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el_S!lse!SSl<como ele.itor�s, são chamados ás urnas, para escolherem aq�elle que,

.

iii O a ,n l� I
. �:���::::���oo���e:?s�:á aá ��rÇã_OdeJ; P:�:�u?o·��çâ::.,�r':\I�r:';ag��li:�m Rl:0,. 26. A's 0,30 horas. O dr' • EP.·taCl·'o pess�o'a�, mli)

. ,Pala o �!jmeiro dess.es cargos, o orgão da suprema direcção do
,Partido Repubjicano Catharlnense recornmenda a .tod os os seus COf- I

rellg onarios o nomedo' m Presidente da Republíca, vetou o orcamento da 1mDr.. Arthur da Silva Bernardes IL ;' I

, �ãO pre�isamü� encarecer os s.erviços prestados á causa publica m� Oespeza,' 'fundamentando judiciosamente a' sua
'Pór tão conspicuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 doe Azosto I ru

de �875,. �o.rmou.se· �em direito n'� faculdade de S. Paulo, 'tendo ioga em resolucão
.seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas onde foi de- m ,.. l' Iputado á legislatura mineira, de 1907 a 1909. quando 'foi eleito para

mW:1' .0'8 detalhes- do veto 80' ser'a-o conhecldos depois Je 'I I� Camara dos Deputados federal, que no. mesmo anno deixou para' w
exercer o cargo de Secretaria das finanças do seu Estado, cargo esse I meta noíte.em que prestou assignalados serviços, ' \ IEm 1915, voltou á Camara federal, onde ainda desta vez não iii
demorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Del- ( 01, _

lU
MoreIra no Governo de Min!is Oeraes. Nesse alto posto, o dr. Ii] " ", '

' lU
Arthur Bernardes destacou-se .como administrador de primeira ordem,'_

I51IE1SSEaSEllaE21EleJf3E3E3otiteE31NEl SIEJE!!IE5ISeaeeE3laG3eae1eJeaeeSl5ItaB

E���:�:����o:��I1:�:::��frur�a�a d:id'pr�s�:r::d':vi�u�ntod�� [iga PalnOU[B Prnrtbnr I, meocál til HeKilialBll O mo'I-Dto 10'11·11·[0
Para a Vice·-presidencia da Republtca, o nome que a Commissão re- "'rn!arde' - Entre. as pessoas que comp�r.�ceram

commenda é o do
.

.

. H OU " ao desembarque do dr. Hercilio Luz,
.

Dr
f

'Urban:o dos Sa t' d C tA" 'Um pugillo de ardorosos moeos e�inente � querido chefe da Dernecra- Ainda a carta de In8�ltos .0
• n OS a OS arauJo bli

I:>
, .'

� era Cathannense, estavam tambem os E:ser�ito

. ! _

repu lCa?O� f�n�aram nesta Capital, srs, Ed, Schutel, official de gabinete ",

Filho do Ma�annao, onde nasceu. e� 1859, estudou ,direito na Fa- uma patrlOtl�a LIga para a propag'l,n- do dr .. Secretario do Interior e Justiça; (Do
_

Pai», do RI;) .

culdade do Recite, ,�a qual se d.stlngulo pelo seu talento e, amor da das candidaturas dos illustres srs. eugenio Dai Grande, da Inspectoria .

Santa M�rla, 17. 9 dr. Andrade

ás lettras. Logo, depois de !or�a�o, ex�r�eu em sua terra o car- drs. Arthur Bernardes e Urbano dos de.L1cticini�s; AHr�do Richter, do �r Netto pubheou um uhgo. sobre a car�
go d� .promoto� publico e (J ce JUIZ municipal, sendo nomeado, em S t á P id :' V' P'-1 chivo Publico; [ovino Dutra. auxiliar ta de insultos .a�, Exercito, demon�
1-889, JUIZ de, Direito de Campos Novos, neste Estado.. Mais tarde.] .an os resi �n(lft.e lCe� resisen- do Gabinete do dr. Secretario do ln' t�ando a impossibilidade da autbenti ..

1897, o Ma�anhão. ,o elegeu deputado ao' 'Congresso Nacional, sendo era da Republicá, _cscolh�dos. pela terror, Marcos Alves, José Coelho. cidade: 10 porque 8ernardes'CO!D a sua

no anno seguinte ,eleito Governador do seu Estado, cargo de que não rnemoravel Convenção Nacional de
,

'- auto�ldade moral dec1ar?u pu�"camen,
�o�ou pós�e, r�slgnando o mandato, Foi reeleito deputado Uederal' 8 de Junho. Os srs. capitães Antonio Souza e M�r· te nao ser o autor. da íuíamia; �o por
'a'4 e 5., íegislaturas (1900 a 1905),' e

,

eleito senador em 1906. A Directoria da Li a ficou assim cellino Co lho, do 140 batalhão de Ca-' ser, a forma eh�ta. e. obscura mcom-

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem-n'o novamente t't ida: P id g. .. çadores.compareeeram ao desembarque patível co,!! a dignidade de um ho-

Governador do Estado,' func�ao que, ainda dessa vez não chegou a
cons 1 Ul a, reSI,.ente: nonorano, do dr. Hercilio Luz, como seus amigos mem publ�co. que m.esmo em palestra

:e�erc�r) por ter Sido eleito Vlce�Presl�ente da Republica, para o -qua-
dr, �belar�o L.uz, Pr�sldente, dr. particuíares e não fazendo parte da com' com se�s íntimos .pnma pe�a correcção

,trlennlO de 1914 a 1918, tendo. exercido a presídencía em 1917 du- Ivo d Aquiuo: Vlce-Presídente, pro- missão que representou a Guarnição e mora�ldade de I!ngua_gem; 3° por,que
1'ante a

.. ausencla. do dr. Wenceslau Braz.' Depois, foi pela terceira fessar Mancío C08t�; l'
.

Secretario, Federai..
no reglmen p.,esldencla! com se en'

vez elell� Governador. do se� Esta�o, cargo que actualme.nte exerce dr. Carlos Corrêa' 2' Secret i d .
.

tende �o Brasil o
.
presidente tem �S'

. .com mUita competencla e brilho. O R
' ar o, r.

Ao I'epresentação de São José tabelecldo consorcIO com o ExerCIto;

São es�es os dóis no":,es -que a Com?lissão Executiva recommenda
scar arn?s:._ Além das pessôas qu'e viêralni em' 40 porque �s carla? têm erros de pon'

ao suffrag10 d�s, seus a�lgos: e companheiros. _

,

A �OqlmlSSao de p�o�aganda cons· commissão, de S.José para a recepção ao tuação e �r:ographla que delll:0nstram
.Contra o Cidadão IIIustre que indicamos para Presidente da Re� ta de lOnumeros e .dlstmctos mQços eXlllo sr. dr..HerciHo -Luz, eminente ser o falslflca�cr u!D bom cahgral?ho,

p�bltca. _ le�ant�ram os seus adversarias uma verdadeira campanha de cujos nomes publicaremós amanhã Chefe -do Partido Republicano Cá porem que deIxa pegadas do Crlme9

dlfamaçao. I�fehz e deploravel recurso de_que só .Iançam mão os q,ue A Liga vae desde 'á come ar os Jharinense, vieram ta,mbem os srs. co�o quando escreve
.. galão com

têm a preVia certeza de qlIe nas urnas nao poderiam obter a malO- b Ih
J. ç. Jorge-Côrle Real escrivão da CQlIec·ldols II.

ria necessaria.� para �en�er. Chegou .. se-. até a atlribuir ao dr. Ar�
tra a

,

os �ugn�ndo com des8assom_- torja e ,fernando 'Porfirio Vitira, cat'l'
ES'5e dislate não po�e' ser commet •

.thu� Berna�des a autnrJa de uma carta,.escriptà ,em termos grosseiros,. b�o pela vlCto�a dos no�es dos ca�� cereiro da Cadeia Publica, cujos no' tido por quem. fez bnlhante platafor

indlçnos d� qualquer homem de mediana educação, e na qual se dldatos escolJlldos, que tem c apOlO mes não figuraram na lista publicada. ma e mensagem, como o ,sr, Arthul."

,conhnham Insultos ,ao .Exercito NaciG�al. ao M�r.ech�1 Hermes da Fon· decidido e poderoso do Pai,tido Repu-. -.
Bernardes,

:seca e ao. dr. E�lt.aclo Pfssoa., C0!1; a �alsifleaçao dess� carta pro- blicano Catbarinense que oberlece á I Na chegada do- sr. dr, Herc,dio Luz,
,curou ..se ��compatlblli�ar o candidato, )a apoiado' por quasl todas as b'

. ,

Ch'
lambem cómpareceu o sr. dr. Alfredo Os elementos de valor C8R-

:forças �ohllcas do palz, com as forças armadas e com o Governo da União,
5a la e patrlO.t�ca efta do EXUlQ., Araujo, Delegado do Serviço de 111' vergem para ó Bernar-

felizmente! porem, ess� .pl�no· mão produzio o resultado esperado, Sr. Dr. Herclho Luz. dustria Pastoril, acompanhadO jo seu
disDlo

;pols as proprlas pessoa.s injuriadas não acreditaram' na veracidade da _. ---- _._�.........__.._..- - .. ----. filho Aguinaldo Araujo. Rio, 16. (Star). Çausou ãqui impres·

,carta. e o nobre Exer<:lto Nacional,. numa bella e confortadora mani· [. A. "JorR' BODI"f�[I·On
.. "._ _�. _,,_."<:'_

são o telegratnma de ádhesão á can'

'J��taçao de civismo.� não se· deixou arrastar como instrumento da po- iG U
didatura Bernardes, passadO' pelo .sr.

