
or

ORGÁO DO PAR,.T1DO REPUBLICANO CATHARINENSE

ANNO XVII _l FLORIANOPOLI� II Sabb11do� 28 de Janeiro de, 1922 II SANTA CATHA�INA II NUM� 973

o MOMENTO'POL.ITICO
,

lo· (Ieitolin [alburíOeOle 10
AI;, de Março,. proximo, todos os. cidadãos brasileiros, alistados I,

corno eleitores, são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,
no quatriennia de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira, No
mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis-
trado da Nação, . _,

-

,

Para o. primeiro desses cargos, o orgão da, suprema direcção da',Partido Republicano Catharinense recornrnenda a Iodos os seus COf-

rellg onarios o nome do
,

,

Dr. #lrthur da Silva Bernardes
.

Não precisamos encarecer 0S serviços prestados á causa publica
por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
de 1875, formou-se em direito na Faculdade de S, Paulo, tendo logo em

.seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de-
putado á legislatura mineira, de 19Õ7 a 1909, quando foi eleito para
a Camara dos -Deputados federar, que no mesmo anno deixou para AIexercer o cargo de Secretario das finanças do seu Estado, cargo esse '. m�ço
em" que prestou assignalados serviços,

Em 1915, voltou á' Camata federal, onde ainda desta vez não
demorou, -pols não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr, Del-,
phim Moreira no Governo de Minas Oeraes Nesse alto posto, o dr. :
'Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem,,!

O governo do Pará e o ",Se
.actuando de modo intelligente e seguro, na vida e desenvolvimento do �tIii.!. b' i d 11· .� AI ,.:2 Lauro Sodre
Estado, concorrendo para o in.vejavel grau de prosperidade que des-. �� Ir '!!!!!in .a .Il,evAIl.Au08 �. : 'De certe tempo a esta parle, ai.
fructa actualmente a sy_a t.eJr�..natal. . guns [ornaes têm publicado insistentes

,

Para a Vice;--Ptesícfencia da Republica, o nome que a Commlssã re-.
.

"
I

I � If!,,_= noticias, atias tendenciosas, de qu_e o
.commenda, é o do -",�. ::_'"__"� ;- -e-, '-r_",.�� ••�-

.•J1r.o..l,iªQ!l-se, hontem, ãs 12 ho.lcalorosa saudação ao sr.' oommandan- gove!no do Para e o sr stnad�r Lauro
Dr Urb'ano' d"s 'Santos da Costa' ArauJ'o' P J'�

,- _. .

- F derí V'II
'

, A:ffl 1:_ Sodre abriram mão das candidaturas
• U.' .', rgs, no a aeio, o almoço t�'tlllll)

qaelt?
�e eneo- ltiaF -9. á- sua- �·I?'P-ª-Q.�---dos ·drs. Arthur Bernardes e Urbano

filho do Maranh�o, onde nasceu em 1859, (e�tudou direito na Fa- ? Exmo. Sr: Coronel Rauhno Hern, ficialídade, que tanto esta 'la hon- dos ,S-áníós"â ill�sideocia e vice-presi-
culdade do R�ci,fe, na qual se d.sttngulo pelo seu talento e amor illustre Presidente do Congresso Re- rando a nossa marinha de guerra com dencía da RepublfC)� _

"

.

.ãs lettras., Logo depois de formado. exerceu em sua terra o car- reseutativo e Governador do Esta- os seus relevantes serviços á nacio- Neste sentido o nosso êij:te�--. d�
go .de promotor publico-e o de juiz municipal, sendo nomeado, ejn do, em exercício, offereceu ao sr, ea- ualieação da Pesca. trabalhos. �r. dr. O,scar Ra�o�, que�-
\1889, juiz de Dírerto de Campos Novos. neste Estado. Mais tarde, itão d f F li' V'U di

. 2' secretario la cLlga Patrlotlca Pré
,

1897, o Maranhão, o elegeu' deputado ao Congresso Nocional, sendo p� a? e ragata re eneo I ar, Ig- S. Ex.. teve então carinhosas refe- Candidaturas dos drs. Arthur Bernar- -

no. anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não n�ss!mo commanda.nte,do �l'uzad�r- rencias para a, illustre offieialidade dei; e Urb,ano S�(_lt?S', recemíundada,
tomou posse, resignando o mandato: Foi reeleito deputado , ,federal a."xtllar J.0�é.!il Jn.'lfamo e a sua dis- do cruzador JoséBorifacio, á� qual nesta capital, dirigiu, ,.ante-honte�, ao

á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906. tmcta offioíalidade. levantou a sua taça,
sr, dr. Souza Castr,? íllustre Presiden-

Em Jãneiro. de 1913, os seus cont�r!"aneos elegerern-n'o novamente Ú almoço teve logar na sala de O d F d
,-

V'I
te do Pará, o seguinte cabogramma:,

-Governador do Estado íuncção que ainda dessa vez nao chegou a' b t' d Pa I
. sr. commau ante re eneo 1 - D.... Souza CR8t ...o-Pa ...á-

id ',. V· P '.J 'd R bli
' anque es o li amo. lar.jnuit ibili d d Ie�e!c�r, por ter SI o e eite Ice- rest�ente. a .: .epu .Ica, para o qua- A' mesa ,

.'. ar, mu� o sensi lisa o, ages eceu a De em.

triennio de 1914 a 1918, tendo exercido a presidencía em 1917 duo .
, que

..

estava Itndamente
expresslva howenagem que era preso Teudo telegramma8 disd·

.rante a. ausenci� ,da dr. Wenceslau Braz.' Depois, fo� pelà' terceira ornamentada de �Iores nat�raes, seno tada á 'sua pessoa e aos seus colle- dentes dlvRlgado. imprensa
vez eleito Governador do seu Estado. cargo ,que 'actualmente exerce taram-se as segumtes pessoas: qoe V. Exa. e senado ... LaRro

,com muita competencia e brilho,'
"

Coronel Raulino Horn, Governa- gas, Sodré trabalbam no sentido
,

São es�e3 OS dois no�es que a Com?1issão executiVa recommenda dor do Estado, em exercicio sua ('asa Disse,;que já conhecia a tradiccio- de Estado qRe V. Ex. patrioti'
.ao suffraglo dos seUS amlgos,e companheirOS. _." Tt. d t d d 'J' C'l nalamisade'odo povo catharinense á CHDlente dl ...ige,abri ... milooa

Contra o. cidíldílo i1lustre' que indicamos' para Presidente da I<e� Clvl e �I,I ar, ep� a o r ,o: ,0_- marinha nacional Fez allusões á qne8tão de cRodida'oras, (>s'

publica" levantaram' os seus adversar�o� uma verdadtira campanha de l<:ço, ofhClal de gabmete; capltao Joao "

,..

,.
, coIbidas pela Convenção Na'

difa'màção, infeliz e depioravel recurso de que s6.lançam mão os que Caneio e tenente Caritídio Regis, a�olhlda _fIdalga que lbes tem sldo doual de "ooho, sdicito qRa:

't�m ,a prev!a certeza de que nas urnas não ,poderja� �bter a '-m:aio- respectiva:mente ajudânte .,_ie orcleos e"dJs�nsad,a pelo governo e pelo (povo lidade redaetor jornal «Repu'
nà necessarla para �encer, ,Chegou,.se a.te a, attrtbl.,IIr ao dr..Ar.· auxilial'de gabinete de S. Ex.';, Dr. desta terra,

,

blica» InCormar a ...espelto.

�hu�, Bernardes a autona de uma carta,. escnpta em_ termos grosseiros, H
.

T L h f d P t'd R _ O sr, comma!ldante Villlt, termi- De autemi\o agradeço a bOB'

'lQdlgnos de qualquer' homem de
.

mediana educaçao, e na qual. 'se er�} 10 uz, c e. e o ar I. � e
- , ". _'; ..3 da soa respusta que, data

'-continham insultos .ao .

Exercito Nacional, ao M�'r,echal He�mes da Fon· pllhhc�no Ca�harm.ense; ca�Itao de i
nou a sua ?ellil oraçao, l�vantando � venia, publicarei. Atteo�iosll.

:seca e ao dr. Eplfaclo Pessoa. ,Com a falSificação dessa carta pro- fragata Fredel'lco VIllar, major Gus-I sua taça á Santa Catharma, que pos- sautlaçéies .

