffrmas reconhecidas pelo secretario .da mesa).
'

Destas 7.633 'pertenciam á Unt�o a observancía das disposições a se' --

Expedido o officio com nunicando a Insfallação da mesa e ap.uadose eram .administradas directamentelgu r,' '. Dua' mage'lo'a' ohra' de officios de apresentação dos fiscaes, o secretario lavrar�,_em seguida, nos
.

pelo Governo federal; .8.142 era�. ar· Art, 1.013. Na.s zonas palu�os�s as a 4 •• U. U
vros :-especlivos, ou no livro, a .acta de começo da elelçao, a qual será assl'rendadas e das con�edlda? 3.558.alqda construcções destmadas á habltaçao,. ou .

engTenbar"11 ;:;hada pelo eleitor, antes de depositar na urna a sua cedula (ou cedulas,gozavam de garantia de Juros de sub' ao trabalho do homem, deverão ficar, tratar de mais de uma eleição).
.

venção kilomentrica e 1.867 sem ga' localizadas em terrenos seccos ou ar� I .:._ . O presidente mostrará ao eleitorado, anle.s de se dar começo ao rece��'rantia de juros; 7.352 eram de conces' tificíalmente dessecados, e collocadas a

(O
.

d' t d L ndres para ,mpnto das cedulas 1 urna que deverá estar sob:-e a mesa, para que se verlfl'-

di' d'
.

. .

I d f oervzço zrec o e o -"'. ' ,
'. ,

'ã tt" d ele'l'
sao esta .oa . maiOr Istancla pOSSIV� e ocos,: pr_a- . ,

7.C A' A) que, achar'se a dIta urna vaSta, e chamara, nessa occasl o, a a ençao o ..Tinhamos então em construcção .ticamente irremovtvels, de procreaçao a REPUBL�I A . .

torado para as seguintes disposições: _3.637 kilcmetros, sendo 2211 nasel:l' de mosquitos.' Londres. 25 INSTRUCÇOESiradas administradas pela União, 3�4' Arl. 1.014. Nos terrenos em -que As -autoridades municipaes d3 ci- Nenhum eleitor será admittido a votar sem previa �xhibiçãO'nas �rrendadas, 194 nas de garan�la estiveram localisadas as constru�ções e dade de Liverpool, o segundo porto do seu titulo, o �ual s�rá d.a�ado e rUb!í,cado pelo preSidente d�e de Juros, 119 era sem essa garantIa, que apresentarem focos de detlenvol
d I I -

t d do dois mesa, e da carteIra de IdentJhcaç�o rubrtcada pelo JUIZ que hou493 de concessão .�stadoal, .

7.038 ,es' vimento do culicidio tranmi.ssnr, deve·, a ng ate!'�a,. es�ao .es � an

r ver ordenado o alistamento (só oos logare3 onde houver essetavam em estuto� l.a approva.dos, 2.396 rão ser executados os s7gumtes trab�- g�andes,proJectos destma o� a Igar.a serviço).
, . .

nas estradas admmlstradas dlrectamen' Ihos'l', desobstrucção, limpeza e rech' Cidade a m�rgem 0prosta do estuarlO \
Só haverá uma chamada, e as 3 horas d� tarde_conclUlda, o�te: pelo União, 2.376 nas arrend�das, ficação de cursos d'agua; 2' aterro ou do Rio Mersey, no condade de Ches- hão, a mesma ch�maja, o presidente rec<?lhera os tl_tuJos � ca�tel<591nas cotlcedidás co.m garantta. d: drenagem de pantanos; .�, aberturas

ter. ras (só onde houver �sse serv�ço), dos eleitores que ainda tJa? tive.J"uros 1326 sem garanha e 450 kllo de valias e canaes para faCIlitar o escoa·
U d

.

t
.

.

t cons rem votado para serem nommalmente chamados e votar, SI per-
'

.
.

-

t d I b d d
.

m 08 proJec OS consls e na - , .metros nas de �oncocsao es a oa. mento dàs aguasj 4', derru a. as e _.. .

M tencerem á secção.
.' .

No anno de 1920 in�ug�ramoil 420 mattas, quando necesssrio, e limpeza trucçao d�balxo d? 't:stuarI? -do or:, . Dessa hora em deante, só serão admltUdos a votar oskilometros, A tendencla e _para que a geral do terreuo em torno das constr,uc- sey de dOIS tunnel1'l e () outro preve tenham entregue á mesa taes documentos.média annual seja ainda malar. ções.
. .

a constrllcção de uma gra.nde ponte E' vedada a assignatura, por outrem, do n?me doDos 28.555 kilometrr em trafego § l' Pela execução e conservação de suspensão (A largura do estuario acta, sob qualquer pretexto, devendo ser conSiderado6,655 percorrem S. Paulo [( 1); 6.613 dos trabalhos a�ima referidos nos ter
d R' M

.

, d 1
�

o m) eleitor que não puder assignar,
.

Minas Geraes (2); 2.701 o RiO Gra�' renas particulues . são respoosave� os o, 10 ersey e e. DO
,�' O voto do eleitor será escripto em' -cedula collocad.a em en�de do Sul (3}; 2.620 o Estad::> do RIO proprielÍlrios ou arrendatarios, aos Se o segundo projecto fot,. adopta- volucro fechado e sem distinctivo algum, podendo ser Impressa el4); 1.757 a Bahia (5); 1.167 Matto quaes será expedida intimação pela do, Liverpool poderá se ufanar de devendo trazer a indicação da eleição de qu� se tratar. .