JI�lqulce sem e�crupulos, conservando··se em nivel superior ás agita- Lote ri' a' d o Estado Clemente Affonso, chefe politieo bor--

çoes das ruaS, fIrme na sua funcção constitucional de defensor da or-
O sr. ceI. Raulino Horn, erufnente gista na .cidade de S. Gabriel, no 'Rio J.

dem publica, do regimen republicano e da patria fiel ás suas glo. Governador ;do Estado, offereeerá Grande do Sul.
'

.rlosas tradições. .

..
'

'
. hoje, em Palacio, um almoço intimo

Realisa-se hoje, ás horas do costu- Da mesma forma impressionaram
.Esse

.

e outros meios' de que os ad versarias se utills'aram e ao sr. capitão de fragada Frederico me! a 413, extracção, pliono E, da as adhesões de innumeros officiaes da

--contiuuam a utUizar,-ss, na vã esperança de forçar' o dr. Arlhnr B�r- Villar;iHustre e digno commandante
loteria do Estado, cujo premio maior gl!ar�iQão do mesmo estado sulino.

nardes a desistir do pleito, têm, antes, alheiado dos candidatos da é de 30:000$000 •

.opp�siQão, ali.ás, extranhos. de certo a taes manobras, a -sympa'hia e o
do C. A. José Bonifacio, e á sua Distribue 1.830 premios, no -valor nanifestaç6es de apoio ao dr.

apOlO da malar parta das classes conservadol'as, e, por outro lado, brilhante officialídade. ..t.rthor·Bernardes

,lê"'! �er'vido de es-t.hn_uli:> e incentivo;- a todos a-quelles que, em grande
de 09o�OcOtoo$o8��a; fl'sca'l'sa-1o I

Ao em vez' do que apreg9am os ad-:

,maIOria, cerram fileiras aoi redor dos nomes consagl'ados pela Con· [aD'lro [I'V·I(O ,.UJo.á BOI"I·nO·X"
oi '" pe o Sl". versarios declarados e os encobertos

venção Nacional.
.

t a� �
Acca('Jo Luz, escripturario do The- da candidatura do eminente sr, dr. Ar-

'. :rodos os dezesate Estados da Federação. qué indicaram, por seus souro. thur Bernardes ii Presidencia da Re'

1eglhmQíii represenHl;Dt6s, os númes dos drs, Arthur Bernardes e Urbano Na imponente manifestação f"'!ita
� ._

, publica, S. Ex, recebeu na poucos dias

dos, Santos, continuam, com iDabalavel segurança, coherentes com o a.5. exa. o sr. dr.. Hercilio Luz por D' I
numerosos tetegrammas de decidido

c,?mpromisso assumido, e isso significa a victoria dos dois illustres can� occasião de seu regresso � esta 'capi' I p Omas apoio das mais prestigiosas 'correntes

�Idatos. S. Cátharíoa, guardadas as devidas proporções. vae, de CetlO, tal, o Centro fez'se representar por
.

;_ . _ .'
pOlilicas do Paiz.

,c!lJ;lcorrer poderosamente para esse resultado, pois a Commissão Exec'u..; uma commissão da �ua Directoria, foram l'emetttdos aos cldadaos elel- Que se mirem neste espelho os mal·

tlva conta que .todos aqueHes que são membros do Partido, prestigiarão, composta dos srs. Ildefonso Juvenal, tos, ante·bontem, pela Secretsria da
dizentes:

sem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dirigentes, que, Fern�ndo Joaquim. de Souza- e Leonel Junta Aputâdora, os diplomas de
cBancada rio-,grandense norte coêl�

,desde o 'primeiro m:Jmeuto, desassobradamenteJ collocal'am·se ao lado Martms. Deputados ao Congres"o Repr'esenta-
tinúa firme compi'omisso assumido

dos candidatos da Cynvenção.
u candidatura v. ex. Saudações. 1· La ..

A dedicação
..

á oaus.a .c�mmum, de que' têni
-

dado, sobejas provas; No proximo domingo r�alisar'se'ha
tivo do Estado,

. , marfine, Albedo Maranhão, Almeida

em todos os ,ef!l�cs '6 v��slc.ltl.1dt>s, os no�sos :.comp�nh�lros de 'od� o a eS:eição da. directoria que terá _de
- :...._- Castro e JOSé Augusto.» -

.

Estado, a� tr�dlçoas de ulSClph!l�, �ne tem �ildo ate hOje a nossa ma,IOr gerrr os desttnos desta util associação [ ti'" � R I
cReaffirmando nossa inteira solida-

�orça parlldar18, e, sobr.e tudQ, a confiança que merecem os dois nomes no anno social cte '1922·-23. . O,Onr-a' n !aronl, ao r. �n riedade ao eminente amigo em nessas

IlluB\�eB que 1'6commendaruos ao eleitorado, nos permUte a certaz.a de que _

y U\ � U 'nomes individuaes e no da bancada

_S.' OHharina dará a mais brilhante e expressiva votação aos drs,. Audl'en"Cl-as do Sr, G'o� fO!are'. matto-grossense na Camara, cumpri·

! ,Arlhur Bernardes e Urbano dos, Santos, � U • ,mos com grata satisfação o dever de
.

,

A Commissão E_xeculiva espera que, mais uma vez e como sempre, "velnador. -

" felicitai o por haver o Club Militar en"

slllbam cumprir o seu dever todos os seusdedicados companheiros do . Rio, 26 tregue ao prollundamento da Na�ao,

.Psl'tido Repu�licano Catharinense.
I '
.' '. o Sr. Go.vernadoi" d� E"'t<ldo (A Tribuna,' O sr. 'dJ.!. Raul Soa-

lla eleição de l' de março, 8 sohtçlo

lI4 ctZ' P d d L F l S h dt El Gu l'li
_.. • do tristissimo incidente das cartas fal'"

dei .

er zo � TO � uz, .e tppe . c. mz '. yseu z . 13rme dará RudiellcJas . publicas, a_\8 res tem recebido, de todos os pon· sas. Saudações cordiaes. Deputad09'
Süva� 4ntonzo PeTe:tra da �tlva Ol,tve:tra, Gc:rlos .

Wendhausen, terças e sextas'!eiras� de 131 tos do paiz, telegrammas de congra- AnnibaI Toledo, Severiano Marques e

.Jo(Jo da Stlva Ramos, Joaqutm �amd Ferre:tra Lzma, Leonardo ás Ui horus ��s restautes tulações pela plataf-órrna do seu 0- Pereira Leite».

Jorge de Oampos Junior, Fulvio Aducci, Pompilio.. Vespaziano Duar� dias S. Exa. attenderá SfJmell'
g cRecebá prezado amrgo as seguranças

,..110 Dedro de 01" rt., lh .
1: é A th D't 1 te as pessoas que tiverem a\l'lv�no. Jo nosso apoio e ded_icação bem as-<

� ,4'. z'Vetra varpa o, dOS r ur AlQZ eux." die.,lIeht previnmente. -m"r""'a' Nesses telegra.mma.s vêm consigna.... ...' .... sim o nosso protesto cont'ra aS ioiqllU
. da.. dos

..
votos de . solHhmedade e àpreço. e iuju�'a-s incre llç_geS de ue t�

•

•

-----------------------c---�-----------------
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ª!�7,'r��;�����r�:;�:j�Jr� fnola . de 1.1· ArlUi[! �erYi[o· fe �lllmeDto �e:L�OI�"��T!�;�eA! . J��������i: ��:à�����Proseguem com muita actividade

,- � I'· � I I)' I 9 �como sempre póde dispôr dos seus
I d de' fO'1 '1111, ura corrente. foi tomada sem effeiúb a re- l!..l

A di d
'

Ab ff t os traba hos <'.I. construccão as no- (Continur çãoae ica os amigos. raças a ecuO-)' solução n. 28211, de 6 do corrente,
I a

sos. Bueno Brandão, Antonio Carlos, vás offieinas da Escola de Aprendi, , .

f E' lido In Me:>,,' o seguinteLandulpho Magalhíl'es, Franclsco; Pei: A 'f' tá ff d na parte em que removeu a pro es- IP
'

.. �zes [tI ICes, que 8S a so reo o uma- "\ a. ..ee€�r .1 .......
xoto, Garibaldi de Mello: Baeta Neves, radical remodelação. Continuação sara Arl.1linda da Conceição Pamplo A ta Cornmissão examinando o pr
Augusto de 'Lima, Augusto Gloria, Um dos pavimentos já está cons A'rt,lo21-,-Nos,focos irrernoviveis de na da escola mi sta de Aratingaúba, jecto n, 33, do Sr. deputado Vic
Alaor Prata, Moreira Brandão, Emilio procreação de' mosquitos. e lambem no município de Imaruhy, para a Konder, é de parecer que seja submd' J' A

'

F
'

V I truido, tendo sido assentados variesJar tm, OSIOO raujo, rancisco a' naquelles que se não possam proteger' mixta de Colonia Hercilio Luz, no tido á discussão, "isto nada ter a
la dares, José Alves, Mario Brant