.curou·-se !�compatibili�ar o candidato, já apoiado por quasi, todas ._as tavo Si!veira, SécretatÍo da Faze-nd,ü; � sue homens da envergadura moral - Em re'lposta, o sr." dr. Souza Cas,
forças �ohtlcas do palz, com as forças _armadas e ,�am .o Governo da UnJao, di'. Abelardo Luz, Secretario do ln- r e politica dos Exmos Srs, Coronel Iro, il1uslre Presidente do' Pará, diri-

Feltzmente! porem, ess� ,pl�no Inao' produzl.O o resultado. esperada, t
'

, J j' 'd H" L' I Raulinb Horn Governador do Esta- giu hOlltem ao dr. Oscar Ramos o se�

pois as pr.opIlas �pessoas InJurtadas não acreditaram na' veraCidade da e�lOl e uS�lça, r. enllque essa,
I

'

,

"
• • uinte cabo ramma:

'

carta e o "nobre 'Exercit-o Nacional numa bella e "confortadora máni, JUIZ Fedet'al; desembargador Antero I do, em exerClClO, e Dr. H_erclho Luz g g

'festaçã<;> de civ�smo. � não. se deix�u arrastar como instrumento da po- lIe Al:lsis, Chefe de Policia; capitão I c�efe d'o Partido Repuhlicana. -'-Relem. 26. Autorlilo e

litiquice .

Stm escrupulos, con5ervando--se em nivel superior ás agjta- de fragata Manoúl Coutinho capitão E tod.as as'. taõ,as fOi'àm 'erguidas ag ...dade.ço C8nt!�",8tda ... tenhamdO.-

d f' f - ,

t'
'_

1 d d f d
. ,L , .'

' ,)\. "
.

ma a( o a a .'h·V. e assoml a
.çoes as �!las, Irm� �a sua unc�ao cons ltuclona

_ e. e, ensor a or- do Porto' major dr, Luiz Sombra em honra aos dois eminentes catha- C 'ã d'" 'h ... •

,delTl publica, .do reglmen repllbhcano e da _patna, hei as suas glo- ' ,
,

'. N

'

l'I'nenses.'
aR ,onveoç o e ;RD o, ",BO

riosasJradições. ,',
" commandaote da GlJarmçao Federal daç�e8. (&88ig,) SOUZA C.&S'

Esse e outros meios de que os adversarios se utilisal'am. e e do 14' batalhão; capitão João Car4 O exmo, sr., d'r. Hercilio "Luz TRO,

.contin!Jam a u!ili.zarrse,. na. vã eAsperança de foryar o M. Arl.hor, Bar- vc:.lho, f;upcrintendente Municipal; dr. levantoy o brinde de honra ao Com a formal declaração do preclaronardes, a qeslsllr do pleito, tem� antes, alhelado dos candidatos da Ferreira Lirna, 'deputado federal' co-"Ex no S D' Epítacto Pessoa Presoidente do Parã, estâ 'des'eita a
,opposição, al�á5, extranhos, de cel'to a �aes ,manobras, a sympathia e' o ronel Pereira e Oliveira dr. Arthúr"j

1

I' pr. �d' 'd R bl'�
II

,.liAPOIO �da maIQr pa.rta da,s classes conservadoras, e, por, ouh'q lad�,
'

.' _

'

"
_

prec ar.o ,re..,l e�te, a �pu I ballel.a do apoio -daquelle Estado e ç:1o-
tem servido de estimulo e' incen,i�o� a tçdos aquelles que, em grande GUlmaraes, chefe da GO�I)"ssao de ca, ,$l CUJO patrIotISmo, disse S. seu eminente representante no Senad?

maior,ia, cerram fileiras ao rl3dor dos nomes cons.agrados pela Con· Saneamento e Prophylaxla Rural e Ex. se' eleve o re'levante serviço da
o sr. Lauro Sod!'é ás ' candidaturas da

, dissidencia.
�

,

venção Nacional.
_. '.'.' Anisio Dutr'a, auxiliar de, gabinete nacionalisação da Pesca, ,coofiada

. :rodos os dezesete ,Estados d'a Federãçao, qqe' mdlCaram, por seus -do Ex.mo" Sr. Gov.ernador., em bôa hora á dedicação exem- A [hela'da �o del�aado de'Jegltlmos represet;'t8mes, os ll0':lles do� dt's. Al'thur Bernat'des e Urbano A officialidade do crl'lzadol'-auxÍ- I d �'ll S C
'

ddos Santo:), conL!l1�am, ,com lDabalavel seguraO,ç9, cohstentes, com Q "

,
,. , • p ar

.

o I :ustr� r. oll?-man �n-
Compromisso assumIdo, e' i8S0 significa a victoria- dos dois ilIustres can-

xIIta I José Bonzfqc'lO este-xe assim te FrederiCO VllIar e da sua brIO-
, II')·U·[8' '

_didatos. S'. C&thariu8, guardadas as devidas propórçõ'es, vae, de certo, representada:
. 3a offjclalidade.' a.

- �concorrel' poderôsamente para' esse resultado, pois a Commissão Execu- 'CommandanteFl'tKlerico Villal', 'ca
'

T" 27
. .

t
-

d 11
-

b 'l'erminado o almoço, o exmó. l]UCaS,
tIva caD: fi <;lue to os aque e� que sao mem _1'08 do Partido,� .prestigiarão, pitães-teuentes, Anuando P11ma e eh 1

sem hesllaç�es. nem desfaleCimentos; a acçao dos seus dirigentes, que, Santa Rosa \ los. tenentes Zenithilde sr. Coronel Raulino Horn e as' egou l10ntem a esta cidade o

.desde o pl"'tmelro mametIto, desassobradaments, collocaram,se ao lado M C.' 1" R 1"R' G ,I demais pessoas presentes pas·lsr, dr. Breano Gui�arãe8, recente,
dos candl'da�os da Convença-o.

,

'

,

agno a,rva no, au, eis an,ça,- [nent d d 1 d especl'a[li
. d S N saram-se para o salão nobre do e nomea o e ega o

A d,edicação á cau,sa commum, de .que têm dado sobeJ'a. s provas,' ves e. ouza e uno Barbosa OlIvel- d t
S I Paiacio, onde mantiveram aníma· es a comarca.

·em todos os lamp; s e vissicitudes, os nossos 'companheiros de ,toda o l'a e
.

I va,
'

-

S S I
Estado, a� tradiçõ3s de disciplina, q_'ne têm !;ido até hoje a nos.58 maior Foi servido ° seguinte da palestra. . . que. está lospedado no Gran-

força parLldariá, 8, so'bl'e tudo, a confIança que mel'ecem os dOIS nOmes,
.

, ':'_Úur. a�te o almpço, tocou a
de Hotel Alliança, tem sido muito

Hlustres que recommendamos ao ileitorado, nos permitte a certeza- de qlla MENU
" .

visitado .

.5. C'üh-ar'ina dará a mais brilhanta e expressiva vota.çâo aos drs. Frios á ingleza, Salada russa,_
banda de mUSIca da Força Publl- ---.-------.....�------�

,Arthur Berna�d�s e Urba�o dos Santos.. Peixe de fornod americana Lin- ca., Audiencias do Sr. Go-
.

A Commlssao ,ExecutIva espera que, maIS uma vez e como �empre,. '7:i1'l d d' l' -Ex m s de '

saIbam cumpl'ir o seu deve-r todos os seusdedicados companhell'os'do [Jua d romana, .c'l et 'lp oma-
,

' c�sara e. co�pare.cer vernador
·P9rlido Hepublicano CatharinenEe'" ta,

- ao almoço, �or motives Just fIca- O SI'. Go\'cl'mulor do Estude
Hercílio Pedro da Luz, Felippe Sdhmidt, Elyseu Guilherme Fructas, Doces, Vinhos, Chá; Ca- dos, as seguIntes. pess��s: Desf'm,' durá, no«lteReias pobllclts, á.

da' Eilva, Antonio Pet'eira da Silva Oliveira, Carlos Wendhausen, fé., bargadcr Medel.ros FI1�o, PtesÍ' tC"ÇUIiI e sextas'Celras, de 13

,JO{J.() dit' Silva Ramos, J(}aquirn David Fer,reira Lima, Leonardo O almoço, correu na maior cor- den�e do S,�perIor Tnb�nal do ás l� boras Nos re8ta .. te�
Jorge de Oampos Junior Fulvio Adubei Pompilio Vespaziano Duar- c1ealidade,

.

Estado; Almirante Frede.rIco. Sec· dt iRáS Jl. EXII. nt.teR�le"'l\ Ijomeu
-# TA'
.,

•

A h
'

E S C' 1St G' - e fil!Pessoa.. qoe .' ve ...em au-
",e c.uu/�, Pedro de Oliveira OarvalhfJ, José Arthur j3mteux,

,

o c amp'agne, o xmo. r. co e. ,arone v
ao erre ,ulmaraes, dieuci.' -pre"hunente ma ...co·

�. �der 'Cjl'onel Rauhno Horn levantoLi uma' ,dmlolstrador dos Ccrre!os. da,

governo do Pará e o Senador' i duro S.o'dré
contmuam apoiando os Candidatos da Convencão

.
,

NO PALACIO DO GOVERNO
�o P�LAtJIO'

offerecido . á offictalldade
-JOSÉ BONIf:ACIO

,IA surressãe
presidencial

!�
------------------�---------------------

do
-

.