Grosso (6); 1:110:Paraná (!); !;074 autoridade sanitaria.. .. possuir a maior ponte do mundo de4
• _O eleitor depositarA na urna tantas cedulas quantas forem a�Santa Catharma (8); 932 o Cea�a (9), § 2' O não eumpnmento da '"tJm�- ois da do Fortn, na Escossia. elelçoes a se eftectuar ..832 Pernambuco '(10); 820 Plauhy, ção de que trat 1 (l paragrapho anten- p

.

t
� da Si a cedula contiver maior numero de votos do que os de: (11); 826 Alagoas,(12); 609 o Espirito or será punido com multa de 50S a Calcu�a:s�· �ue a cons �ucçao. , que p6de dispõr o eleitor, serão apurados. sómenfe" na ordem daSanto {13)' 412 o Maranhão (14); 398 200$, gobrada na reincidencia., ponte eXigira Cinco a:nnos.e custara �e collocação, os nomes precedentemente escrlptos, ate se cJmpletaro. Pará (15); 328 a Pal'ahyba do Norte s- 3' Quando os proprietarios on dois a- tres milhões de libras eeterh-

o numero legal, desprezando'se os excedente�. "(16); 323 o. Rio Grande do:�o�le (17); arrendatorios de terr�nosj no� .

termos nas (ao cambio, de hoje, cerca ·de 70 A cedula que não t.iver rotulo não sera .a�urada, excel?to nO'298 o, SergIpe (18); 173 o D'stncto Fe' .do paragrapho anterior persIstirem na
a 100 000 conlos de réis.) caso de, na mesma occaslão, se proceder � elelçao para mais de:deral (19);. 181 Goyaz (20),80 Ama' infracçãó, os trabalhos serão executa.;' \

.

um caigo e de cada eleitor vo�ar com maiS de uma cedula.zonas {21}. .
..

.

dos admi�ist�a,tivamente e as despezas .

I

'G lO V I" t
Não serão apuradas as cedulas:Poucas ou nenhuma das nossas es cobradas JudiCialmente. t Regi stro· Conti_nu_'a_:..--__tradas de. ferro tiveram t�ma ?rien�a Art. 1.015. Quando ,a execuçao dos'

.

Nção de SImples penetraçao. E que? trabalhos-de que tratam o artigo, an- � t
. Capitão Evaristo uue.movimento do nosso povoal?ento pr-I' terior e seus §§ depender d.e obras de O LIlovimente do rsgistro cÍvil do V,O iiS soe liH2S Acha-se nesta Capítal, o sr. CapitãO'mordial se estendeu de tal_forma,_ que grande monta, como sejam desobs' Evaristo fNunes, esforçado e presti ...

.

todas as nossas -eetradas sao maIs �c 'trucção de embocaduras -de rios, reo- Districto de Bella Vista, da comar-
.

gioso Superintendente Municipal de:ligação .. A colonização tem de s�r feita tHic2ção e limpeza de grandes trechos ca de Mafra, durante o lt:' trimestt'e ANNIVERSÃRIOS Orleans, •em grande parte nos pontos tnterme' de:seus leitos ou margens, movim�nta- do anno proximo findo, foi o seguin-dios. :. ção de terras e outros serviços "qu'e só te: Fazem anuoI hoje: I VISITASMas as!>im .mesmo o problema. das
possam ser realizados pela administra- Nascimentos 26 l'.estrad�s preClza aUender n,o Bras�1 ao ção pubHca, só depoj� de conclui.das 3,

,o sr. João Baptista Becker;

1
'Acham-se nesta Capital e deram· nas'duplo Intento de commllnlcar nu ... leos' taes -obras serão impostas aos parllcu' Casamentos' o .pequeno Newton Garcez.

o prazer de suas visitas os nossoS"jli existentes e de formar nov?s. lares as obrigações estatuidas no mes· Obitos 6
conterraneos srs. Nicolau José Garcia:(Conll nua), mo artigo e seus paragraphos.

[O'n[Dr-�O-D-O' ---.w-.I'Üel.ouro '�O---�flldO
HOSPEDES E VIAJANTES Collector Estadual e OUo Schaeffer9"--------------

Ar!. 1.016. O director de Sanea' LI U industriaal, rêsi1entes em Bru!1que.AVIS{) menta e Prophylaxia Rural terá o di' Calixtrato Cunha.

I
Somos gratos ás suas gentilezas.

d· de reito de fiscalizar quae�quer trabalhos A Imprensa OtflciaZ está publi-O. pedidos e a.'lg�aturaa
d I d Th d E Chegou de Chapecó, onde exerce com._ __� _..Republieall'ó .erão attendidos me de hydrográphia sanitaria, qúe não caodo um e ita o esouro o �-

muito zelo as funcções de Delegadodiante pagamento adeantado, sejam de Sua execução, orientando'os tado, chamando candidatos ao con-
Especial. o nosso dedicado co" religlo-. «REPUBLICA., acha-se á vendO. nagamento. devemall.l.l�:�Q4deaCcordocomatechnicanecessariacursodela.entranciaparaosh.Jga_·C I' t t C nha ,.

.. ..

d d b I d
-

narIO sr. a IX raou.
. 'na Agencia EDU' CHAVES. Pra-a aerencia de.ta folha por vale poa' e po en· o em arga os quan o na')

d 4 'pturarios daquella Apr.es.entamos a. S ,5... os nossal '

..

d forem' obedecidas as suas instrucções. res e os. escrl
-'

15 d N b
talou por intenn�dio e cen....om

Art, 1.017, A-os responsaveis pelos repartição. cumprimentos de boas- vmdas.
. ça . e.' ovem rooJJler.ciaes,

.

I� rie� lerroviariaí e
D� 00[111 �r Irl-·

. �u[,iO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A solidariedade da Alliança
C()Ql o sr. Bernardes ;

.

Rio-Regressaram os membros da
Alliança Republicana que foram a Bel
le Horizonte affirmar ao ,r. Bernar
des Inteira solidarieda-de politica.