-

T_ meohanismos. de mod� conveniente, será feita, quan município de Lages' sendo a referi. pôr quanto à sua constitucíonalidaSantiago, Raul Sá, Francisco Campos, O pavimento destinado á séde da do possível, a petrolagem periódica, _ � e encerrar o mesmo regulamentaCarvalho Britto. José Boniíacio Vaz de administração, cujas obras são dirigi- si ess�Jmedida não for contrariada pelo da professora removida para a esco- de materia importante.Mello, Honorato Alves, Raul de faria, das pelo habil constructor sr, Tbeo fim a que se destina a agua, la rnixta de Segunda Linha, no IDU- Sala das Sessões, 9 de Setembro
fídelis Reis, José Gonçalves, Ribeiro Art. lo22-Nos .lrabJlh.H publicos nicipio da Palhoça, 1921.
J 'A t B t Ih OI tho doro Grundel, está muito adeantado 'I de cui

-

L p" t I funqueira, n ero o e 0, yn ou particu ares, e CUJa execução po�' -Pela resolução n. :?896. da mee- ue m o, re a or '

Magalhães, Joaquim de Saltes, Waldo' e obedece a um estylo moderno, sam resultar condições hydrographi- d t f' , f' ," Abelardo Luz
,miro Magalhães, Vianna d? Castello, O sr, dr. [oão Muriey, dedicado eas favorecedoras d i desenvolvimento ma a a,. OI a pr? �ssora prov180r�a O SR. Luz PiNTO: Sr. Presiden

Zoroastro Alvarenga, Aframo de Mel-, Director da Escola de Artifices já do impaludismo, serão, praticadas me, Alexandl'lna CI?udma Alves l'emov�- requeiro a V. Ex, consulte a Casa
lo franco e Camillo Pratesll: adquiriu as seguintes maehinas "�ara didas de prophylaxia, de accordo com da da escola mixta de Segunda LI bre se concede dispensa de impress'«Em norne reoresentação Piauhy Ca-

.. • .
..: instrucções expedidas pel,aDií'ecloria de nha',no munÍcip.io da Palhoça, para!pa,ra o parect:� qu� acaba de ser, limara realíirma v. ex. nossos protestos aquelle utilíssimo eatabelecimento de Saneamento e Prophylaxia Rural. a mrxta de RIO Novo, no mesmo I a!lm de ser discutido e votado imm

i'!_teira so.lidari�dade ce,rto d,e que N�' ensino:
.

' § I: Aos responsáveis pelos trabalhos ' .,

. _
l diatameme.

,

, çao confirmara modo inequrvoco íeli' Um torno meebanico. com tres me- de que trata o artigo anterior cabe a mnrncrpio ,

_ I Consultado, o Congresso appro
z�s' escolhas Convenção 8 Jun�o cor' tros de comprido, ultimo modelo; um . obrigação �e solicitar as insirucções -Pela l'�soluçao n. 2897, �a, mes- o requerimento, _

, •dialmente. Arm_!lndo Burlamag�llt, J torno ara carpintaria; plaina para ma- acnna refendas e fazeI ·as executar. ma data, foi tomada se� effeito a O SR. Luz PINTO envia a Mesa °
«Representação federal Espírito San-

dei
p

bi d
'

deser ídor: § 2' A Directoria de Saneamento e resolução n. 2836 de 7 lI0 corrente, guínte
10 na Camara reaííirma seu devotado eira, com ma a com esempena OI'; Prophylaxia Rural' poderá de' ccord i I .

t
'

Ad 1 �Re"'nerimellto, .'
d d f't· 'I . I' J" . ',' .6 ,na par c em que nomeou o sr. 0- . "Jl

apoio candidatura v. ex, esperan? serra e 1 a, serra clrcu ar, p ama !- com' os responsavels pelos trabalhos �
h BI' � . , '. '. d Requeiro a V. Exa, consulte a e

que a N,ação sabe�â faze�'lhe merecI' madofa para ferro ,ultimo modelo;tupla de que trah este arfigJ, e quand') p o aetie pata exercer o cargo ,e sobre -se consenle se insirà na ord
da inevltavel justiça, E:Ielt<?r, de S?uza, I para madeiras;doisaparelhos com esme' solicitada, designar lechnicos para ori' prof�ssor do Gl'U o Escolal' LUIZ do dia de hoje, em 1 a discussão,
Manoel M,onjardim, Ptnhetro JUnior e

ril;for'a uDiversal automatica'dois mo- entar e fiscal:zar as indicações sani' �elfmo, da cldade de Blum�n?u, em proje�tos ns. 56 e
..

21, que encerr
Geraldo Vianna», 1,. '

. tanas, vlsta de ter o mesmo deSIstido de matem urgente e Ja foram ha mu
II Partido Trabalho é composto hc- tores electl'lCOS de força-sete e lIIel0

§ 3' A falh de cumprimento das .
.

-

I tempo publicados, .

mens trabalhadores e ordeiros mas aI, cavallos cad!! um; um tIlotOt' de força disposições contid IS neste artigo será aCCeIt� � nomea,�a�, . d S. S. 9-9-921,
tivos e desassombrados. Pr�moven�o de dois cavallosj um motol' de força passivei da multa de 100$ a 1::)00$, •

_-

o� po.rtar� ? ex:mo, �I. r.
! ' Lf!.z Pinto' ,

com �eu labor no commerclo, f}as Jn' de um cavalloj machioa para gl'am- podendo se,r em?argad�s as obra� alé Secretano do Intenol' e Justl9a, da

I' Con�ultado, o Congresso approvadustnas e lavoura engrandeCimento b'.h S' rande a at'elho ba. que as eXlgenclas sejam cumpndas, mesma data, foram concedldos, llCtm· requerimento, .

.

material collectividade não esquecem pahr IOC. ura , g
d

pp ,I quando dell..ls resultar perigo evidente tal' ele 13 de. corrente.' seis lDczes de 2a pa,rte da ordem do dia
'á I' d emplo sua coragem e n o-mana para erreter massa; d bl' -

. .,' S d' b t - ,...
'

d1 ma s que· o ex
, '

'
, ," I para a sau e pu Ica. .

hcença sem venmmeotos a pt'Ofessot'a em e as, S .. O approva os, e
seu civismo �ependem estabIlIdade, .e chan(radorde flOs;'corta�?r de fios;

I
Ar!. 1023-Nas vias e logradouros d 1" I d G' 'E I r.L . �a discussão, os pro}cc,tos ns, 41, q

grandeza reg:men de Itberdade cIvIl collecção completa de mstrumentos publicos e nos terrenos devolutos, ca'
e a c asse o lllpO. sco a au Isenta de todos os dIreitos estaduae

que hão de' tran�mittir gerações vi�' para marcenaria e carpintaria; collec f b� á administração publi�1' exe�ul�r 1'0 Muller, desta Capital, NOl'bm·ta pri,meira fa bri.:: a d� ',ouças brane
dou.ras" Sa�daçoes Deputado LUIZ

ão com leta de iDstrumentos 'para I as m.edidas, de dydrograp�la, sanhtar,la Moraes da Cunha, (po de pedra), que se Installar dent
Ouar�na». ç ;r "

.'
'_

"
relatIvas a prophylax a oOlmpaludls' ,-Por porr-aria do eXllli). Sl·. ,dr. do Est�do. ,iRelteramos v. ex, os protestos nos serralheua e mech.anIca, coUecç.oe::; mo. la dIscussão do proJect0 n, 5r., qd I h Secretario do Interior e Jllstiça-, dasa solida(iedad�, po�i!ic,a, .

certos de completas e mater�a ��pogl'ap leo. § unico. Aos plrticulares cabe a O·
mesma data, foram concedidos, a COD- reconh.ece os titulos deh, abilitaç

que a Nação Iara Inteua Justiça v. ex. ' Os motores electncos Ja ústão fune- brigação de conslruir e C'onservar vias conferidos .pdo Curso Prallco de
Atten�iosas, saudações. Cels.o Bayma, cionando, sendo um na oHicina _de de acces�o ás �ua� habitações, de II?o'

tar de 13 do corrente, tl'es mezes de ctylographia,. m�ntido pel� Loja �açferreira LIma, Elyseu GUilherme e
t ographia' que foi encarregada pelo do � nao pr�judlcar a obra publica licença, sem vencimentos, á professota nica, «Regeneraçao Catharmense,._Adolpho Konder.) YP .,' '. ,1-boelros, pJntllhõe3, etc.) daescola de Cangicas, no município E annunclada a

«Em nome bancada parahybana sr. MInIstro da AgrlCultllla, da l�. Art. 1024. E' prohibido modificar la discussão do 'projecto n. 58 q'd M' d 1 5 I d B de Araranguá, d. Sylvia, Soares.-aprellento> digl'ló Prest ente � mas res�

1 pl'�ssão e . o� el;em� ares o· o� disposiç�es nat,u:aes relativas ao sy�te' não �x�e�de a diversos l!lunieipipspeltosas saudações com a certeza de letlm Meteorologtco relatIvo ao _.anno -ma hydrograph�co de qualquer regIão, ,REPUBLICA" acha-se á veoda pr· hlblcao eonstante da lei n.12{)5
q�e sabere�<:s ho_nra! nosso compro· de 1920 _.