Attitudes definidas

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



REPUBLICA-Florianopoli�, Sabbacfo

o �I. Preli�eDle i Repnbli[alCadê o Bastião? O mamIlo poliU!8 ';'rl�;b:ii��:�,::�:�����O;{v�firl�i
·[ODnr

..atDla,·�e tom. a loofe.c Realisou-se, ante-hontem, �o Thea-
!H'!lnl"e",ta"'0-e8 de apolo ao d.r.

����i��� Ii'�::�����oas�u�i���r ��:� co�:J�te, d��rr�t� �r'ea���o;re�ees��la"\ 'dnraYt�o d�f' [01001" IdO' Pee tro Alvaro dr Carvalho, o espe-
... _

·'À.,thor Berllar·de!i\ ��Sme;asb!i_V��S. n����o�������a�bl:�çao �:��as'I��a!����iP�(;n d�i�������' 1�ueri U Uu�, U� U � 'I etaculo em b,oluen�gem a08 e�rnt'),s'l Ao �m vez d,o que apregôam os ad- cordialmente illustre amigo conven Invernada e Barzan .

.

[�rlornf " 81'8; cel, Raulino dom.
.

Presidente versarlo� declarados. e OS encobertos cido Lzel.o novamente muito breve Pelo decreto n: 151 'I, da mesma duU Ii� ,

do Congresso' Representativo e Go- da candidatura do emJn�nte �r dr. Ar· triumpho definitivo no�sa c3us.a. Sau- ta, foi desdobrado o Curso
'.
da escol

. '

C' d
-

d I E d
'

. " thur Bernardes á Presidencia .da Re d
-

D t d Noriv I Freitas, I' d R' P
,

A Directoria doa .inre eraçao as vereador do .:Jsta o em exercício e
bli S E b u ha poucos d ta s açoes epu a o ;1 • mascu ma o I) equeno, no mund P d pu ica x rece e eProtestando contra clamorosa injus: cipio de Camboriú

Colonias Cooperativas os esca, ores Dr Hereilio Luz, chefe do Partido numero's'os' teiegtammas de decidido _,
recebeu do sr dr, Toscano Esoinola,

R r n h
.

I .' .

t tiça foi victima 'reaffif!no ,lhe seguran. Pelo, decreto O' 1512, da rnesmauxiliar de gab'inete do Sr. Presidente epub icano Jaltl,. H�'lOense,. sem o re-

apol,it? dasd mpals. prestigiosas correu e_s
ça minha i nlegra solidariedade poli' data, foi creada uma escola mixta eda Republ ca, ' o seguinte telegrammar presentada.a bc l.s�l,l1a revista-opere. po I ieas o, aiz.

_

fica. Providencie junto meus amigos Iperoba, no municipío de S. Francis-«Petropolis, 26� O Sr. Presidente da ta Gad� o Bastião?
.

Que se rmrem nesle espelho os mal
zona afim desfazer eííeito iniqua par' eo,'Republica enc.ar�ega·me transmit�ir �s O 'Th�atro es.tava replecto de fa- dl�eNntoesm:omento em que as, desvaira.
cial injustiça decisão. Abraços, Vai' Pelo decreto no 1513, da mesm

t I
-

pela fundação na �.. demiro Magalhães», data, foi creada uma escola mixta em

SUa� c3ngra u ;c:oC I
.

d P milias e cavalheiros,
,

das e ímpatríoticas explorações de uma
• I Canto da Praia, no município d�or��e é���:�ari�en�t>�.n�:ud��õe:.s,.ca' A's 20 horas, chegou o Exmo� ":Jinoria faccios� pretend� pôr e�n. pe- Uma entrevista, sobre eandl' Camhuriú.

.

o

'Sr. CeI. Raulino Horn, acompanha- figo a ordem CIVil, reaííirrno a minha datura.. Pela resotcçao n- 2898, da mesmaHom-·-·e-'-n---s'.J-...d,"'i5e'
,

'�G'o-'--v-e-'r"-n",'o do dos srs. capitão [cão Cancio e enthusiastica solidariedade �Ot� a c�n, O Paiz, do RiJ, publicou, no ,dia data, foi nomeado JJ normalista Luí'. R'
.

d t de oro didatura de v. ex. Respeitosas sau- 18, o seguinte telegramma:' Augusto .de Oliveira para exercer
tenente e��s, seu aJ? an e .

dações'. Miranda Rosa.s .

-Pelotas. 15 (Slàr)�O:de;Jutado uor: cargo de professor da escola mixta da
dens e auxiliar .de gabinete, tend.o as I '((Sempre ao lado pieza�o amig!l te rin-randense dr. José Augusto, .que Estação do Rio Bonito, no rnunicipíobandas de mUSICa da Força Publica e para tudo. Abraços. Francisco Pei- aqui esteve ha pouco, fez as seguintes de Campos Novos,

-o nosso drsrincto conterraneo sr. da Amor á Arte executado o hy- xoto».
, . declarações a um redactor do «Cor' Pela resolução 11' 28\)9, da rnesm

dr. Mmoel de Nobrega, estampou. nal mno Catharinense, ouvido de pé e á uFieb COri1promls�osassumldos Con: reio do Sul-, de Bagé, que o entre- data, foi nomeado o normalista Luiz d
Capital, de São Paulo, o seguinte

d ber t d ,. t ci venção 8 de Junho Julgamos nosso de ..
vis'ou: «O dr. Arthur Bernardes tem Costa freyesleben para exercer o cargo

e vibrante arlige:, '.
esco elto por. o a a aS�ls en a.

.

ver reiterar neste momento nossa ab-
essa qual dade rara entre OS politicos de profesior de segunda classe cf

Chegámos a um estado de. soel�"1
A S. ,M, Gomme�czal, tambem

soluta solidariedade candidatüra v, ex. brasileiros: não tem medo. dos homens Grupo Escvlar Cruz e' Souza, dd cida'bilid�de politica e civil de tã? eOl-: a�rilbantou esse festival, tocando p:e,sidencia Repu?lica. Sauda, ções. Oyo- intelligentes, antes. procura pol.os em de ue Tljucas, e mterinamente o cargo
gmahcas e temerosas conse9uenclas que varias peças. mslO Bentes, Prado Lopes,. Lyra Cas- evidencia, dando' lhes siluações de des. de professor I..a Escola Complementar
as condições· de bom exlto-- n,o t.me.' A representação Cí)rreu parelha, tro, Be;"to Mirând.a e E(mc� Valle.» taque. Basta ver os secretarias que co.m 'anneXJ. '

tler» govername�tal hão de cinglr·se, '

,

'b' eParhdo Republicano Na.clOnal de.s elle têm servido: Raul Saares, AfraniO Pela resolução n' 2900, ..da mesmà.
em grande parfe aquelle elemen�o es- sendo t?dos os. tJlO�OS e sen. orltas prezandô explorações ,reàfftrml apoIO de Mello Franco, João Luiz .Alves, data, foí exonerado Ricado Júrgens.
sencLl de que Rocha Pombo diZ se.r applaudtdos com mu�to ent�uslasUlo. decidido vossa cdndldatura. Carl05 Affonso Penna Junior, Çlodomlro de que assin pediu,do cargode professorda
mistér nas cogitações dos responsavels Varias numerós fOl'am blsadoil. Maul e Francisco Pa\ll� Machado,. Oliveira, qual delles mais brilhanle.n,o escola,mix.ta d Estrada do Schroder,nJ
pelo destino das cO,lIec�iyidad�s: A Como da primiére, o d.sempenho ,ConfirmanJo iinpressão ahi rriani- ponto de vista intellectl,lal. Quanto as ml1nicipio de Joinville,Intuição do ,futuro, a mtelhg-e.ncla dJS

, d 't festada lamento coração desfecho cartas, são ellas falsas: ,Pela rosolução n' 2901, .da mesma

.

d" d' nova agia ou mUi o.
,

- '

d
.

t' ua d Old
onndes slgnaes In Icatlvos t·

" ...,

D questao carla asseguran o con In -

, a) pela sua orige�: vieram. e e"

I data, foi exonelado Victor, Zawadski�
;'ota que a his�oria humana v�e seguir, D�vldo a mole8�la o J0ven