_

O sr. 'vicente Pi�agibe sendo entre·
vistado declarou não ter ideia de uma

.,.manife�taçãà igual a que foi feita ao

sr. Bernardes.
O presidente de Minas �ncara a. si

tuação politica com a maIor ser�nI�a
de e' confia em absoluto na Justiça
dos homens.
Não articula uma palavra que revele

rancor. E' sempre o mesm'O homem
polido que, vendo-se vic�ima d� u�a
injustiça, aguarda tranqulllo a vlctofIa
definitiva da verdade. ,

MinaS possue actualmente 250 mil
eleitores, dos quaes apenas cinco mil
votarão com os candidat03 da dissi
dencia.
�,

,Cadê o Bastião?

- ,

,

'':'

.

,

,

'A'RG'E-N 1 CONGRESSO DO ESTADO" RETRETA
fIIlmantO, pole1ti1,

-

A P;'OLITICADA, '

-

-

',I -i A{;T.-I.. da 2J� lIJessllo "rclint,.! Fará retrata, �oje, �: 19 horas'U �DI .

'

-
- .I..! riu -em -9 fie Setembro d� em deaate, no [srdim Oliveira Bello,

,
NA 'BAHIA. 1

.

'T:
.

-'INA 'E-O 'D'EPU'TAO,:. O' I' 19�1 (Continuação}_ ;8��Vã� re:en;�:re��a e8f�;���0 ::��:�A ,.-;ag.em �o ar. UbaldlDG' de ::,: ,

, "

1 § unico. Na capital do E:itad� serao I .,
,AlSis ià ' Bahia -" � '_

.

' organisadas tantas mesas
. eleltor.aes l Amor a Arte.

(Do «O 'Estado de S. PaUll.'h\)

KONDER .!quantos forem os ser ventuarros de JUs I
- --�___,._--_

• :-5. Salvador -- Q sr. Ubaldino de . I,' I"� l'l·iça nella existenles.. DI"re[torl·a· de Buninoe IIU �'I!ldl·A-Ssis que veiu a este Estado, activar '�"
'

,', '

'

Art Õ. As eíetções para �eputado8 U JII' U U uU-a propaganda da5'c�ndidatllr s dos SIS,
ae: Congresso Representatí vo serã� 'd l' I (Ih'

·

a '.\rthur Bernardes e Urbano Sarttos.Iez -No EDMIllento a('tual elll ·que os hume ••s polit,ic,?s e de I'es� lelt.as em todo o Estado, vota�gQ..Ca_da e �ID a a afioJiS seguintes declarações ao IIlmpar rlu)'1I8abIJitlade,,_, nu J�blica admanist,l·ação.�aldam ��I� eleitor com uma cedula devidamente
,

• I'

D h Sa idah: .

'

.' "!�MDe .. te da J)oJi;t.h�u. .... terna, Colgamos poder �pr9duzlI rotulada, contendo tantos �om�s quan BoletIm emo�rap o n _

«Vim da capitsí da Republica, com SR palavras do nc.putado Adolpbo KOlld�r, sobre tos correspondam aos dois terços do tarío
e ,intento de batalhar em pról das can-

;n i!ii,t.uação lia Argentina numero total de membros de q'JC se
(ijdaluras adoptadas na, Convenção compõe o Congresso. MEZ DE DEZEMBRO DE 19;Hltlacional e conto obter decidido apoio § muco. Se esse �umero �ã? tô:

.

_

no 2· distrieto -da Bahia, onde fenho
A sueeeesão do Sr. lfly:pdíito lrigoyen-'Significação ,d() p�eito no I mutíplo de tres, o eleitor addicionarã Cidâde de' Florianopolisverdadeiros amigos e �� algl!ns'eutr�s

,""'�"""eno das ideae. Oieepiriio moderno contra a ,t;rafiz.çao mais u�, ncrne, compl�tando a frac- I ..Nascimentos, fjf:.'onde possuo cerreliglonarios dedí- ,'«ti" UtJU ,

ção verificada no quociente. , Sexo masculino 15eados. /
. A 'flltestão social

, Art. Ó' Occorrendo alguma vaga no,
I( feminino 37,O sr. Arthur ;Ber�ardes é um -esta- (Do Correio do Povo do Rio.) Congresso Representativo, salv� a by- CASAMENTOS 16dista na accepção rigorosa do termo,

pothese do art. 19, parag. nrnco, d� Obitos 31Con:o parlamentar, - já estão nos ar- Conftillúta,fao ção de gcvemador, às .<radicaesl resol Constituição do Esta<;lo, proceder.s�-.a H( mens 14 ,

-

- chixos da Camara Federal, os t�aços. veram abster-se do plel10]e rec amam ao respectivo preenchimento por erer-
Mulheres 8luminosos d� 5!la passagem, asstgna- M�bào do pãrUde -NlfHeal a intervenção do poder central. ção. geral,' em dia que o Governador Creanças 6lados por cnterío,o discurso. Como

Desenha-se como já deixaeios dito, E, h I dias apenas, por motivos po- deslgnarã logo que receba �ommum. Nati-mortos 3adminrstrador, falem�e exaltam o

seul um mommen'to scismatico no seio do liticos foi assassinado o sr , Amable cação que serã fe;_tapelop�e,Jdentedo Obitos por idade:patrlo_tJCO governo nc grande Esta�o, partido radical contra a chefia de sr. J,mes,'g,overna<;l-::r �e. San luan e filiado Congresso, apenas. se venflq,ue a vaga. De O a 1 armo
r _�e ;Manas, quantos acotr panham ,o..in- Irigoyen, movimento de sensível im- ao partido r�dlcal írigoynista, �en.do o Nesse caso o eleitor votara em tan

ti 1 a 5. armes- contestavel progr�sso daquel.la h.. rra
portancia, dado o valor dos que vêm crime attribuido aos rad!caes _dlsHden- tos nomes, quantos bastem para pre-

« 5 'I. 15 «gener.osa, onde a l!berdade eXiste -real-
sendo apontados como seus provav,eis tes, que obedecem a onentaçao do dr. I encher a vaga ou vagas, até o numero

c 15« 25 oemente e onde a leI .encontr.a. advoga; dirigentes-: o ex -chanceller Becú, t(i) se· Cantoni.
..