" assim como l:!amnificar obras executa'
na Agencia EDU" CHAVES. Pl'a- 5 de Setembro de_ 1919;

,

�1�SO na elefçao prtmelro março. Octa' I
Ainda faltam algumas machinas e das, sem medidas comptementa_res que Posto em votaçao, o �r. f.)reslden

elho Albuquerq';1f»' , ,'. ',impeçam a formdção de focos de ça 15 de Novembro. declara approvado o proJecto.
,lBatlcada serglpana, Camara federal mstrumentos para van,os servlç�8. Já mosquitos., _ , , '

O SR. OSCAR ROSAS requer, ver!reitera eminente candidato, Convenç�o estando alguns escolhidos no RIO. § unieo. A infr3cção do impC\sto I Art. 1028:',Nas collecçoes aruhc�aes cação de vQ!ação.8 jun�o s,eu apoio conscIente e ftr' A .rnontlgem das Illachinas da car- n�ste artigo será punida com a multa de �gua" destmadas a qU_!lesqner fim, Subm�ltido novamente á votação,
me sO�ldanedad� . ne?te '!110!!,ento em l'intaria está, quasi concluída já, falo de 60$ a 1:000$, ficando õ infract0r sera ?bngat ma a remocao de pla!1t�a� Sr. PreSIdente éiá -como approvado
que lao grave. injustiça e _feIta ao seu

I- d I li õ 'obrigado a reparar as alteraçõ�s pelas aqu�t�ca�, �e modo a, conservar a:lu projecto. .

caracter. Cordlaes saudaçoes. Oracho tan o apenas.a gumas
_

gaç es: qua-es for responsavel. perfr�le tnt�lramente livre, deyendo ser O SR. 'Lurz VASCONCELLOS: Sr. P
Cardo!?o, Gilberto Amad(),lvo do Pra, Todas a.s hgaçõ�s sao por Vla sub- Ar!. 1025, Nas zonas paludosas, a mantidas hmpas e regulanz...adas as

I sidente, pemo que ó projecto Ilão f
do, Carval�o Netto».

.
terranea, ficando fechadas em fOl-lsas I juizo da autoridade sanitaria, deverão margens

" , approvado.
cMembros bancada alagoana Cam�ra cobertas{as' transmissões:.)- ser protegidas as margens dos cursos Art. t_Q2? A autorIdade sànJtar�a I Requeiro, _poi�, que sejl novame

e convencionae,s 8 junho aproveita Sobre o :.hão só aparecem as ma- de aguas naturaes ou artificiaes,de mo' acons�lhara o p_ovoamento pJT meto te submettido á votação a -projec
mos opportunldade levar v. ex. ex'

L' ," b r do a iicar garantida a sua regularidade de peixes destrUidores de larvas, das n. 58. ,

pressões nossa inteira solidariedad,e c mas, Jun�o as quAaes so em -ver 1-
e impossib.litada a formação' de depo' collec9ões, de aguas situadas em pa� O SB. CAETANO COSTA (para- enc

com pensamento nosso part'do ,relat!' calmente curtas correas. sitos de aguas de brej�s, etc" que se ques, jardm�, h:rfas e pomares prOXI' minhar a votaç�o); Sr ..Presidente, quavamente candidatura v. ex, preslden�e -------'-__ .. ,-

possam constituir em focos de pro, mos de habltaçoes. I
•.

do laborei o projecto que está e

Republica. Saudações cordeaes. LUIZ Ordnm la de ra-o fr�D[·lr[o creação de mosquit6s'. Art. 2030. A, Dlre�tona lde Sanea- discussão e o apresentei li consideraç
Silveira, Rocha Oavalcante" Raymun· U� U J u ti' § unico A autoridade sanitaria exi' mento e Propnylaxla Rural.; sempre da Casa, nílo cumpri, como era inte
do Miranda, Natalicio Camboiw, Costa girá, qua'ndo julgar conveniente, a

I
que, julgar necessulo" .fa�á rigorosa ção minha, o dever de dar alguns

Rego». "Em circúlar que DOS enviou, a execução de medidas de protecção polICia de focos de cu},cldIOS, em uma c1arecimentos sobre elle, Aguarda
«fiel aos, meus c0l!lpromls,sos ,�ssegu' O d S F'

., a que se refere este artigo, cabendo 'ar�a de pelo menos ,?OJ _

metros de para cumprir esse desejo que elle e
ro mais uma vez mInha solJdarlledade. rdem 3a e. ão raDCISCO partlcl-

ao res(1onsavel pelo não cumpr'imento raIo em torno das ha�tta�oes. trasse em 2a discussão. Obedecend
Abraços. Aristides Rocha,." .

pou-nos a posse das novas .dignidades da intimação a multa de 100$ a 1'000$, Arí. 1031. N1S h�bltaçoes das z?nas porem, á sabed()ria do preceito reg
<Bancada f1umine�se oPposlomsta rei' da sua Mesa Administrativa, que fi- dobrada nas reincidericias. pal,udosas quando Julg�da conveniente mental, que estabelece que a discuss
tera a v. ex. a afftrmação de_sua ao' cou assim constituida: Art. 1026. Quando trabalhos publi' sera exe�utada, por meios adequados, de um projecto deve sempre começ
soluta solitlariedad�. Sa�daçoes, a�fe· Cª,pitão João Pedro de Oliveira cos ou particulares, de estabelecimento a d�s,tr.ulcçao das !orl11as aladas de pela opposição; a,bstive-me de faz
ctuosas. Deputado JoaquIm MoreJra� C' II M" t . agricolas .ou industriaes ou de em· culJcldlos)�ou a sua captura, quando alguns commentdrlOS q'lando V. E

N
'

I f·t L' O' arva lO J. lms ro , , ' ", f I '

'- Q hdeputado, onva r�1 as, UIZ ua .' .. 'd 'S'l S· prezas ferro-vlanas, emprezas de, força pra Icave .

, . ': annunclou a dlscus�ão. ualquer o
raná e deputado Henrique· Borges,), .Jaem�h.o Cemho a f va lmas, e l:tz; ou companhias quaesquer, forem §!: Nos �ocos endem�-epldel11lcos tilidade que pudesse haver, '

pensa<Reiteramos v. ex, ?S protes:os nos-, VIce-MInIstro; causá directa de represamento de águas de ImpaludIsmo, e pru�c�palmente eu, surgiria ha 2a discussão, como é
sa soli.9arieà�d� P,OIIII,ca, ,certos de que José Luiz Gonzaga. de Gouvêa, e formação de condições proprias á quand,? se tralar de, collectlvldades �e, praxe nesta Casa, �:mde não se co.tum
a Naçao fara '"telra Justiça v. ex, At· Secretario' procreação de mosquitos, quer nos pro., op:ranos, em acampamentos moveIS, combater em la discussão e onde nune
tendosas saudações, Affonso Camar-

J - B' b Tb
" prios terrenos quer nos terrenos ciro serao realizados expurgo:, de OItO em vi preparar-se .uma conjuração pa,

B h PI" M oao ar ato esourelro; ,,' 't d' d t' d .' -d • 'ã 'd"go, LUI,z art olomeu, mIo ar,
,

"

cumvisinhos, 'serão os responsaveis pe- PI � . I�S, es ma os a e�"rulç o o" derrubar· um projecto sem discutil'
ques e Lmdolpho Pes�ôa.,

,

Alvaro Mafra, Mestle de Novi ... tos referidos trabalhos jntima�os a exe- CU�ICI�LúS, _,
no primeiro turno.

(A bancada cearense no Congresso ços; , cutar as obras necessarias a correc' j 2 Esses expurgos se� realiza· Entt'etanto, o requerimento que fe
Nacional em sua quasi unanimidade João Ignacio Zomer, Vigario do ção daquella �ausa de insalubridade, dos d� prefercncia nas ha�Itaçõe� �ão o meu nobre collega, de verificação d

. con�enciqa de qne netlh,um fado �?VO Culto;' S unico. Na falta de cumprimento da p�otegldas por tellas metall,lC�s mllhme' votaçao, demorlstra bem clarament
surgIU ,ate agora que possa modlflc.ar

Pedro Zomêr, Físcal do Cemite- intimação, será o responsllvel passiveI tr!�as) quan�o,. �orem, a lUI�o da au. O SR, OSCAR.lRo3AS· fiz com O in
sua attl�ude e� fac� do problema da da multa de 200$ a 2:000$. receben. tOrldade sanrtarla. a ,proteeçao mech�- luito de vo!ar contra o projecto.successao preSIdenCial porquanto aca,: rio; ,

do �ova ,intimaçã,o, cujo não. n ca, ,acaso empregada,
_ apresenta� O SR OAETANO COSTA: Naturalmentando a pala,vra honrada de- v. ex, acre CeI. André Wendbausen, Defini- cumpnmento IITIPortar.a

na multa em falhas na sua efhcencla, o expurgo se

I
t V E t 't lidita que a commissão do C1ub Mili· d

\
'

dobro' e as obras quando possivel rá tambem applicade naS habitações e,; '., �t' 'demdlnh�l'esse em, quet, edI t di d' lIimamente or; ,.,

protegidas
-

seja releI a o; a I o cumprtmen otar,pr? a, or� . � au ou" lndio Cátbal'Ínense da Costa, De- �erão executadas pela administração ' -" me'u dever de vir dar alguma's explicaprotendo foI vlc1lma de U::-:éI mysliftca, publica cobrado executivamente o Art. 1032. A prot eção mecamca das
-

t'd d 't t'
-

-
,

-

- finidor', '
I b'�

-

d " 'd s'de çoes, no sen I o e onen ar avo açaQao vem coherente com a poslçao as· , respectivo custo. la haçoes, ou, e quae�·.:tuer as e sOS O R ,A t
�

dsumida na Conv.enç:IQ· de 8 de Junho Leopoldo Pires, Definidor.
_

de trabalho de homeml que se possam �,SC�R OSAS. vo aç�o e

ieaffirmar seu leal JiPoio á candidatu· Arl. 1027, Nas z�n�s povoadas sao tormar focos de infacção, será exigidas se projecto tinha passado .o,u naq?
ra de v. ex, á presidencia da Republi' n trr. lauro r.odr-Á [oollonu'�. expr�ssamente prohlbldas as barragens, a juiza da autoridade sanítaria, quando '? SR ,CAETANO COS�A, O proJect
ca na certeza de qúe levar hoje ás ur· U � � � U � U

desvIOs e represamento de cursos de constituir unica medida pratieavel ou esta dependen_do de votaç�o. Quand
nas o i1lustre nome de v . .ex, ,é não SÓ agua para a rega e, a cultura de hor- methodo preferivel na. prophy!axia da �e votou a lei a que O proJe�lo se re

fazer obra de patriotismp como zelar 'O'II'darl'u tas, pomar:s e ,capl�zae5; e nas ,z�llas doença" fere, o anno lr�nsacto, e.u nao estav.
pelos mais altos interesses da Rep�bli' �, I@