I e� ção minha desintere.ssada desyaliosa mar Lacerda, falsarto .conhecldo e en' que a;;sim pediu, do cargo de professor
Não ha }11aIS, por aS&lm dizer,. esse mocnto P3checo deiXOU de de!;?empe estjma, Abraços. Rlbelro juoq�eJl'a.» volvido em casos idenh��s, agora mes'l provisJrio da escola de Paraguassú, no

liame que as COUSlS, por 'uma b
.

de nhar os papeis de Pau·d' agua de «Esperamos t·ados os ?mlgos que mo ás voltas com a poh�la, por ter fal i mun:cipio de Itayopolis. 'irr.eprimível �ociologia �ra.zem comslgo Bastião, sendo substituído pElo jQ- se manten,ha .na n:e<;�� atlt�ude �[tI�� siticado documentos e flrm�s do pre· Pela mesma resolução" foi nomeado
par ua Vida de relatIVidade ��m P

ven WlIly Ket'sten, que se houve d�gna, de resls!encla, a tne�tl�avel S�t. sidente da Republica e do dIrector. da Simão Zôraszek, para reger inl�rina�
tem

.

com o ,e�paço, e· merce da
b " .', ViÇO de repelltr. as Investldil� dos fal Estrada de Ferro Central do BrasIl;

_
mente a escola de �araguassú, no mu'

qual ?s Lctos se succedem com�lexos em.
'..' .'.

' '

'.

I sari-'Js que pretende:n assaltar o poder, b) pela sua redacção,
.

em que sao nicipio de ltayopJlis.
e vanos para � result�nte equa�lonal. A Ave-Mana, belh8slma, pagma ls�m es':�lha de meiOS"

,

Nenhu� �er.

commett,i dO,S
erros os m�ls elem�ntares,1 RetrrêS'õruç-ào �n:._,-2-Q.og, ,da m,e,sm'i

Embora, P?rem, as clrcurn�t�nelas do
do maestro Ad)lpho Mello, fOI canta· ViÇO maIs alto .do que, neste deilcÇido e em que o pensamento e. tradu�ld.o ,em lda�J, foi [](.tmeada Bertholma Soares,momen,to sejam dessas

qU,
e nos

fazem, d

,f d t' nto ,art'''lstl'CO
momento da VIda nacIOnal perturbad,a tom de aSp-cf\i:)a C'íG3Sena, !6r3

!:l,e��I1J'5,ra exercer o

c,argo
de professora

d t d d· c -� d' da an- a com un o sen lIDe
"

d' d b'" d 1'" ....._.., .
b

d d
_. I'"

" .
, •

esquecer e o o a
.

Ire çaJ
.

a,
,I, A

.

. pela e�v�lra a am IÇa0. e lIn.. "W_.w. ramente dos h,Clbltos e a e ucaçao m·
prOVlsorl" .da escola de kllom,etro 107,

no� .atraz aos �egJclos publlcos e o pela�,m,�t._}.9 ,
__.9.�1l_10, <lt:I�.,'pº�B��" rO-S---5e-� mô'fa! e sem escrupulos., F. tellectual e moral do senhor Bernar' uo rnunicipio de Orleans.

.

ambIente de vlcia, se appr<>'?,lm�,«de urna ex(j'ellente e educada voz. Valladares». des" I '

iood e':1 c9�ble, ?�J9rma�dos vel
...�.s' 'A_ apreciada virtuose 'foi rpuito ap. ' «Qualqu�� que sej�, resultado �om' c) pela sOa orlog.ráphia, que não pO'

L ot'e ri' a :",d o Estad" o
tempos, nao §f!"a

. �emaslado ?b)�r- laudida. ", missãq par,�lal e �ohtlca Club MIlitar deria ser usada por quem, como o pre'
ti

V.f-_5l}-fiú --sr. Herclho Luz a mtel�a '

I cdntlllu�rel soltdano com V. ex. cada sidente Bernardes, escreve com a ma'�iõrm·.1la aristotelic�, em virtude de CUIO
A

.

d d '. Marib vez mais admirador e amigo sincero e xima correcção c nhecedor, como Foram .os seguintes 'premlDs màio.Canones o. exito das magistraturas su; TO. aprec�a o am�?r sr

I t
- leal. Saudações ·aHectuosas. Tertuliano é, da lingu'a ,port�gueza e da sua 'origem res d:l extracç'ão de hontem, da L0te'premas hão de permanecer d�ntro .de Nocettl qu� f�z com .mUl,to t� en o o

Potyguara, coronel».
. -o latim, de que foi professor; I ria do Estado:certos 'caract:::risticos. As c<?ntmgencl'as papel de tezt��r?, f�n dfereCldo ,,11m «,No momento, e'!1 que a �rdem Ct· d) pelo facto de nunca ter sido usa', 7.850, 3. :Joo$ooo, Rio ..

. da vida ,é que eXIgem o Justo amo!.- bello bouquet de flôl'e� 'naturaes.' vil em _nosso palz. podera pa.recer do pelo presidente Bernardes nem an' i ;) 603, 3:000$000, Curltyba,_damento, surgindo� p,rece, no prtm��- - ámeaçada por um golpe' revoluclona- les nem depois da data dos docu' 4 648, 2:00C'$000, Herval.lO momento, como innovações espl'
'

O sr. dr. Abelardo Luz, iUustl'e rio imaginado pelos exploradores do me�tos falsos, o papel em que são elles 15.93a, l'ooo$JOO,' R,ia, 'rituaes.,
S

'. ,
I " J ti 1'e- prestigio -da� forças armadas, a com- escriplos, e que foi rOt!bado por OI' 4,883, '1:000$000, RIO.E a theoria do philosopho de Sta- arretarIO QO ntenor e us ça,

.. missão opposidonista f1umin�n�e reaf· demar Lacerda na I:-:-:prensa O f!cí.ll : .. : ____'gyra poder .... se� ia cO,ncrehsar em tres p'esentou o EXUlO. Sr., Dr. Het;cIllO I firma a v� Ex,- a s,ua ind�fechvel so° de Bello Horizonte. conforme ficou Protesto de solidariedade
�virtudes capita�s, vlitudtS essas 'que

I
Luz.

'.
J lidariedad_e e caIGJ.QSO apoIO. �a�da' apurado em inquerito olicial;

,

..podem caber nos A'1naes do Congresi ----.--.---._...�.-.-.- ---",-"._".,

ções cordeaes. Faria' Souto;, FeliCiano e) por ser uma das cartas f,alsas da'so da Republica que nos rege, com� [II
.

[
..,

d J' 'Df' Sodré, Galdino fi.lho, H;nrtque Bar' lad�, de Mi!:)as, coisa que se nã? com' Ó sr, corooel Carlos Napoleão P-oetd,.ti�ha lugar l1,a �ua famosa ,Ode a j enIO oralHO, a h � . ges, Joaquim Moreira, Jose de Moraes, prehenqe que, o fizesse. o prop�1O pre' Presidente do Directorio do PartidoVirtude ..
, obJecltv�ndo a todos os . y, '

Manoel Duarte e Pau�lno de Souza.» sidente de Minas. habituado � escre' Republicano loql, dirigiu ao exmo,actos da politica de Alex lndre ?U ,

.

d
'

b ,«Rerffirmo meu apOlO no momento ver diariamente de Bello HOrlzon�e; ,sr. dr. Pr'esidente da Commissão Exe.Fehppe àa Macedonia; um apego Sll�' �s aulas deste, conceitu� o ,e�ta e
, em que é victima d� tã� clamorosa f) pelas differenças maleriaes eVlden cutiva dó Partido Republicano' Calha'cero ao systema de governo constttul· leumento dE' en8tn� l'eabl'lr 8e-ao ,no
injustiç�, que não vingara perante a tissimas entre as cartas falsas l; qual' rinense, o seguinte telegramma: '

'

do, uma gLJt:tde cap3�idede _p�ra to- dia 15 de Fevereiro e as do. curso opinião nacibnal. :Abraço. Deputado quer documento, ori�inal .

do doutor ,Silo José, 26. Em reunião do Di-dos os negOCias de q,ue os maglstra,d?s nm'mal a l' de Março.' Camboim>l.
.
Barnardes. N� proprla. aS.lgnatura

..