_ .., de tres; s� porém as vagas forel1?_ qua' <' 25 « 40 cdos devotados. Como ��mtnlstradQ:S' e mdor Tomno, os dois Mellos, um de· A pr.J�lnc�a de San _Juan, esta em trO?O CinCO, a cedula contera res,
c 40 -c 66 «modelar, bastando -,�rlflcar?s su_nWs putadJ e a outro senador, e ainda os pleua .agltaçao revoluclonarl�, o que I pectlvamente ires ou 9ulilro n.omes. �e c 60 ( 80 «desse grande �stado.e os Imp? hm·

srs Molino-s e Oallo. fala-se mes· determmou a remessa .para a�1 de forte o numero de vagas for supenor a ':10. . <I: �O « 100' IItissimos melho.ramenlos de que fOI do·
mo na apresentação da candidahllra contingente do �x�rctto na.clOn�1 e a co, observar-se,á a regra estabelecida

.tado nestes ultlmos annos. O dr. M-: do ex-chafiCeller Becú. presença do mInistro do m�enor da no art. 5.
. _' Ihm :Bernardes fe� au��ntar a recel-

Rt'publica, para aP!lrar a ongem. e a Art 7 A apuração da elelçao para'ta publica sem cnar. tl1lbutações vexa-
,Progllo.stico- "'-inda é l)rova- extensão do ttlovlment0 sub�e!slvo. ! I?eputa�os .ao Congr�sso Representa-

1oIl�� � pag�u an!ecJpadamente parte yel a vldoriJa dos radlcaes I foram effectuadas numerosas pnsoe,S. tlvo sera feita na capnal do Estado,da dlvld.a .ext�f,la. . . Mas, emoora essa hypothese�se ve' In lerpretando esse estado de cÚisas, por uma junta composta d� Procura.
E' pOIS Jnutll a grita dos despeIta nha a verifica,r e mesmo que a con-I (La Prensa, de 22 do corrente, em dor 00 Estado, como presldenfe; do

-rlo_s, insuHada na 'p<?p�laça pelos po· .centrarão pdes; contar com o apoio t:ditori<ll, sob o tit!.!l\) <Propaganda re Juiz de Direito da la Vara, do p:omoJiticos dJS �stados dtssldenttes, As ar ..
dos d"emocratas progressistas ,e �os volucio_?aria., regl�tra as ameaça� de· tor Publ_ico.da cQJ?1�rca, d? PresIdente

fuaças no �IO, com. 9ue �e pret�nde socialistas, ainda assim não seria Im, tevciluçao que palram no ambIente do Conselho Mun!clpal mais votado d�impopulamar o, presidente. de Minas, p'.rovavel a victcria eleitoral do sr. pvlitico, comfundldas c�m os excessos I municlpio da capItal, ou de quem sub
GÓ tem éco nos _Jorna�s CarlOC2S, favo- Ir�goyen, taes são a cohesão e a força da propaganda dos _co_lltgados,. stitua I-egalmente essas autOridades.
!aveis ao sr. NIlo, nao ch�g��Jo �or do partidJ radic;al. �O quadro que? I?alz �presenta� c m- § 1'. Na �alta do 1Procurad,or Oer�1tsso mesmo a abalar a opl.OIao naciO-

Demais não será mui'o facil que o fessa o grande di no portenho, e de- a presldencI3 da Junla cabera ao JUIZ,nal, que,pelos. seus, verdadeiros o_rgams, pre5idenl� Irigoyen, homem obstinado, véras impres,ionante, -:fllas - ape_zar de de Direito da. 1 a Vara da comarca da
já proclama vlct?f10Sa a cal1�ldalura mixto de caudilho e de thaumaturgo, t'ldo, conservamos _mUIto, ophmlsmo,. capital,

,.do sr. Arthur Bernardes. Al�m de
entregue pacificamente o:poder ao ad- A Argentina esta" P�)lS, sobre um § 2' E�sa Junta �era sec�e"arlada pelocontar com a �smagadora malorb no
versario victorioso, vulcão e mais proxlm� �alve� que o Tabellião do Publico, JudICial e N?tas, , Districtos de FlorionopolisG'mgresso NaCIonal, o sr. Bernardes
A luc�a vai assumindo, assim, um Brasil de uma commoçao mt�stln�. Pa- ou por quem legalmente o substlt�a! Nascimentos

.

52tem ainda a seu ta vor d.esesete Esta-_ aspecto de violenda jámais veritic ...do ra tanto, quem sabe, bastàra a

m�er-I da comarca da capital, e se reu�lra Homens 29dos, q�e. pelos. �eus pr�sldentes e c�e. na politica argentina, O sr. lrigoyen, venção ef!1 C<?rdoba ou a �upe�venlen- p�ra os trabalhos d�' ..:3puraça� trmta
Mulh�res 23fes politicas, ,Ja

. reafflrmaram v�rtas com mão de ferro, procura manter a cia de um accldente (gramzo, Inunda" i dIas depois da elelçao, prevldmente CASAMENTOS 39ve�es seu apo!o a ,s. exa_., garantindo disciplina do partido e trata desde já çil), superproducção, etc.) ou de, um! -coovacada pelo seu preSIdente c_om Obito�
_

32asslm.é:I su_a vIctorIa e a �e seu <:om de queb:-é\r a resistencia do adversaria, movimento social que desorgantze f!.!n� antecedencia, pela rnenos� de dez dIas.
Homens 3panhelro de chapa-, no pleito de 1 - de

desmantelando:os seus principaes balp· damentalmente o tra_balho _ proletar!o, ; Art. 8 Diariamente serao la�rados, Mulheres 7Março.
.,. artes. prçyocando reclamaçoes tumultuarias

no livro de notas do, Secretario, os .