_
d� populaçao dlssemlna�a .taes setVlços § '1' ,A p:o�ecção meca,nica 'será p:esente, por '��O n:I� tive opportuot

ca nesta hora de excepcional graVida'
' Rio, 26 so poderao ser perl1pt,ltdo� quand,o o,brigatona, a JUIZO da autondade sa- dade �e ma.nlfeslar me contra ella

de para sua' existencia' constitucional. (A Tribuna.) EntrevÍstlido pela A nao t ..portem em prejUIZO a salubn' nitaria, nos seguintes C1SOS: Es�a lei pro�lbe a entrada ,de, r�prQ
AUenciosas saudações. Senador fran' Noticia, o Bt'. general Lauro Sodré

dade. a) nas habitações _collectivas; dUdo,ces bOVinOS da raça Indiana n

cisco Sá, deputados Thomaz Rodri- § nnico. A infracção :do disposto b) ms estações e casas de emprega' Estaao.
I'eaffirmou a sua inteira solidariedr.de, O S P 'd' dgues; Alfredo Pinheiro, J?sé Acci�ly, neste artigo será ptmlda com a mLJ!ta gado� de viaS'ferreas;

,

ca, f. resl enle, to os os qu
Marinho Andrade, 'Daniel Carneiro, á chapa da Convenção Nacional. de 200$ a 1:000$, sendo intiwados os c) nos estabelecimentos agrtc-<llas, se preoccupam com a pecuaria n

Oodofredo Maciel. Hermenegildo Fir- il1fractores a restabelecer a normalida i ndustriaes e commerciaes. Brasil; todos os que theorica 011 pra!'
}neza e Hugo Carneirolt. ter seus compromissos. Cordeaes saú' d,e do curs'o de agua, e, na reincideD: § 2' ficarão. excluido� d3. exi�encia camente se têm occupado com asSUI11!

• .Oada vez mais disposto e animadÇ> dações, Raph'eel Cabeda» ' ela, multados no dobro, sendo execu- do paragr Jpho do artsgq anterIOr as pIos pa·storis são acccordes 'em affi
prestar v. ex, o meu dedica�o esforço, «Tenho, a honra, de ,reaffirmar os p�o" tado 1) serviço por conta da qirectotla c'lnstrucçõe, que, pel� loca.lizaçã') em mar que a questão da superioridade o

, póde continua,r:contando lambem com testos mmha solldafl�dade, Saudaçoes de Saneame,nto e Prophylaxla R�ral'IIOg�ree e,levados
ou ,dlstanclado,s ,�on' inferioridade dO gado boVino índian

federalismo RIO Grande, que be� edu' cordeaes. Azevedo Lima, deputado �e' quando posslvel, e cobrado executiva' vel1lentemente de fOC9S de. CUhc40s, dadas as condições especiaes do noss
cado. no caminho da honra Eaberá man° deral.», '

. mentc o respectivo custo. dispensarem aquellíl-' medíL.a. ,paiz, cO,m a sua diversidade de zon_a.

\
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, Conclusão I guerra do actual governo e ex-chefe

l)ado8 sobre os �audjdato8 da, 'I de policia, cargo que dl3�dabl de d!e-I AGRADECIDO ,

«tJnneentraçAo:t !lunctar para sder CO �adnbl, ato rta ica ,O sr. José Fernandes Castro, geren-
. a governança e

.

or 1) a, con ra o te da filial de f. Matarazzo & CiaRoberto Pifiero, rnitrlsta, publicista I candidato dos conservadores. Sendo Ltda de' São Pauto, nesta Capital, di-emInen�e, .�uctor d�. nota,vels tr�ba-1 provável que os radicaes não concor- rigiu-nos um attencioso. cartão de agralhos scientificos. Ligado a eNacion-, ram a esse pleito, afim de justificar a decimento á noticia' do annlversarloba�eu-�e v�lentemel!te em prol da.p�r, intervenção federal naquella provincia, da morte do Cavo Errnelino Mata.ttcipação OJ Argentina na guerr�, !Ol o sr. González estará livre e sem in razzo.dep�1ado, govern�?or de prQ.vlOcl�, compatibilidades legaes para disputarministro de Estado, e u.m homem emr-
a successão do sr, Irigoyen, E' um' DIVERSÕESnente e um �ome �aclonal. QOs candidatos mais -provaveis. S'OIRE'E DE, LUXOR,faeI Nuães-evlce-presidente di! . .

.

Lidas essas instrucções, e estando lavrada em parte a acta da eleiçã�, concentração. E' chefe do partido , �ernando .SagUler-�����r �eam:!s�, No Thealro Alvaro de Carvalho,pelo modelo que vae adiante, e até ao ponto em que serão firmadas ás asst conservador de Córdoba e presente- I :�t�mo de Ir!�âyen, P ,

a Empreza Moura realize hoje mais
gnaturas dos votantes no corpo da mesma acta, a mesa dara começo ao re- mente governador desta província, on-. IglO no pa o.

uma sotrée de luxo, exhibíndo o tín-
cebimento dos votos, mandando o presidente proceder á chamada, que será de tem fei!o opti�o goveruo, Foi I Hon rio Pueye�redon. ministro .do dissimo film Desditoso Explendorfeita por um dos mesários, por elle designado para esse fim, votando os elei- deputado e e uma figura de destaque Exterior, ex-embaixsdor da Argentiua da Fox,
fores pela ordem da respectiva lista. _. ., nu scenario da politica él'rge_!1tina, 'na Liga das Nações. Homem de con- -E' um film sensacional e essá mon-DA VOTAÇ�O _

.

Além dos dois nomes acima apon- fiança do presidente, tado com muito -luxo.
� votação se fará do modo seguinte: A' pr(:porçâo. que �omp�recer ,cada tadcs, conta a concentração nac.on.l, Marcello Torquato de Alvesr-c-urna O preço da . entrsda foi elevadoeleitor, exhibirá elle perante a mesa a SUa carteira de Ident�ftcaçao (sC? nos em. sua direcção, '-com prÔceres poli· grande tradição de fam:lia e persona- para 1$500 devido ao alto custo

Jogares em que houver esse serviço), e o seu titulo, e, depOIS de rubrl�ado ticos de real influencia e incontesta- gem' de grande actuação no meio radi deste f�lriz.este pelo presiden.ie, da mesa, assignará a a�la, depositan 0. em acto co�tt!luo vel vaLr. cumo Rodolph? Moreno" coI, minL:.tro da Argentina em Pariz.
,

a sua cedula na ·urna (ou as StíaS cedulas, SI for. caso de mais �e uma elel�ao), Mariano de Maria, Marcehno Ugarte,.
.

VENDEM SE os predlOs os.26
. Só haverá uma chamada, e ás 3 horas da tarde, concltnda, ou nao, � chefes conservadores de Buenos Ayres;

.
A�i têm os leítore; um quadro fiel e 28 da rua Campos Novos. Tra',

mesma chamada, o presi jenf�, reclamando a attençã� dos p·esent.es, re�ebera Vidal, chefe do partido a�tonomist!l do que é a sitUição POlilicl na grande ta-se oestâ red:.tcção.dos eleitores que ainda nao tiverem votado,.os seus Iltulos e carteiras �so on?e: de Corrien-tes; Sanchtz Soründo, OUI· Republica visioha, Certo nã'1 serão. __----:_._�ouver esse servico), �,d'!clarará que, daqu�lIa hora em deante, serao s? admlt·I Iher':l'e U�aotJdC?, ex gov�r_nador. etc.; inuteis essas notas par:a os que dese·, Jacques SuhveidzCtn, aVIsa a
tld?s a votar os 9ue Ja tenham ent��gue a mesa tae, documentos� SI forem Ben!to V�llal1ueva e mUitos ou_t�os, I jam.acom;J3l!har com Interesse os !'uc-, soa distincta freguezia que mu:eleitores. da. secçao. ,. \.. '.

.