ha rectorio do P�rtido RepubHcano e elei-se occupam e, por fim, t:t0 exerC!clO
,Sua, cand dat,ura, no grave mon:en. tres gran des dlvergenclas: em to�os,;os ti:Jrado do municipio foi' votada Umada virtude e da justiça feito de aceor- Os exameH de admisRão ao l' an-

to nacional" mais do que nunca se Im documentos' escriptos do propno pU' moção de solidari�dade á V. Ex, e ásdo éom a forma de góve�no, porque no norQlal começarão'a ;?'o de Feve- põe verdadeiros patrio!as, que con' nho do presidente Bernardes, alguns candidaturas presidçnciaes escolhidas.se ci direito, não é o mesmoem todas reil'o. tam com sua energia, firmeza e sere' de' data muito 'antiga, o t da palavra jJela Convençao de 8 de Junho. Sauas especies de 'governo;, é LtJI t�m- de nidade salvação Brasil. Abraços. Au' Arthur é, invariavelme�te, cortado ao dações.-»bem que a:s noções de ,Justiça sejam A inscripção para os I exames

1'5 gusto de Liman.
,

meio ou um pouco abalxo� ao pas�o .
.__

,

differentes.. . _

adrnissão estão abertas dflsde o dia
«Ante ultimns,lamentaveis acontec�' que nas cartas fals.as o t .oao_ tem cor·

Ii �)8\ft,.i!lrLlilm_
O sr Hercilto .Luz" cUJa, a,cçao. de de Janeiro., menlos em .nada modifica minha attl· _te, ° facto tem hOje expllcaçao.conhe· ��F�I\,I����g9verno• de tão lOestlmaV�ls servIços --.....

tude apoio candidatura V. Ex �auda- cida: é que o n1o��lo que s�rvlU para. r
'

'

ao Estado' dt1, Santa Cat.hanna, o curso

fn'"I' ,po'to nm 1·lberd2dl ções ccrdiaes. Napoleão Gomes, depu' a, façanha do falslhcador fo� uma pro

I A serviço da, cobrança desta Em'�os acontecime_l2tos pohttc?s aC',b I ��, � �m UuU tado Goyaz,. c.uração assignada pelo preSIdente Ber: preza, seguiu, h1ntem. p,r.a ° sul dO'
reclamar .soluçao de co�hnu:,dade. �, �Acompallhando sentimento. gerar nardes, na q�al o .Arthur l�nçado so, Estado sr. A'.lrino Soares, devendo
no scena,rto da. "'gran ,qencla" uma

Nação, em meu nome e do Partido Re' bre "lFesta�pt1�a ficou um .pou<:_o apa. perC0rrer Laguna, Tubarão.' Pedra,5o
"figura d�s�e estofo. c�m.r�levantes q�a- Rio, 27.

ublicano Flumiuense" renovo segu· gado pela a<:5ao. do matta bar,rao, des Grandes, Orleans e Ararl\nguá.
'

idades ClVlcas, alllanoo ,a tempera 111- Foi posto em hberdade o l' te- �an a franco e leal apoio Republica apparecendo mlelrá!,"ente o corte do t.
.o nosso representante irá tambem

domavel de u,m c�ract�r ca�artellado nente Canrobert Costa, em vista �e sahfrá triumphando urnas. pessoa ,V. Esse ?ocumento lexlste em pod�r, do a São Joaquim, 'ao Bom Retiro' ee!O alt.a escol�, a, lOtelltgencia esclac,t!. ter sido expedido um alvará de sol· Éx. e com ella a liberdade e justiça. sr. Bltten�ourt, conforqte .el�e_nottclo� Lahes. ..CJd� de um e)ladlsta moço. para quem
tura do IDS8mo, Saudações muito affectuosas. Alfredo pel,? se� Jornal,. o (Co.rrelo da Ma., 'Aos npssos amigos e fworecedo.

a fmahdade do� esforços dos homens
Backen. " , n�a». E a p�ova ��e �Ol elle, que ser

f res, recommendamol.o, esperando que'
de governo reSIde sempre e com eu-

A 't V' E ," reaffirmaçãó minha VIU de base a talslfJcaçao, esta em q��, elle seja accfJlhido com consideràção
peri Jr enthus.iasmo n�t h?D�a, na ��dn como já fizera. em ou'tro -quatr!�nl1io int�ir�cela�soiutaX, solidariedade agora tendo sido r�qu�itado pelo q_lub t'-llr I para o bom desempenho da sua
,jeza da p�tna, .no Cri erlo � I'!l_?ra I a. ao futuroso pequeno Estado sultno. .

ue Na ão inteira precisa c1Gmonstrai tar, para, servir. e ('omparoçao:;o, o.' a

rn'issão.. ,

de por. cUJO pns:na as op�moes ex � Indicado ha pouco pelas munlCI' q
d �d'd 0'0 ás suas altas virtu sua entrega recusada pel? re�pectlvo Ao sr, Auntlo SJâres' desejamost�an,gdelras nd03' hao dheãapreciar .s pOSo ; palidades pará o proximo quatrienniú �ee� c��:c�s o ;t�e�cíQsas saudações. De deten.lor. Em �o�a> a� asslrn�tur1�i��� uma feliz viagem.

slblh ades: e aman, nada mais desejJm os direcwres da
, O

..
I C' i o». thenflc!ls, a as e � pa av a

.

__ ,_,' _

Eielto vlce-governador num l11omen-
politica local do que a continuidade pUI�o I alll� a,r�� re f'riminosa feio. é muito aberta .em ,Cima; .nas, cartas Co�pra'se apolices do Esta-

to em. que os pr(!blemas de governa- g�vern'jtiva a acção mais durôdou' .

c dep oran o b� de s;r victima re. falsas, ao ccntrano, "e ÇIuasl fechada.
T b lr-

ção e a responsabilidade dos tinos ado ra� do 'sr HercilIo ue veio' \:oni sa. J ma e q�e a�a
d ma é oca de Ainda o B, da pal�vra !3ernardes, tem do. Trata'se com o a c laomiiüstr.tivos eram os mai,s, va,riados e

bia )rud�ncia e m�o firme· uiando vel�dora IOf�llzmel1tied �� vale!me do uma inclin�ção que varia sempre efltr� Campo,s Junior.,transcendentes! o, �r, Hercdlo represen· pela! vereda escabrosa .dos gtempos dehque�c:enclal mf::me�te para reiterar 42 a 45 graos" ao .passo que nas «:ar ��������������!!!'tava contra a lI1dt�aç�o das f�rças pre·
que as nações defrontam os destinos momen g, ��c �s sincero leal e emi' tas falsas esta .lI1ch�ação e de 55 graos. assigna sempre e invariavelmente Ar"ponderantes do parUdo chefia_dO peI.J g.and;osos do Éstado de S.nta Ca ao meu I,S 1O,C o,

.

ha' i'ncondicional Isto quanto a asslgnatura, quanto ao thur, sendo que nas cartasJalsas vem'
sr. Lauro Müller, uma reacçao decl' I harina I

'

,nel?te �mlgo a m!r a dos meus de. corpo da carta falsa, as dlfferenç�s por extenso Arthur Bernardes; , Como'si_va e accentuJdamente ,popu,lar" . -t
Deix'� portanto o vice-governador �?ltd;r1edade l�ge���:ri�S do Amazonas são em'gran?e ,numero e cu�ta _

a crer esses, ha muitos outros argumentos e,Desse �esto de, alto �ep{lbltc��.lsmo o car o ue occu ava ao seu subs �ca os corre
levar ás urnas no q,ue .

só .a. malO!la da �ommls:a.o do provas mil a demonstrar a falsidadev,era�-Ihe �s ódJ�ncçoes presllglOsas tituto
g leg;l, cbede�endo dest'arte os -�::Pf�t�� ���;oaproximo o seu exceJ' C[)lb Militar .nao as qlllzesse ver, dos documentos. De re�tb, já h9je não.

dos dlrec.tortoS locaes, levando·o po� proceiws constitucionaes p,ara des-
so nóme haJ'a Q que houver. Affectuo. g) pela dlffe�ellça. no tratamento, ha no Rio quem não saiba atê' quem

um mGVlmento, .qn� vale pela tra�s incompatibilizar. se e poder ainda urna 50 a ertado abra O. Eph�genjo SaBes,» quanto ao destlOatano da carta -- .0 foram os falsiFcadores: Oldetnar Lacer"fOlmaç�o ,d� radlcahsta .na �ep�bhc� vez acc.eder á vontade da hmilia �S�rdída cam;anhá diffamaçilo no. senador Raul Soares, � .

quem o presl' 'da e Jacintho Guimar'ães. Esie o autor��genttn.a, ao, posto malS alb na po republicana' cdth�rinense, n� fecundCl
me v. ex. só tem .servido augmentar dent� B7rnardes se dmge sempre com material, unidos ambos em uma infíni'IIhca estadoal.