19
-

E; para rem�t�, ahl esta a .plelllde Ha pouco, os jornaes noticiavam a e exigindo auxilias que o �he:ouro Na� trabalhos dél Junta, basea�os n�s .au. ��ft�Ç�os 3br,lhante de ofhclaes do �.xe,rc.lto e da
possibilidade de intervenção na provin· donal, exhmsto como esta, nao podera thenticas recebida� das ';lesas e�elto- Das creanças fallecidas eram maioresArm�da, defend�ndo o prm.clplo �on_s- ,cia de Cordoba, onde os conservado- sat'sfazer. Nesse cald<? .de desordem

raes e findos esses, sera e.xpedldo a
de seis mezes 10; sendo 5 do sexo mastituclO�al que Inh.be �

a IOtrornls�ao res, dirigidos pelo sr., R_aphael Nunes, e anarchia,Jarão os 'politICaS a �ultura cada um dos el�it.ores o dlp1omare- cultno e 5 do sexo feminino; menórescoHec�lva �el>ses dOIS v,goro�o� �s.telos contam com forte maiorIa. Pretextan- da revoluçao. presentado pela copIa da acta do en-
de seis mezes 9; sendo 5 do sexo mas.da Republlca em lutas partldarras. do falta de garanlias na proxima eH Continua cerramento dos trabalhos,' na qUàl culino e 4 do sexo feminnio.

constará a votação de cada um.
Obitos das creançafl por idade:

dEsse diploma será assignado pela De O a 1. anno 12r. Junta
. <: 1 « 5 ann'os 3

/ Art. cf. A apuração da elelçao p�r.a « . « 15 !!. -4
superintendente,: conselheir?s mUQICI .5

_ •• _- _

paes e juizes-de paz será feita em ca'

A d'
.

d S Gda municipio pela mesma Jun,ta que oro UI lenClaS O r. 0-
u'anisa nas termos desta LeI, as sec- vernador-ções eieítoraes' e elege as

_

ref"pectivas
O Sr. Governador fIo :t�l!iitaflomesas.

bli .<.

Art. 10 Trinta dias depois da ele- durá andlellcias 1)8 cas, i••

ç�o começarã a; respectiva apuração, terças e sextas·Cearas, de 13

sendo que o presidente da Junla, �pu- ás Hi Iloras. 1\'os restalates

radora comlante.-:enjencía de qUinze dia!i S. EXH. aUenflerá 80�en·
d·

'

ffl'C'IOS e pel<rimprensQ onde te a8 pessoa. que tiverem aD
Ias, poro. '.- -

I e _te mar('a.h onvocará oS respectivos (Iellc.a p.rev aln I
a ouver, c

. d •

membros, marcando hora para se re.u:-! �.. • ". QS>" •

nirem na séde • dQ Governo MUnlC'o, .

.

I N I;��� pa� unico. Servirã como secretário da E sCO a o rma
500

Junta o mesmo serventuario designado Estão abertas, de 1 a 14 do -m-ez
500

para o serviço de organisação das pro:ximo, na Escola) Normal as ina.

1$��� mesas e�eltor�es, ou quem legalme!1te cripções aos examcs de admissão.
1$000

o subshtua.
. . __ o .1

As inscripções dos exames de 2a
1$000 Arl. 11· Aos_Julze_s d� Direito nas

epocha encerram-se a 31 'do cor"l'en-
1$000 comarC1S ca�e Impõr aos membro1s'tda, te come�ando os exames a 2 de Fe
l $000 juntas orgamsadoras das meSaS e elo-, '

..
)'

_

500 raes, assim como �os membros desta" verellO.

1$000 as multas em que Incorrerem, nos tere'

----A-O--P-U-B-L-IC-O-'--600 mos' dos arts. 84 e 85 da Lei n. 990"
1$000 de 29 de Setembro de 1913.

1$1)00 Art. 12' Para o serviçó' eleitoral do
500 Estado continuam em vigor todas as

, 500 disposições das Leis ns. 990 de 29 de
500 Setembro de 19Í3 e 1034. de 27 de
200 Outubro de 1914,.. qUt; já nao tenham

. 2$000 sido e por esta não sejam expressamen'
500 te revogadas.

::���'
-

Ari: 13' ficam revogadas a parte lANCHA BOAVISTA
400 final do art. 4' e arls.5, 6,37; 38, 39" ,

500' 40, 42, 43, 44,4.5 e 96 da Lei n. 990, Vende-se a I:lupedor lancha á
500 de 29 de Setembro de 1913; o § 1· do gazolina «Boavista». Preço de
500 art. 13 da Lei n. 1.034, de--27. de Ou' occasião. A tratar com o Snr.

2$000 tubro de 1914; o art. 7 c;ta Le� nô 1�7, Elysio Simões, RUq João Pinto. 14
403 de 25 de Agosto de 1917; a LeI n.

400 1.228, de 28 de Outubro �ê 1918 e

__ _ mais disposições em contrario.

Total: óo$ooo S. S.; 8 de Setembro de 1921.