E presidente da co�centri:içao na·, cessús que ali se desenrol:m, en.ch�ndo' dOL: a sua esidencia e de ositoFeito Isto, mandara o presidente pelo m�sar1o deSignado, proceder, n,)ml· clOnaI o Dr. Beazley, Il1tendente ma.! de fundadas apprehensoe� os sII1ce- L' 13 d M�'
P

21nalmente, á cha:nada desses eletlores, pelos titulas em poder, da mesa, vo- nicipal de Bueno.s Ayres, ! ros amigos-da Argentina, para o �rgo e j1. ala n. .

fando elles como os que o fizeram anteriormente, e desde que constem seus i Aprovu�o a, occaslão para
nomes da respectiva lista. t;;uuUdato8 provaveis fIo I �-4dolphD liONDER·li communicar, afim de evitar posoOs presfdentes e os secr,etarios das mesas vota�ao. na' sec_ção p.ara que l'adienlismo ofticial

i sívéis confusões qne não tenhotenham sido designados, desae que pertençam ao dlstnct_o eleltor.a! de que Elpidio González-ex ,ministro da (DJ O Paiz, de 27 de Novembro);- ,

.

d d .

'
.

Iessa secção faça parte, embora na distribuição tenham Sido classifIcados em sacie a e ou_ S���?_a gum.
���::r���:�quer secções desse, mesmo dislricto, consIgnando· se na

;c'!a da rÕ�:�.3J::éEI1=B�it::�11 N(OTA � GOCI AES ,I LOTER IA
---�

--:- Quando, porém, pertençam elles a districto eleitoral differente o a iii I!I 1 li\) \) ti Foi este o numero da sorte grandesecção, stla votação far-se-á de accôrdo com o disposto no 52' do arl. 29 do
iii ADVOGADO 00 _� .. .... de hontem ãl,317Decreto n. 14',631. de 19 de Janeiro de 192L..

i1I
�

Essas disposições applicar ,se ão tambem a quaesquer outros que _de- 001111 (DAS 10 A'S 13 HORAS) m ANNIVERSARIOSvam, por força e em virtude de ordens superiores, se encol1tr�r de serylSo, I!I
no dia da eleição, em secção diversa daquella em que tenham Sido c1asslflca- lO PRAÇA GENERAL OSORro, 24,!�. •

dos.-(Artígo 29 do dito Deereto n. 14631. EEII:5Jrii3E9E3E3E3SE3E3E3iS1:31El Fazem anuoa hOJe:
Depois de haver votado o ultimo eleitor, continuarâ a ser lavra�a a .acta " 1 a graciosa menioa.Florinha, filha do

afim de ser consignado o numero dos votantes que comparecerem � eleição, VENDEM·SE 08 predlos n.45�da sr. coronel Guido Bott, digno e es
e dos que não comparecerem, e se fazer a verificação dos voto,S recebl,dos., rua, BDccayu va e Travessa Bar' forçado -Direstor.gererlte do Banco

Concluida a verificaçao. iniciada e terminada.:: apuraçãO, conhn�ara a
mO!1:a !1, 1, Trata se nesta redac. Nadon.al do C')�mercio" .-ser lávrada a acla até á sua concJusao,

. flofmha, que Ja possue mtlltas aml-
Na apuração, as cedulas que confiverem alterações por falta, augmento ção.

I guinhas,
receberá hoje carinhosas pro, �8tll Companhia possúe 110ou suppressão de sobren0r:'es ou appellidos do. ci.dadão votado, 8erao, não

constituida dos srs. Vir ilino F. de vas de awisades. Rio de .Janeiro Al'o.azeus Oe-obstante, apuradas pelas diversas secções �� Olstncto Federal e dos Esta�('s, -Souza Presidente' Aure� ferr jra de I
raes á disposição f.e _ens eu..globalmente, desde que a mesa possa verificar que os votos nellas contIdos

Mello 'Vice-Presid�nte' Juvenal Costa" Major Joaé Kehri:g barcadorefí e "ecebedol'esl,arlls.e destinam a can�idato deter,:"inado, _já por con�erem lIobteno��s, oUllppel, l' Se�retario; José Po;to dos Santos: Transcorre hoje o anniversario nata-
o eCfeUo fIe l\'nrrauts.lidos pelos quaes e geralmente conhecido o cllndl�ato votado, Ja por _não 2' Secretari(l' Oomin os Filomeno, The. lido do nosso dedica rio correligionario PAQUETEhaver outro cand!datoa que tal voto se possa cOllstçlerar dado. - (Art. 23 do

zoureiro' C;rlos AI�erto Unhares, 2 Jos� Chriso'Stomo K�hflg, operos�,s,!- ItassuceADecreto Leg sla!lvo 11, 4.215, de 20 de Dezembro de 192Q), Thezonr�iro; José Filomeno, orador; peilnlendente do adIantado mUnlClplO
DA VOI�çÃO EM SEPARAD9. , Virgilio Pedro d Espindola, Pr0cura- da Palhoça. .' . , _ I Chegará €10 sul, domi�go, 29 doNo caso de não ha ver elelçao, em qualquer secça-J el.eltoral, na se�e dos

dor' jo é Cyriaco de Souza Costa Ar.. Nossas efíusI vas telicnaçoes. corrente, seguindo _. pal'a os portolmunicipios que compõem a comarca, por falta de comp:ueclmento de �OIS me· thu'r.R;meu Lemos e Pedro Mayv�rme I de Panmaguá, Antonina, Santos, Riosarios, por não terem elles sido indicados, ou por outro qualquer mot�vo, p�- Commissão FIscal NOIVOS
ele Janeiro,' Victoria; Bahia. Maceió,d�rao os respectivos eleitores dar o seu valo perante a m.esa da sec�ao ma.ls

.

O sr. Manoel Pó Simas, activo
Recife, _Cabedello, Natal, Macau eproxima' na alludida séde, sendo admittidos .a votar depOIS que o ultimo elel'

Procedeu.se tambem li eleiçao 'para auxiliar da Confeitaria Modelo, con-
Mossoró.tor da secção o houver feito, o que tudo constará da acta .. O:; votos destes

a Direcioria da Liga Josephen�e,a mais tractou casamento com a gentil se-
::I.l30ÕVdeleitores serao .recebidos em ,separado, ,e des.t_a fórma apurados pela meSa,-

antiga das sociedades que actualmente nhorita' Appolonia Poli.

Ita.pema(Art. 39 do Decreto n. 14.631, .de 19 de janel.o de 1911)
aqui existem,ficando assIm constituida:

_

. (Oonti1'lúa) P"'dro Mayorme, Presidente,' _Pedrn ENLACES
_ Chegara

I

do Ilorte doml'ngo 29.,. •
• •

_. _.. oe

V' P 'd t· AI b' d R
-01

Enlace Simone-Gheur "

e amda mudo controvertida. E' um

S- J'
Bunn, Ice, resl en e, c� Ia es. a. . lo corrente, seguindo para os portos

problema que aiuda -depende de saiu., :lO ose mos Moreira, l' Secretenoj Fellppe Re�ltzou ,se ante-honte�, na rest- de Rio Grande, Pelotijs e Porto Ale'
çãr e e'3ta depende das circumstancias, U I Petry, 2' Secretario; Eugenio Fagun- de�cll. do S',

, Pasc�al Simone, pro- gre.
de logar e tempo. i

'I
des de Moraes, l' Thezoureiroj Do. pnetarlO �a Lzyrarza llfoderna! ,0 ,en. --Previne·se aos srs, passageiros que

Fernando Rufier, zootechnista dos - mingos,Filomeno, 2' 'Thezoureiro; An· I�ce matr1rn�mal de. sua �entJhsslma esta A"gencia só dá bilhete de passa-
mais abalisados, com uma larga e pro· I Reuniu·se hontem o Dfrectorio do, tonio Epiphaneo Jos �antos, urador; filha s�nhoflta Ondma SImone, um

gem diante da apresentação de ,attestadoficíentissima pratica, feita nos Estados' Partido Republicano deste Município, I Esteyão Pedro �'Esplndola, �e�ente do� maIs bel"?s or!lamentosh do noss� de vaccina.
Unidos, no Canadá, no Mexico, nalsob a presidencía do coronel Carlos do cinema; �ntoOlo Olavo d� Silva, o:elo,.com o sr, Ollbert? O .eur, func -Carga até a vespera da sahlda ...os
Republica Oriental do Uruguay e na Napoleão Poeta, _ influente chefe po- Blbliothecano; Affonso Ramptnelll e, CIOl'l�rlO d? Ba�co d� �raSII. _ paquetes
Argentina,e possuindo hoje uma Fazel1' litico e Superintendente Municipal e I felippe D. Pelry, Procuradores. ,I A s ce,rtmonlas r ...alJzaram-se ,a� , Para mais informações na Agencia da
da modelo no Paraná, depois de mpj· muitos eleitore.s,

,.
! 19,/30 e 20 hor-�s, sen�o o acto C�VI:il Compannia, á rua Conselheiro Mafra

to annos de uma tenaz campanha con' Aberta éI sessão foi declarado pelo Sabemos ter SIdo transfenda a pro·! paranymphad<:_ por .parte da nOIV D. 23, com o Ageme
tra o gadQ il1diano' convencido afio Sr Presidente ser o fim da mesma a cissão do glorioso marlyr, S. Sebas·! pelo sr. Oas�ao Oheur e sua exma. AVISO
naI pela observrtção 'd?s factos,

.

afíir' ap'resentação de uma moção de s�I�- lião, que devia se rea�izar no dl� 29
i
.esposa d. Au�ea Moura Gheu� � Pd�: A Companhia Naciol1�1 de. Navega-l_113 que elle é necessarlo no Br�sll, cu' dariedade ao exmo. sr. dr. Hewho do corrente, nesta CIdade, mohvado!parle_ do, nOl�o, pelo sr. maJo

, d. ção Costeira, põe á ,diSpOSIÇãO, d'ol
JOS rebanhos degenerados preC'lsam de Pedro da Luz e a escolha dos nomes pela morte de S, 8.,0 Papa, Bento XV, Sulca0 VIanna e s!-,a eX!l1â. esposa

srs Embarcadores n'este porto, seu
11' a larga inlusão de 'iangue rustico dos cmine, des candidatos dil Conven· cujas exequias serão celebradas no, dia ��gusta de Ba?delra Vla!1�a, eel� t_�. ar�azem e lancha's auxiliares para as
que possúe aquelle gado. ção de 8 ele Junho, para serem sufo: 31. hglOSO

b
por dat� �o, �<)I� iP Ch sf� mercadorias, a serem embarcadas em

(Continúa) fragados por todo ° eleitorado deste, -

. desFmr a:ga or 11 ero e

d s�r', Si _ seus vapores, correndo as despezas- de--------.----- Municiqio.
.