. . �

'_ principio de que a soberam. popular enthusiasmo homens de bem na defe- () prImeiro nome - R�u� - emquanto dade de feitos' da mesma natureza, O,Nesse posto � sr. Herclllo na.o d�1 é o substractum. da forma ,do governo za Ql'dem integridade Nação, Nossos nas cartas falsas se diZ. (Meu caro caso das cartas falsas é, pois, um casox�u que desapp.rece,sse�. d: SI es�� que essa mesma soberania cr!stalizou ami os conscios importante papel Raul Soares�; .'" liquidado e a ninguem mais interessa,»-vl�a de grande C?!TIbatI vld.de. cava", solidamente nesse facto glOriOSO de g
c be defeza re imen inspirada no� h) p�la dlfferença na maneira u:.u�1 As palavras de baculina logjca do ii.'lhelresca revelada Ja ha dece.nnlos de

15 de Novembro. �hesh a
,

d
g
multiplicam todos de asslgnar na sua correspondencla luslre deputado José Augusto foram:tirocinio politico e a� .tencenclas. �emo.

'R a roef' oma o

d
v. i��S •.ãO cerlo triumpho om o senador ,Raul Soares, na qual bem recebi d as e acatadas».'cl;':tticas do seu esplflto benefiCiando Manot;l da NOB E A es orços con uz

. _ n /

PELA INSTRUCÇAO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Instru'(cões para a eleicãe prel!l����s'deft�I�!���':osc;cnr�����sm�:1u::jC�NGRE��s&o DO�EST�D;O!SE UM MfOICO_ TIVESSE IHol ..
,

U I m tos. I ,\Ct'�l da _J. "eS!iMO #)rdUla-l, GESTAO.

,
, .

II § 3' As enwreza.s industriaes, agii:1 rh: ent 9 de S4�te"lbro de -

ir i • I: ,j .

.•
"

•

-denc(·.:ll de 1· d M C
colas ou cornmercues, as companhias 1921 'I N�o lia ira a. �,t;,Cllllvlar exclllslva-.

SI' ! I u l' e:. r o de vias ferreas, de construcções e (Coutinunção) me.,: e a dor, !ratarra de. ��mov�r os
�. .

"

,U
_ quaesqner oatras organizações sirnila- O Sa OSCAR ROSAS: Os Irigorlficos pellgosos 3CI�OSr ,�aus� �rJnLl�al, (j esse

----.' le;,� ficam obrigadas a installar isola' inglezes não o acceitarn. ,ncommod.o. O) �<';ido� são iust inta ..
_ (Continuaçilo) mentes rigorosamen.e protegiJos c.in- O SR CAETANO COSTA: Não é tal. ne.<lmenle ,1eut_;a�zados pela Magll�sza

DA VOTAÇAO A DEsc:OBERTO OU EM CARTORIO tia os mosquitos e a determinar a Os lrlgorificos inglezee estabelecidos Blsurada: pro,,:\:to es:e prescn -to

O voto deixará, por urna excepção, de ser secreto, e se fornCirá-;; des permanencis nocturna nel'es dos per- no Brasil dão preterencia ao gado eu pelos .medlcos e. usado largnnente nos

coberto,--desde que a votação se eífectue em cartcrro, dentro das 48 horas iadores de gametas, ropeu ou mestiçado com o europeu; Hospitaes com,�ra�de successo.

seguintes á .recusa do r:ce.bimen!o ,do me-rno , pelas respectivas rnes is elei- § 3' Os isof amentos de que trata mas não recusam o gado indiano. . �amben:.� �o'" rlelt�res, vos produ

ioraes, ou no C3S0 de nao naver eleição em nenhuma secção d'\ séde ou não este artigo e paragrapho anteriores sof: .Como já disse, Sr. Prssidente, é esta zira bene!lclo::t se tiverdes qualqu.er
do município. A votação nestes casos sere feita mediante as formalidades fterão expurgos semanaes, destinados uma mareria muito controvertida que p�rtur!>açao �ston:acal, ta�8 como m"

_prescriptas no ar t •. 15 do Decreto Legislativo n."4 215, de 20 de Dezembro a corrigir .as íalhas pcssiveis. da pro- nós não podemos elucidar aqui. Alem digestão, dy,p�psJa. gastrite ou gazes.

de [920. " tecção rnecanica. disso, sabem todos, que os ingtezes Obtende um �Idro em �ualql!er phar:
Para que se possa realiz ar a eleição em eartorio, 05 eleitores dirigirão o Art. 1034. A Directoria de Sanea têm grande interesse de propagar na macl� e a ((BIStlrada�in elle contida e

requerimento seguin e: .. menlo e Prophylaxrã Rural promove- America do Sul as suas raças finas e
v e.nd.lda tanto em po como cm c�m-

Exmo Sr. Dr. juiz de Direito da ... Comarca de ... ES!<1do r
ã

a protecção mecanica dos compar. por isso não admiraria que dissessem pflml�os, Iazendo uso conforme
. I�S-

de .. '
timentos Iecnadas, especialrnerus dos mal do zebú trucções

. e. tomai �s vossas r�felçoes
Os abaixo assignados, eleitores pertencentes á ... secção elei- destinados a dormltorios, dos embar I

Eram essas as explicações que eu
sem o �!n,lmf �ecelo_ de sentirdes o

tora) da séde, cu não, do municipio), desta' comarca. conforme se cações que navegaeam em zonas palu queria dar, para demonstrar que eu menor Iscar or.o.

verifica pelos títulos juntos, não tendo exercido o seu direito de dosas.
�

" não fui leviano nem inconsequente ao -�-.-------

voto nas eleições de ..• marcadas para hoje (JU na eleição de-.,,)! _§ uni�(l. Em taes embarcações se' apresentar o meu projecto. Quiz de- �ota� seel :::J"�
por não se haver reunido a respectiva mesa, (ou por ter a r espe- rao rêalJza�os, qu .ndo

.

poss ve�. ex- monstr.ar qu.e O �ongresso .

de S.anta VJ � � Cf � �
Uva mesa se . recusado a receber os votos dos supplic .níes, alle- pu�g?S period.cos, destinados a des- Catharina fOI mUlt? I�nge impedindo
ando ... (dizer os m.Jtivos), requerem a V, Ex. votar em carta, truição d� mosquitos e serã� en:preg�· a entrada do ga.do 1I111�n() no Estad?, ANNIVERS
rio, no �razo de �S horas, como lhes é íacultado, observadas as I d,os

repetidamente substanclas y�secll' quando o p�opr�o _

Ministro da Agri- ' ARIOS

necessanas formalIdades nos termos do art. 15 do Decreto Legis· cldas para afugentar mosquitos de cultura, o Sr. Slmoes Lopes, ha cerca

lativo n. 4.215, de 20 de Dezembro de 1920. .
,bordo . de 6 nu 8 mezes, se me não eng"no, Fazem andOI boje:

.

,�ssim, pedem deferimento. I Art.. 1035. Nas z�nas paludosas de I mandou adquirir gado indiano· para o sr. Francisco de Almeida Macha·
Data ...

ind ce end�mico elevado, os grandes I reprodu.ctores; no proprio berço dessa do;
Assignaturas .... estabelecimentos tndustriaes ;e �grico- raça. na lndia, p.ara exprementar. as o sr. Paschoal Simone;

Deverão acompanhar a esta petiçãJ os titulas dos eleitores seus siO'na- Ias, &5. c.ompanhias ou emprezas de es' vantagens da sua producção em 'aI· a senhorita Carolina Costa, filha do

tarios, e ter a petição as firmas reconheciJas por notario publico.
'"

,

trada de ferro, de aviação fluvial, de guns Estados do norte, pobres de sr. Coronel C�etano Costa, deputado
Deferida a petição, será, pelo respectivo tabellião, lavrado, no I:vro de quaesquer construcções, 'todos os gran, pastagens e assolados pelo flagel10 da estadual;

notas, o termo da votação feita pelos eleitores, que iudicarão os seus candi-I �es serviços publico� ou pafti�ulare�, pyroplasmose e outras' endemias. o sr maeblro Herminio Jacque),
datos. Este termo será as�ignado pelos :nesmos eleitores requerentes que vo fIcam obrigados a manter asslstencla Como V. Exa. sabem os Estados de professor de musica da Escola Nor-

t:Hem, e pelo iUiz de direitoou juiz municipal, em u!tim') logar. medica e a prover o tratamento regu- Minas Oeraes, Goyaz e Malto Oro.sso rnal;
Para as demais formalidades será ob�ervado o disposto 110 D�creto n. lar e definitivo d03 empregados affec'! devem éi sua riqueza pecuaria. e ISSO o sr. Roberto Lapagesse, funcciona'

14.631. de 19 de Jdnelro de 1921. tados de impaludis�o. I quasi todCls os mineiros o .aifirmam, rio fereral;
O juiz que não mandar tomar em carlori.'! os votos dos eléitores que � t· O; esLbe�eclmenlos, empre�a3 à introducção do gado zebú nos -seu" o sr. Ary Tolentino, funccionario da

legalmente o requererem. e o tabeltiélo designado que deixar de tomal·os, fi· I e (o�npal1hlas de que trata eilte artigo rebanhos. O EstaJolde S Paulo, onde Director,ia de Viação e Obras Publicas;
cam sujeitos á pena de sé'is mez"s a um armo de pri'ão e perda o emprego, são obrigados a manter um deposito o elemento officiál, pelo menos,.é con· o menirro Brasil Orumiché,

.

o do
nos termos do �rt. 32, n. II, do Decreto Legislativo n. 4215, de 20 de De- de quinina do E'itado. par� pro.ver as traria á criação do zebú, ainda não sr, capitãolJoão IOrumiché, ha ons-

zembro de 1920.·, exigencia� do tratamento especifico. votou a sua interdicção, como fez San· tror.
.