Quantia publicada -r-80�$900 �
Luz Pinto, relator

- Abelardo Luz
862.$900 :(Continua)

TDTAL
Ca'ltsa mortis:

Febre puerperal
Athrepsia
Dippteria_ e crup
Tuberculoso
--Para.typho
App. gastro intestinll J
c genito-urin ario 3
.: circulatorio 2

'<i( respiratorio 6
Das creanças fallecidas eram maiorel

de 6 mezes, 5i sendo 3 do sexo masCU

lino e 2 do sexo feminino; menores dS
seis mezes 1 sendo do sexo masculino

e

28

4
2
O
3
5
9
5
O

Recepção ao

Hercilio Luz
N·a brilhante recepção feita traz'ante
hontem .10 exmo. sr. dr. Hercilio Luz,
eminente Chefe d o Partido Repu blica'.

no Catharinense, a guarnição federal
esteve representada pelos srs. major

,

A Commissão da "Mesa Adminis- Luiz Sombra, seu dignissimo commau·

trativa da Irmançlade de Bom Jesus dante interi,no e do 14'. bntalhao e pe'
dos Passos, de S. José, recebeu mais, los �rs. capItães Ant0nto So.uza e Mar'
os seguintes donativos: - cellmo Coelho, pharmaceuttco.
Egydio Prim 1 $000
Roberto H. Stahelin 500
Paulino José de Souza 500 José Feflla:tdes de Souza '

Francisco Xavier da Cunha 500 Antonio de Padua Stein
fernándes Amadeu Vieira 1$000 Arnoldo Kons
Pedro João da Silva ,400 João Carlos Trievei!er _-

Joao Pedro Scheres I$QoO Angelino Augüsto Alexandre
Arnaldo Pedro. Zimn:Jermann 1$000 João Antonio Reinert
Mathias Hikel' 400 Fernando Manoel da Cunha
João Carlos Clasen 1$000 Mathías Schaweitzer
Venelentino Schmitz 501 Pedro Jacob ClasenEm homenagem aos exmos, srs. co· Theodoro J. da Silvt'ira 200 Mathias João Junckesronel Raulino Horn, Presiçlente dG Ireno Serafim da Silva 200 Francisco Camillo dos Passos

Congresso Representativo ,-e Governa· Marcolino Bemo da Cunha 500 'Clemente Nicolau Schmidtdor do Estado, em exercicio, e dr. Her' Deolinda Maria da Cunha 600 Alberto Oessercilio Luz, Chefe do Partido Republi' Mareilio Eduardo Vieira 1$000 Ve-ndeliílo junckescano Caiharinense, será hoje levada Augusto Nicolau Deschamps 1$000 Leopoldo Rengelá scena, no Theatro
.

AI varo de Carva� Alfredo Stohelin 1$000 Aloysiu Muller '

lho, a bellissima revlsta·opereta .Cade Pedro José Althoff 1$000 Maria Muller Schweitzer
o Bastião ? da lavra. d?s .

srs. profes· ,Henrique Oésser. 500 José P<'Ieher
sor AlUno Flõres e JornalIsta Haroldo Julio Silonia de Jesus 500 José PitzCallado e musica dos srs. maestros AI· Lourenço Kons 500 Raphatl Schweitzervaro Souza, Herminio Jacques e Adol' Pedro Martins Koerich 1$000 José Ricardo Schmitzphb Mello; Arnoldo Pit 200 Pedro Leonardo SchmitzO espectaculo será abrilhantado por- Arnoldo Schmidt 1$000 Marcolino Miguel Schweítzerduas bandas de musica e terá a �re' Anonymo 500 André Oesser
senÇã dos exmos. srs. coronel Rauhno Antonjo Marcellino Oesser 1$000 Sebastião PetoyHorn e dr. Herllilio Luz. Kilia.n Kret:zer ,

1$000 José Math,ias Schmitz_
EJaaeeElraJe:JeElEil'3sElI21 Paulll10 Nlcola-u Schmld,t 500 Antonio Freiberger
11 Dr -José BoiteuxlD João Pedro Jun�kes 500 Leopoldo Francisco Kretzer
I

·

íD Eugebelto Koe�lch, 1$000 Jacob Petry-
I-ADVOGADO m Leonardo Koench 1$000 Um anonymo

l!I José Justino Leite 1$000 )
,

'

D1 ii1 Antonio Zimmermann 500
I 'OAS 10 A'S 13. HORAS) 00 Jos� .Junc,kes .

600
-II PRAÇA QENER�L. OSORIO, 24. ',iii mll!o HJlIes�elm �$000
�EileeliiileaEll;5lal21 .p ulmo Muflk.,. t.$ooo

Em, ,beneficio das
Obras da Capella
dos Passos - de

s� Jose

A nova serraria iniciariora da
baixa da lenha em

.

toros fornece
em domícilios, metro cubico 7$000.
Rua Almirante Alvim n, 28
Teleph :me n. 53.
Pela proprie'aria ,

Affon_o A..is

P
·

a e
de uma casa limpa"

re[6.1 com dois quartos den-

tro da cidade. Paga-seo :llugu�1
adiantado.. Trata-�e na gerencla
desta folha.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PONTO FINAL.
NOTICIAS'

:XaD!cetê, 19

DE ULTI1VLA HORA
Visitas ao eorpo

Roma,25.
.Os jornaes noticiam que ante-hon

tem passaram deante do corpo de S.
Santidade, cerca de trezentas mil
pessoas

o OrtameofO'

ções. (Ass.) Octacilio 8perry, te

nente João Antunes Almeida; Ma
noel Greqorio Mattos, Arthur Ar-

O E mo. Sr. Coronel , Raulino g�o Lapas.»
Horn, illustre Presidente do Congres-

.

&t!:::.re::n��!;�ic�o�r�:�:dO� �� I mort� �o· Panaguinte telegramma: ,P

que, pela abertura do Conclave no ln Jorn�1 II (
.