Regressaram honlem do In e�lOr -do de - o lCI�. e exma. sra. , .avla tb armazenagem e transito, por conta1\,,"'TI80 Acceita a proposta/com enthusiasmo MunicipiJ. �nde foram el.n. serviço do mane AS�ls e por, parte da nOIva pe d'esta Companhia.
'

,

'

foi lavrada a competente acla, que foi mesm�, os cld�dãOS Alclblade� Ramos s�. PoO:Plho Perelr�. Bento e a senho·
Florianopolis, 19 de Janeiro de 1922

;,'ssignada por todos os presentes. . MoreIra, supermtendente substituto em rlta HI�d� Garofal.IS.,., I.eonel .....exercicio e Eugenio Fagundes de Mo- �? Joven par desejamos perennes I -

raes, Presidente do Conselho MUDlci· feliCIdades.
_ I VENDEM-SE �s predfos n. Se

pakm 26-1-922. E.{tace Dentice-Linhares· [10 d,a rua Tenente Silveira. Tra.
.

-

(O. correspondente) Civil religiosamente, realizou-se ta-se nesta redacção.

'Instrucfões para a elel ão p're APOLI'fICAD'A ARGEl J-,r�1:�������il:!di;n1:���:!��:�r=:';" , - .A .... terraue» SI', layme Linh.res, ernpre-

-d "I d 1· d
_

M TINA EO DEPU1".'\ DO g"d) da conceituida firma cornmer-

SI enua e e 'I arço !. r'
"

'L� � 1�;�.�H::I:��:n�:m::�i.�ia·v�r;f:::�_ ...._..

i KONDER rarrrse na residencia da nOIVa,
.

' , (Contirhtação) I i ! , r '

,

.Aos jO\le�s. ccniuges, desejamos,'a) quando contieerem nome riscado e substituído, ou não,
_,

mnurneras felicidades.por outro;
_

b) quando, procedendo se a mais de uma eleição conjunta No momento aciual t>ln (Ioe O!!il húmeuli po�iIit,ieo" e de Il"es� NASCIMENTO .

mente, contiverem declaração contraria á do rotulo ou não hou-
pou,mbilidadeli, Ila pDbli�a adolinist,raç.ão. cuidam _o�1Ii Está de parabens o lar do sr. te.ver ind cação no envclucroj eameute da politica i ....erna! f'olgamos poder reprodUZir nente Anisio Martins pelo nascimen-'

c) quando se encontrar mais de uma dentro de um mesmo
sa palavras do Deput,ado .4dolpho Konder, !'!Iobre to de seu filhinho Gelio.envolucro, quér estejam escriptas em papel separado, quér no mes-

, a situação lia Argent,i!u&mo envolucro. e .

.0 cidadão que usar de titulo falso. ou alheio para' votar,
será autoado e ficará sujeite á pena de prisão de quatro mezes a

um anno.
'

Ata-car secção eleitoral, impedindo a reunião da mesa, OU

impossibilitando a continuação dos trabalhos eleitoraes em qualquer
das suas phases, ou praticar a mesma violencia com a Junta
Apuradora, ou quanto á apuração:

Penas-um a quatro annos de prisão.
Impedir, por violencia (lU ameaça, ou qualquer fórma de

coacção direcfa ou indirecta, que o eleitor exerça o seu direito de
voto.

Pena-i-Um a quatro annos de prisão (Artigos 31 e 32, ns III
e IV, ,do Decreto Legislativo n. 4,215,de-20 de Dezembro de 1920,.

. Todos esses crimes são inafiança veis.
Ao .presidente da mesa cumpre, de accôrdo com os mesarios

resolver as questões quê se suscitarem, regular a policia no re

cinto, prender os que commetterem crime, fazer lavrar o respe
ctivo auto, rernettendo, irnmediatamente, com o mesmo auto, .o

.

delinquente :t autoridade competente.

A succeseão do Sr. Hypolito Irigoyen-SignifüJação do pleito
terreno das ideas. O espirita modem o contra a tradição

.

A questão social.
, (Do Correio do Povo do, Rio.)

no

B-I,PTISADO
foi levado ante-hontern á pia bap

tismal o innocente Epaminondas, fi
lIunho do nosso patrício sr. Epaminon
das 'S-ntos. ,

Serviram de r-adrínhos o sr. Anto
nio M, rtins Cabral e a sra. d. Francis
ca Noronha Aragão.

I Compra-se apolices
do. Tl;'ata·se com '0

Campos Junior.

do Eata
Tabtllião

[. H. �e HôVRIBtão' [oBeirl.

Fundou .. se ha poucos dias, nesta ci
dade, uma n�va sociedade musical,
que passou

r a. den::>minat ..se .• Uni�o
J,?sephense»,: ficando sua dlrectona

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



REPUBLICA-::..Floriaaopol:.s.

PONTO, FINAL.
,

I
(

,ULTI1VJ:A HORANOTICIAS DE'

'l EI, 00 :",;,',-".0,RC,ÂM ENTO" OA, OESPEl,A �::�::!:e!� ':;,:r;h��o.�::o �:�t�� I�:I::.;:n:.: 1�:Ç��J��t�ro:::� pP�: II �uerem um Pa,a extraDu�irl
�_ de deficit, é possível admittir que es- I que ella approvarã a decisão com que' Roma, 26 '

'

se Poder esteja"convencido de que o 1 rc�m�o a m.inha acquieseenciaa uma I Os joruaes dizem que o ConClaveOrçamento sera executado. 11m que sena, dentro de pouco tempo.] estará dividido pOI' occa�ião d
Ç> SeU acto .reveste-_:e: então, �e um I

a proc�a�a�ão da sua fallencia e, do I ab:rtllra a 2 de Fevereiro pr:�i{:��aspecto tal que o .r�Slsti: lhe, ;om ° seu descrédito.
! pois., emquanto todos os cardeaes ita-

fa�er _uma obra ?e smc�n?ade, e ,cum- .,; lianos manifestam sua syrnpathia pe-pnr um ?ever ue pat�lOt�sm9, e de- Devolvo o projecto a Camara' �lo cardeal italiano Maffi, os cardeaesfender a or�em constitucional.

"!
confiante em que o Cong r e sso, lextl'angeil'os, chefiados ,por MerryEr� segUld� faz ver que nunca fOl, para breve convo�adp, conheceu: dei VaI estão. collocados contra o mes-

.

nem .e contrario ao augmento de ven- do agora os defeitos e a conse: mo.' •
,

Rio, 2ó cimos do Qrçament? u� P?f um: 'c!�entos .�o funeoionaliamo publico, ql1�ncia da sua obra,. saberá, de
'

Acerescenta.a os jornáes que mes-
A Mensagem que o sr. dr. Epita-, mostrando que o defzcti nao fica ahi civil e militar. ,a�imo se r en n, cu.npr rr o seu de'j t' t

'

d S, . b 11
"

-

" .
mo a e cer o pon o o grupo o acro

cio Pessôa, presidente da Republicá, so e nas' ta e as. O que cumpre fazer, porém, é uma: ver, cu d,ira ao Gwerno meros Collegio se mostra a favor dó P p1 diíf "t r f detici I
- a a

enviou á Canrara, justificando as ra- �ea m�nte a
.

.1 crença e mUl.o obra que se torne realizavel , e não p3.r:1 :�zer ace ao e/�mt, ou exrrangeirc em vez de italiano, não
zões por que vetou � a lei do Orça- ma�or, pOIS depois das tabellas expli- augmentar 08 vencimentos· sem ter r.ed.UZlraas despesas publicas a oSlse levando a sério a declaração de
mento da Despesa constitue um eanvaa que seguem cada orçamento; meio de pagai-os. l.m.res dos recursos quo;:: votou. que a França apoiará a candidatura
grande documento, no qual expõe seriam as disposições autonornas , al- Augmentar 08 vencimentos de

-

de Mercíer.
com clareza e segurança a sua opi- gnmas meras autorizações, que, com uns. sem augmentar os de-outros, não ,Ate lá porem, o Governo, -

niã 1 contra o Orçamento outras obrigatórias. elevam o deficit é justo. continuará empenhado em' afas' MaDOhr�' O' yJe'Começa demonstrando que quan-
a 360.000 cont�s.,. E conclúe: «Pelas razões qUE a�i- t�r .

de .s� todas as', idé as de ar-
,

'U U, ,O Ú �
do a Camata O approvou, O deficit Passa, depois, a demonstrar que ma expendi, nego sancção ao prole-I'bJtrto _c Ira custeando as despesas Riá, 25 ,/

de 59671 'contos ainda poderia- des- a enormidade de favores pessoaes cto do Orçamento da Despesa, que o na proporção da Receita .autorí·
,
Serão iniciadas no proximo dia·28,

appareeer
'

,constit�em .0. motivo principal do Congresso �e. �nviou e o {aç� �o zada, nos termos d�8 lels e re: as grandes manobras navaes.