DA ACTA DA ELEIOÃO '. .

I
§ 2' O tratam�nto dos rmpaludados ta Catharil1::!, Ha mesmo uma luta en' -

, Acta .d9s trabalhos �Ieitoraes' da .... sécção do MuniCípio-de .. se�á re liHdo e,m construcçõe5 apro.-,
tre S..,Paulo e Minas a r�speito:de:per' i;': t:or m.01. vo da p�3sager_n do. seu

para as-elelçoes de .. (ou para a eleIção d� .. ). pnadas, protegIdas conlra os m'squl' ferenclas,sobre raças de gado bovm.o. anmversarlo ndtallclO fOI, hontem,
Aõs, . dias do i:1eZ de '. do anno de mil novec'entos e ... , 110 tos, e será levado até á· cura completa I Nunca chegaram a llm accordo. feilz- muifo fe icitacta a' erentil senho'ita

edificio ,:�., sito á �ua ... n .... , nes�e. municipio de ... loc,al desi set'ld? manti':!'os ?s.d_oente5 ao abrigo1menet-é uma .I':lt� entre theoricos. En-, ZL1leide SJares, filha ido nosso finado

gnado para nelle se effectuarem as eleições de ... tou a eleição de de plcad:ls de CUI CldlOS. tretanto, os mmelrOS, com o senso pra· contertaneo Ernesto Soares.

"')'. marcad�s (-ou marcada),. para hoje, �epois de lavrada a ac�a § 3' Ás �:nprezas e c�J_m�anhias .. e 0: I t!co .que aSA caracterisa,:dizem a,os, pat;'I' �'�ua residencla a�(Iuiram muitas
da· mstallaçao dest� mesa eleitoral da ... secção do mesmo mUnt-1 responsaveh pelos serv,·,.os de que tra I listas: VQces apresentam theOrI3S, nos

I
a Igull1has, havendQ amOlado baile.

cípio, composta dos cidddãos f ... ,coma presidente, e F ... , f ... ta este artigJ e seus paragraphos, e i ai)resentamos factos. Vocês citam opi·l·
.

-

-

.

. c,?mo m�sari?s, servindo .de secretario f ... , qu� para islo f?i pré qu�, a juiz,", .da aut?rida�e 50." taria, I niõe�; nós �presentamo� o boi.
'

I VISlTA
.-

vlamente deSignado, reUnidos os membros da dIta mesa, Junla- e�tlverem ob�lgados. as ex'gw�la� oel'l Amda hOJ�, Sr: PresrJente" 9uem Dr. Carlos Rezende
mente com os cidadãos f ...• f"'j ff3caes dos candidatos f .. _ e f... , les estabeleCI ias, ficam paSSIveis da i fôr ao principal centro da (}ctlvldade Deu'nos 11'Jntem, o pi aze: da sua

e ·c.ujos ótficios de nomeação f�ram apurados. tomaram asse�to no, m_ulla de 200$ a 2000$ nas infrac' ,i e da. cultura nadonaes que é o Rio de visita.o sr. dr. Cai'!os de Rt:zenqe, re'

reclnlo� separado por um gradIl, na sala en que se reUlllam os I çoes.. .'
Janeiro, verá que o matadouro .de cem chegado do RI.:'. tendo já tomado

eleitor�s. I Ar!. 1036. A Directoria de

saneá., Santa Cruz é abastecido, em quasl- a; pos."e do carg<> de fiscal dos Bancos.
O presidente dec,larou que se ia proceder ás eleições de ... ' mento e Prophylaxia Rural fará o tra' sua totalidade, com o gado indiano·1 AO'radecendC' a o'wtileza desejamos

(OU á eleição de .. ), nesta ... secç:ioeleitoral, e, mostrando a urna, tamento_,grat�ito de impaludados !1"SIE ha quarenta.annos que �e faz alao s�. dr. Rezend� agrad�vel perma·
que se achava fechada sobre a meaa, abriu·a, para que se verifi- postos sanltarlOs, e o tratamento sys' campanha em favor do melhoramento nenciaunesta capital..,
casse estar vasia, fechou-a novamente, co n um::i das chaves, que tematico a domicilic" nos Casas de surto do gado nacional pelo cruzamento com

..

'---,---

guardou émseu poder, ..:, dando a oulra ch1ve ao secretario, para epidemico , ou qllal1do julgar neces·1 o gado europeu. A carne do. zebú é VENDEM SE _os pred:os ns.26

que este a conservasse comsigo:mandou que princij)iasse a lavrar s3ria essa providenc�a. I ainda a que alim�nla o maior, o mai.s e 28 darua Campos Novos. Tra'
esta acta de cJn:teç�) das eleições (ou da eleiçãO) a que se ia pro·, Art. 1037. Nas vias ferreas do·.go· I culto, o mais exigentt! nudeo da pu- ta-se n'esté:. red.icção.

.
-

ceder, o que fOI feito pe!o secretario . verno e em quaesquer outros serviços pulação do Brasil. .

.

.

_

Depois do ql;e. o presidente designou o mesario f... para i officlaes o tratam�nto do impaludados O· SR. OSCAR RO.5As· Mas esse gado BENTO XV"..... fazer pela respectiva lista. a cham.ada dos eleitores, á qual resr-on-,
se�á fcilo por conta do Estado; e nas vem quasi todo do Triangulo mineiro .. _

delam 'os que vã 1 em seguida assignados:,.. (a8signaturas dos vias ferreas particulares, e outros esta' O SR· CAETANO CO.STA: Venha dol1' . Solemnes 'exequias
eleitores que compareceram, firmadas na propria acta em cada belecimentos s�rá fiscalizada a SUa. da vier. O facto é que elle é que está

h I 's
A Diocesse vae prestar as suas erran·'

lin ,a e em ordem 11.umerica). _

execução pe a directOria de aneamefl' servindo. O Estado qe S. PaulQ que d�s homenáQ'ens âl�anla memori� de
A votação realizou· se deste medo: A' propdrção que com- to e. Prophyfaxia Rural. tem grandes recursos para favorecer a �

parecia cada eleitor. exhibia elle, perante a me_sa, a sua carteira. Art. 103S, A Direc!orÍ1 de Sanea· importação do gado fino europeu, pa'
Bento XV, S. Santidade o Papa) man

de identificação (só nos logares em que houver esse serviço), e o menta· e Prophylaxia Rural m�ntera ra desenvolver a sua agricultura, para
dando celebrar solemnes exeq:.lias que

seu titulo, e; depois de rubricado este pelo presidente da mesa, «S ocb de. quinina do Estado nos criar a policia sanHaria . animal, ainda
·terão logar, na proxima segunda feira,

assignava esta acta; depositava, em acto continu(I, a súa cedula na postos sanitarios, e promovtrá,. por nãO se atreveu aprohibira entrada do
ás 9 horas, na Cathedral, officiando

Urna, (ou as suas cedulas, si fôr caso de mais de uma eleição); meios suasorios, a quinização preven' gado indiano; o Rio Grande do Sul, pontific�l,!,ente S
..Ex�ia..R vma. o. Sr.