.,-Sacro Collegio, as opiniões estejam U au uO Ommer[IO Irll[
divididas em correntes pró e contra a i

r�conciliaçã() do Quírina! com o V.a'l
tieano, sendo essas correntes chefla-!das pelos, eardeaes Gasparri e Merry j
deI VaI.

-

li Rio, 25,
Cerimonias CIUlebl'cs

I .

Roma, 25.
. A eonsel'vação do corpo de' Tratando da reumão

[ommo'D'I·[�ra"'o [Om n Vall·[o'no Foram iniciadas hontem de manhã, Bento xv i rial de hontem, o «Jurnal do
U\ U na Cspella .do SaCl:ame�to, Bazilica. Roma, 25.

,:
�"

'Comrnercio > diz que não sabe
O Conselho Municipal, reunido Roma, 25 de São Pedro as cenmomaa funebres Com o emprego de injeeçoes de qual a attitude

-

que o Sr .Dr. Epí,
hontem, em sessão extraordiuaria, deu Durante a doença do Papa, os 80- do Papa, que' serão realizadas duran- glycerina têm os medicos con,segliid� tacio Pessoa. presidente da 1.<.e-
posse ao ceI. Manoel Passos Maia, beranos italianos mantiveram activa te nove dias. conservar em bom estado, ate agora' publica, assumirá com relação á
superintendente eleito .

.
,

_ 'communicação como Vaticano, mos. ,Nada ficou resolvido ainda sobre ;08 l'tl8LOS mortaes do . Papa. Despeza.
.

? �vnselho votou urna moçao �e trando-se vivamente .interessados pelo o enterro -, I
,
Faz, �em seguida, fortissima cri;solidariedade ao preclaro chefe poll-' completo restabelecimento de S, San- O Sacro Collegio vae

' deliberar ai Inlngraml1lO' do nelar tica ao orçamento,' que declaram
lico eatharinense Exmo. Sr. Dr. Hel'- tidade. respeito.' II Ií Ií III a Ur; II uma monstruosidade innominavei
cílio Luz. Roma, 2�i, com que a falta -de patriotismo do

Despresando desleal propaganda � fiovernol·fall·ano' POrll"["IP'OU.'
A reeo DcoC'i_1i aOç:OatifelaOD(otuiri,nal das as C' b I N

_ y
'De to as as partes do mundo têm j ongresso qUIZ 50 resa tar a a-

politiqueiroâ sem escrupulos, Oonse-
R '>5 chegado centenas de telcgrammas, ção , atirando-a a 'um.abysmo sem

lho reaffirmou a sua solidariedade á � morle de r " orna, - "

'. para o Vaticano, de pezar pelo faBe- fundo. '

candidatura Bernardes-Urbano, inter- U U ��.. �. Os jornaes que de ha muito Be Vi-

pietando assim o sentir do eleitorado nham batendo pela idéa de a Italia sub- cimento do Papa. Faz ainda outras severas criti-
deste municipio. Essa. reaffirmação Roma, 25 stituir a França, Gomo defensora dos LOT-E'R IA cas e termina por dizer 'que o ora

patenteia a incondicional solidarieda- Pela primeira vez na Historia, 'o interesses da Santa Sé. applaudem a

f
çamento é uma cbra de anarchía

de do eleitorado de Chapecó ao seu Governo participou. officialmente à acção do governo. participando deto-, e impatriotismo, e manifestando
benemerito chefe supremo Esmo. 81'. morte de 8 8. e o luto tomado pela das as homenagens prestadas ao Papá; Foi este'o -numero da sorte grande a sua confiança na firmesa pátrio-
Dr. Hercilio Luz. Çordeaes saudai Igreja, Manifestam, entretanto, receios' de I de honrem 54.412 tica do Sr. Dr. Epltacio,

Governo
. Munl·cl·pal o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presi

dente da Junta Apuradora, etc. _

Revisão do lançamento de imposto Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
de abertura e continuação da ne- eUe presidida resultaram votados para Deputados ao Congresso Rapressn
gccios, fabricas, olíicinas, etc., tarívo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Daezmbro proximo
aferição de pesos e medidas e indo, na ordem seguinte:'

'

vehiculos. Coronel Raulino Julio Adolpho Horn • 10,480 votos
De ordem' do Sr. Superintendente Coronel Caetano Viéira da-Costa 10.316

Municipal e nos termos da Portaria Dr. Edmundo da Luz Pinto
'

9,714
n. 763 desta data, faço publico para Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653
conhecimento dos interessados que no Major José Accacio Soares Moreira 9,530
dia 22 do corrente terão inicio os" Dr. Arthur Ferreira da Costa 9,346
trabalhos de revisão do lançamento Coronel João Fernandes de Souza 9,287
do imposto da abertura e continua- Coronel Hyppolito Boiteux 9'275
ção de negocios, vehiculos e aferição Jornalista Oscar Rosas 9.152
DlIr '.0 próximo exercido de 1922. de Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086
aceordo com as tabellas annexas á Dr. Henrique Rupp Junior 9.oél
Lei Orçamentaria em v.igor. Coronel Manoel Thiago de Castro 9,010
Secretaria da Superintendencia Mu- Dr Ivo de. Aquino ,Fon�eca 8'984

nici ral de Florianopolis, 21 de Novem., Dr. AntoUlo Pedro de Andrade Muller 8.955
b..r de 1921. Dr. João de Oliveira 8.924 '

»

Manoel Espetidião da Silva Coronel João Guimarães Pinho 8.904
Offieial lançador. Capitão Joe Luiz Màrtins Oollaço 8.877

Dr. Cid Campos ,

8.317
Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281
Commandante Carlos�oreira de A9reu 8.223
Major Luiz de Vasconcellos 8.222
'Dt. Victor Konder

'

8.215
COronel Alvim Schrader

,

8.210 li

Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209»
Major Eduardo OUo Horn 7.856 ,.