Entcetauto, infelizmente o Senado grande dcfwzt. ,uso da attribüição que.a <?onst!tlll- g�Iamentos respectivos, ou, na, O sr: di'. Veiga Miranda, ,ininis.
o ulcvoii para 184.896 contos. Diz qll�, �uando_ numa Naç�o de ç�o �e outorga, co� inteira cons� falta destes) do Orçamento de tro da Marinha" irá 'aseistil-ae de

Em sl'guida expõe todos os acres- recursos hrmtados como o Brasil; o ciencia da res,pansablhdade que assu- 192h. bordo do Minas Geraee,

6.0 -'1es\lt\\\e aa
"-ellutlt\ta.

1 premio de
1

-,

,» ,.

1 .. lO

2 premios de
10 ..

» ;l

.15 » »

75 » ,.

900 li •

15 3 U A 1· premio a

15, 3 Jt • 2' ) . li<

15 3 ->l • 3' )) l)

15 3 » » 4' ,. ,.

15, 3 .. ,. 5' ) .,

150 Ia li l} 1 � " )

150 ,2 » ".2' li li

150 2 " » B' Jt .'

1150 2 ,. » • 4' j� lO

150 2 li • 5· • Jt

O. Schaeffer ,& Cia 11830 �RE�IOS
Fabrica (ie -;eposteiros. vi trazes ,I

. Os bilhetes são divididos em decimos
colchas, cortinaS, cortinados, atores, II

. A organisação da Loteria de .!!tanta .()athal'ina, obiHlceerá
panno para mef<a, jogú para sa a, tfl�
lho para mesa, jogos para lavator,-io, I

a .Urecção do SOéio �NGEI.O M. LA POR'rA, que
véos para noivas, etc. , Coi durante (; aoDOS soeio-gerente da-Lot,eria.

Acceita-se pedidos para Ãnstalla- d E � I I' R'i G do'· s�,�u o ( o «) rande o Sol.ções' completas de casas,' dos artigos

Leo"::1rn� T"rge de Campos, Ju·
-ruor , rab e lllão da Comarca de
FI' I

� 'f' d' L
.

,OndOOJ,hiS, na arma a el,
\

êtc.
Faz publ1co que existe em seu·

-Cartario, apresentada pelo B§ln
co Nacional do Commercio, uma
letra de Cambio do valor de ...

(3. 50.9$000) t�es �.ontos quinhen
tos e nove mil reiS, saecada por
Ferraz & Cia, e acceita -por
Alêm & Cía, pára ser protestada
por falta do' p'agamento no diá
do . vencimento. E por se achar
cluzente o Gerente da firma ac'

ceitante sr. J. C. Terry, pelo pre'
zente intimo p'Bca dar as razões

de nl10 p�gamento e na falta,!
do resoectivo protexto., I

'Fpolis, 24 ce Janeiro de 1922·
Leonardo.J de Campos Junior

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

Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
eUe presidida resultaram votados para Deputados ao Congresso Repres.en.
tativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Daezmbro pro Xlmo
lodo, na ordem seguinte:

,

Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votos
Coronel C9 etano Viei 1'8 da Costa 10.316 »

Dr_ Edmundo da Luz Pinto
• 9,714 »o

Dr. Carlos Vlcior Wendhausen 9,653 )-

Major iosé Accácio Soares Moreira 9,530 •

Dr. Arthur Ferreira da Cosia 9,346 .--- »o

Coronel João Fernandes de Souza 9,287 :t
,

Coronel Hyppolito Boiteux 9'275 »

Jornalista Oscar Rosas 9,152 l)
,

Dr. Fulvio Coriolano Aducci '. 9.086 l)

Dr. Henrique Rul'1P Junior 9.oél »

Coronel Manoel Thiago de Castro 9 010 »)
. Dr Ivo de Aquino Fonseca 8'984 »

Dr. AnijmÍo Pedro de Andrade Muller 8.955 ))

Dr. J.oão de Oliveil'a ",}o 8.924 »

Ooronel João GUimar'ães' Pinho 8.904 »

Capitão Joe Lu�z MaJ'tins CoHaço 8.877 - '"

Dr. Cid Campos '-

,
8.317 Í1 �

Capitão Jóão Pedl'o de Oliveira Carvalho 8.281»
C(lmmandante Carlos Moreira de Abreu �.223»
Major Luiz de Vasconcellos 8.222 �

Dr. Vic!ol' Konder 8.215 �

Coronel Alvim Schrader 8.210 "

Pharmaceutlco Manoel Deodoro de Car'valho 8.209»
Major Eduardo OUo Horn 7.856 » '

Capitão Viciai Ramos Netto 7.856 »

Dr. Placido Gomes 7.767 ".

Dr. Aalonio VícenLe Bulcão Vianna 7581 »

Coronel Francisco Ai vai) Fagundes 7 .346· »

Maj!)f Bibiano Rodrigues de Lima 7.127 ,))

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Bra'nco 7.044»
Dado 9 pass&.do nesta cidade de Florianopolis, aOs cinco dias do mez de

Janeiro de 1922. Eu: LeDnardo Jorge de Campos Junior, Tabellião, ser

vindo de eecretario,o escl'evi (Assignado) Americo da Silveira Nunes. E,tá
cnforme o origillsl. Era ut supra. Tabelli�o Cam_pos _Junior.

fmprela na[ional �.e naveuatãoJ fA BRICA DE REPOSTEIROS, COL

BoePtlI . 1 ��f' ��:l.'Nj�G«lO�fiÀ P�:lN4�
TRilHOS PAUA MESA,PAQUETE

MAX

DIRIJAM PEDIDOS A' FIRMA

O. SchueCfer & Cia.- BRUSQUE

. (eolrro
I

Uvi[o e R�[letalivo
"Jo�é BOit!DX"

De-ordem do sr. vice-preside-nte
00 exercicio das funcções de presi
dente desta'associação, convido os srs.

consocios para reunirem-se em sessão

de assembléa geral, domingo, 29 do

evrrente, ás 3 horas da tarde, afim
de proceder-se á eleição da direetoria

que terá de gerir os destinos de Cen
tro no anno social de 1922-·1923.

De accordo com 08 ,Estatutos. não

poderão· votar os assoCiados em atra

zo de dois ou mais mezes em sulas
mensalidades. -

SecretarL. ao CeQ_tro Ci'úco e Re
creativo J08é�Boiteúx', em 21 de Ja
neiro de 1922.

O 1· Secr�tario
Femando Joaqu:im de Souza Sahirá no dia 27 do corrente, ás

.

STA
9 horas da noite, para L�guna.LANCHA BOAVI Recebe passageiros, valores, encom·

V d
' .

1 ha á meadas e cargas pelo trapiche Rita Ma·
e? e·se a ,)l?penor .ane ria.

,gazoltna «BoavIsta:.. Pre�o_ de

I
Para, mais informações com os

occasião. A tratar com o Snr. f\gentes
Elysio Simões, Rua João Pinto, 14 Hoep,('ke, bOIão &. Cln

.

AO P�B�I.�0rl· d Pr'e[I'I�!H de uma casa limpa,A nova serraria mlCla ora· a .
,

baixa da lenha. em tóros for'nece' a·. com dOIS q-aartos den-

em domicilios, metro cubico 7$000. tr� da cldadf, � Paga�se o ::::lugu�l
Rua Almirante Alvim, n. 28 adlántado. 1 rata-se na gerenc!a

� l.Telephone -;-ü. �3. í desta 'folha.
Pela propr.letari8.

,Affon8o Allia

supra.
Devido ás machinas modernas E::

bem aperfeiçoadas, est.a fabrica. está I
nas 'condições de forn�cer o qu.e ba de

moderno, elegante e de superior qua
lidade.

MUDANÇA
Carm�'A. Mud,;u· ·sua residellcia para

o Largo 13 de Mala n. 21. o

sr. Jacqu\:s Schveidzon, com casa

de fazendas e .ou tros artigos por
vendas a p'festaçQes.

PHOTOGRAf tiO
,

RUA TlRADENL...:; . f

Retratos pua: todos os pIe ( 'l �
desde 5$_ a clllzif'

Endereço telfgraphicn. Schaeffer

Preços bar'atissimos

LOTERIA· DO ·ESTAOO
-DE-c-

Sta.Oatharina
Distribue 75 ól; em premios
27 DE JANEIRO DE 1922, A'S 15 HORAS

•

41 a ExtraCÇão-Plano E

lã�ooo bilhetes li 8$000
menos 26°[0
76 010 em 'premios

� 120:000$000
3():ooo$ooo
9o:000$0@0

-

PREMIOS
- 30:0008000

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

,

18:000$000
1:500$000

,

750$000
750$000
750$000
750$000

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

90:000$000

,

,

1:000$000
500$()OO
200$000
100$000
20$000
lOOjOOO
50$000
50$000
50$000'
50$000
20$000
2O$OÓO
20$000
20$000
20$000

RS.

Os concessíonarios: ,LA' PORTA & VISCONTI
, ..

A,dlrD i,Di.traçAo
Rua Deodoro ll. 14

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

FLORIANOPOLIS
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