Capitio Vidal Ramos Netto 7856 » 1 premio de
Dr. Placido Gomes 7.767 » 1 » »

Dr. Aalonio Vícónte Bulcão Vianna 7581 » 1 • :a

Coronel Francisco Al ves Fagundes 7.346 " 2 premios de
Major Bibiano Rodrigues de Lima 7,127 J)' 10 ". ;)

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco. .'.

7.044 » 15 » »

Dado e passado nesta cidade de Florianopolls, aos cInco dIas do mez de I 75 lt lO

J�neiro de ]922
.. Eu, Leooa.rdo J?rge de Camp_?s Juni?r, .Tabellião, ser· 900 » ..

Vindo de EeCI'etal'lO o escrevI (Asslgnado) AnMrzeo da S�lv�zra Nunes. Está 15 3 U A l' premio a
onforme O original. El'a ut Bupl·a. Tabellião Campos JunlOr. 15.... 3 » • 2'

vada a 15 . /. n � epoca da cobrau fABRICA DE REPOSTEIROS, COl ��' � : : r
ça ;�e:�usr:�ia�'-d; Superinten- CHAS, CORTINAS, STORES, PMNO '1�� � ; : f: : :

Cobrança do 1', semestre dos g,encia Municipal de Floríanopú PARA MESA Joros PARA S'AlA ! 150 2 » » 2' �. >

Irs,3 de Jai.teiro de 1922. I Il , 150 2 • »- 3' '11 l'

Impostos d� continuação e
Antonio Coelh.o Pinto I TRilHOS PAR'A MESA. 1,1}5500 22 : : �:, : :abertura de negocio, aferição" ' .;J • �

vf'hiculos e taxa sapitaria. �he, sourerr<)' '

.. lo. 'Schaeffer & Cio,
I
i83õ PREM.IOS, 'De ordem do ,sr. Superinten-,� n I d ndente Muni�ipal, e nos termos do' LJBprU!B a[lOnU Ve aV!IBtao 'Fabrica de reposteiros. vitrazes, I Us bIlhetes são divididos. em decimos

regulàmento, façc: publico, para H [ke I h
. .

d t
conhecimento dos interessados, onp co c as, cortInhS,

.

�ortma os� s ore:"ri panno pára mefõa, Jogú para sala, trI-
que dqrante o corrente mez, em I lho para mesa, jogos para lavatorio,todos os dias uteis das 10 ás 15· PAQUETE

MA
véos para noivas, etc,

horas, se procede n' esta Thesou X Acceita-se pedidos para installa-
raria á cobrança dos impostos de

ções completas de casas, dos artigós I
abertura e:continuaçã'o. de nego- Sahirá no dia 27 do corrente, ás sopra. !
cios, aferição, vehiculos ente ao 9 horas 'da noite, para Laguna. Devido ás, machinas morlernas e Isanítaria� conre,spond e taxa pri- ,

Recebe passageiros, valores, encom· bem aperfeÍ(,loadas, esta {abrica está
wel'ro semestre� do actual exel'cl' mendas·e cargas pelo trapiche Ri'ta Ma·-

ria.
'

nas condições de fornecer o que ha de
cio de 19112, sendo a taxa sani-

Para mais informações com os -moderno, elegante e de superior quataría cobrada de accordo com a Agenteli lidade.
tabella annexa á Lei n. 251 de 12 Hoept'ke, II'mão di; (Jia
de Janeiro de 1917, em combina·
ção co.m o art. n 18, da Lei, n.
-441, de 27 de 04tubro de' 1917
O contribuinte qne não satisfiz�r
o seu:debito dentro do praso ac:- •

ma, fica sujeito á multa de 10 ./.
decorrido o dito semestre e ele

EGREJA EVANGElICA PRESBITERIANA.,'
DE fLORIANOPOllS

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

êle Ouro Preto, n. 35, celebram-se
.

cul tos publicas com prégação ao

Envangelho, ás quintas-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 caihedsmos

p f a adultos � creanças de ambos os
S X05, realisa-se aos domingos depois
u culto da manhã (entre meio dia, e'
meia hora çfepois de meiQ dia). '

Ingresso franco a todos «Vem e

vê,. (JoãO I : '46).

Governo M�nicipal

DIRIJAM �EDIDOS A' FIRMA

O. :8ehaeffer & Cia.- ,BRUSQUE

•

»

:&

•

•

'J

J)

»,

»

,

•

»

Retrato. para todos o; ,pft« �
,

de.de 5$000 a duzi:o
•

Trabalha lambem aos (I:. : r,;.-

Endereço telrgraphic� Schaefferl
, P/sgps ba,ratissimos .

LOTERIA DO ESTADO
-DE_;

Sta. Catharina
Distribue 75 010 em premios
27 DE JANEIRO DE 1922" A'S 15 HORAS

41 a Extracção-Plano E

A. Carm�t

15.000 bilhetes a 8$000 120:000$000 ,

30:000$000
90:000$000

PHOTOGRAf HO
RUA TlRADENli..3. ,\

menos 25°[0
,76 o em premios

PREMIOS

lt

1:000$000
500$000
200$000
100$000
20$000
100$000
50$000
50$000
50$000
50$000
20$000
20$000
20$000
20$000
20$000

30:000$000
3:000$000
2:000$000
2:000$000 ,

5.000$000
3:OO0f000
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$000
3�000$OOO
3:000$000
90:000$000RS.

A ol'gallisação da Loteria �Ie Salltll. Catha ..ina obedecerá

a dh'ecção do Socio ANGELO M. LA PORTA, que
foi durante 6 alllios !iOeio-gerente da Loteria

do Estatlo (lo Rio Grande do Sul.

Os' concessíonarios: LA PORTA & VISCONTI

'Rua Deodoro n. 14

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

FLORIANOPO�IS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