A's 3 horas �a tarde. ve�ifjcando-se não estar a�nda terminada tiva nas �pocas epidernic�s, fornecen' rico, co.m uma pecuaria muit� adiant�· 8i JoaqUIm de OlIveira, ,Ilustre BISpo
a chamada, o preSidente. depOIS de �eclamar a attençao das pessoas do gratuItamente aos indIgentes o re' da. mUIto selecta. lambem nao prohl �cesano ..

r h .,

presentes, declatou qU? ia recolher 6s litulos e carteiras (só onde medio. 'biu ainda a importação desse gado. I ara asslsum9s � es�a omenage.,

houver esse s�rviço), dos e!eitor.es que alli se ach�vam na occasião, § unico: Alé!11 diss�, a direct?ria Nos Estados de Goyaz e- Matto'Gro�' �el::e�e�os 11n: c:n�lt� hrma�o pe�a se:
qu�r os que .lInda não haViam Sido chamados, quer os que, o ten- promovera a mstallaçao de deposltos so, como no proprio Estado do RIO II:>.um eT ommlss O. onsen er ran

do sido! não se haviam apresentado. fei.to i�to e verific�do que de q.uinil1a do Estado, para venda de d�)aneiro e ,em tod� o norte do. paiz, c;._SC? gPP'T��sem�argFdOr A�te�� d.�
per�enclam a êsta secção oS eleItores cUloS ·tItulos e carteIraS em medicamentos palo custo de producção ahas, o zebu é conSiderado como me', s�ls'f rd . lages a °Cs�c�'1 Gm'.
numero de

.... (por extenso),. tinham. sido arrecadados, o I?residen- nas bases-do decreto n' 13.159 de 28 Ihoramente d�s raças
..

nacionaes pela ��n� we ��JCO ,e,c�O't .orqn� e�
te mandou que o mesar o deSIgnado flzesse.a chamada Ilomlnalmen- de agosto de 1915 . sua reconheCIda rushcldade e adapta'

en ausen, n 01110. errom.

te do� alludidos eleitores. Esses, procedendo do mesmo modo que Contiuúa bilidade ás condições especiaes da nos' ialtar o capital e b d'
-

os outros, votaram em numero de ... (por extenso), prefazendo, �7-- sa cl'Íação pelo methodo extensivo . .E profissional do
o �aço, e: u,,:a�ao

com os que votaram até aquella hora, o total de ". (por extenso), O
' '.

d t· d C I esses Estados, isto é, Goyaz 'e Minto
'remos introdu

. ca�p ne�� n o po e·

sendo o nome do ultimo eleitor que votou F ... , o secretario pro- presl en e· a o 0- Grosso, estão em ccndições fa voraveis ellas de jnh
.

zlr a�as lnas por9ue
seguiu na escriplura desta acta; aberta a urna na presença do elei- nia TENENTE SIL· do que o nosso paTa a creação econo'- um erl li

afiam, senadquando mlll�o,.
torado, e della retiradas as ce'dulas, que, separadas as da eleicão mica do gadó fino-, europeu porque elles, dUS�. aç o 'par� ama ores, uma ln

de ... das da eleição d.e ... , (si fôr caso de- mais. de uma eleição), VEIRA agradece' P9ssúeín leguminosas naturaes, pasta� uma"ca .PaaIa elncogneoz ,ver, tnas nudnca
, "d' d -O Jt

.

'd t t I d
.

AI t-
.

't
' fi çao mica, compensa ora

l�ram reul1l as em maços e::>, e, conl��1 o o numero o a as O Sr. Deputado dr. Jõe Collaço re. gens ricas e naO es ao sUJei o� aQS ln' do capital empregado e do esfor ri dis'
dlt�s .<:�dulas com o numero total de eleItores que compareceram, cebeu do Sr. Bonifacio Soares, Presi' vernos asp�ros. que assolam o Imm�nso

� peudido.
ç

COInCIdiU e.ste exact..�t:nte.
.

dent� da Colonia «Tenente Si'.veira»' pl�nalto calharmense. Portanto, elles;i (Continúa)Terminada a venftcação, �eu·se c()me�o ao trabalho. da apu- O seguint'itelegramma:
' podem, fazer, com grande. vantagem,� @II!!!!'!iI!!!'!iI!!!'!iI!!!'!iI!!'!!'!!fI!!'!iI!!'!!'!!fI!'!!'!!fI!'!!'!!fI�!!'!iI!!!'!iI!�1!I!!!!!!

r:ação das cedulas entre os.mesa riOS e o preSIdente, len�o este,. em «Aràranguá, 22. Rogo a fineza de a creação das raças europeas, e
-

não � .

A
'

..

voz alta, ? rrome dos candidatos votados. O r�su!ladofOl o seg�ll1te: agredecer em nome da Colonia cTe- fazem por.que ess.as raças não sao alh
_ nnunclosOb,hvera'J,1 votos para .... e para .... (SI for caso de maiS de nente Silveira> ao Governador e ao a�aptaveIS, c?nslderadu no ponto de

uma el.elçao) ( )
_ .

'
.

. Director da Instrucção Publica a crea' Vista_. econom,co. . ,

fmda a.apuraçao. o secretario continuou a lavrar a presente Ção da Escola, de tão importante clas' Nao sou conlrarlo, Sr•. Presld,ente'
acta. se, graças á acção patriotica do com' ao melhoramento da pecu�na�pela Intre

---- mandante Villar. Saudações». ducção de reproductores fmos; mas sou
(*) Em seguida ao n.ome cio eandidato, o numero. por extenso, de

-

__� contrario ao execesso de theorias em as'

votos obtidos.
_'

'

CASANOVÂ
_ sumptosdesta ordem.

I
.

d d
.

T 'd' Sou pelo aphorismo inglez que -diz

.. e,,)-[O �e '�alamenlolf��:�fdU�� �������e�tn �:� �e:����� ��em:u����no:s�a��'I���d�es nS�ht���� que a raça se faz pella bocca. Sem' nu'

ou fará com que taes mdlvlduosh.' '. tricçao muito azotada e abundante, o

b
.

d 'd d
13 de Maio n, 21 com um depolslto boi inglez, o boi fino, qualqper que

• quem ao a figo e pica as e mos' com grandes stockde fazenda-, joias e .

d
. .

e PrOI�yIIII·1 'Jurai . quitas, em� isolamento indiViduaI.. t t' d d seja a, sua proce encla,'é um ammal

.

ou roó ar IgOS, que ven e a prazo e_ de luxo, nunca um meio de ganhar
! ' § l' Nas-zonas em que for realtzada cinco e seis mezes.

_ dinheiro. Eu acho 'que se deve fazer

Ia
prophylaxia systema.tic� do impa�u. VENDEM·SEoB predios 11.45 da �inheiro c?m recuaria, masn.ão pecua'

-. dlsmo, e quando o rndlce endemlCO j B T H .
fia com dmhelro. Emquanto nao pu'

(aont�nu,ção) .

fôr ahi elevado, a Directoria do

sanea_,rua
occayuva e ravessa ar

dermos desenvolver a nossa agricu!tu-
Art. 033: A directoria promoverá �ento.e Prop�ylaxia .Rural preJnove- n:.0n1a n. 1. Trata se nesta redac-Ira co� processos q�e augmentem e

sempre que possivel, a pro tecção me- ra a mstallaçao de Isolamento,) espe', çao. barateiem a producçao; emquanto nrs

COll EGJO . GORAClO DE JESUS
(tJquipara.(lo á .;scoJa Normal
()atha ..illeuse pela f.ei u.
1233 de I' de Setembro

.
de 1919)

As aulas dO' Curso Preliminar
se reabrlrãoa 15 de Fevere,Iro e as

do Curso Normal a l' de Março.
Os exames de admissão ao 1.·"

anno n'::Jrmal começarlta a 20 de
Fevereiro;
A matricula e a inscripção para

os exames de admissão estão
abertas desde o dia 15 de Janeiro.

A DIRECTO ..tA.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(4) REPUBLICA-FloríanopoLs,_ .Sabbad.. 28 de .Iaaeiro de 1922

NOTIOIAS
Deunl·�O' ri� [ODnrng�r�o' dRr Nlovnna tunohre vae tentar a ascenaao definitiva do Quando .)S membros 'da e pediIl u· UU' y � U�� Dw II � tiU Monte Everest, a montanha roais ção chegarem ao ponto extremo at

[�rdnant Roma, 27
,

alta da terra (8840 m.) OQ Hima- tingida pela expedição do anuo passa-
Rio, 27 . U U� t� Iniciou-se ante-honrem de manhã, laya, deve deixar a Inglaterra no fim do elles terão ainda a empregar tres
O sr. dr. Azevedo Marques, mi-! Roma, 27 na capella Giulia: defronte á capella do proximo rnez e chegar ao pé de dias para vencer a etapa final e attin-

nistro das Relações, recebeu o se-I Na sala do Consistorio "reuniu-se
do Sacramento, a novena fúnebre. Everest, eu) Maio. giro rume da montanha.i apesar que

,

te tel=gramma I C Na, ultima -capcHa ,celebram .,m,is" Nas 'primeiras etapas da aseen- a mesma distancia de terreno e agUIn, "

=zramrna:
.

a �ngr'e?ação dGS Card�aes, s.ob a
v - 'J<!:

«Muito grato pelos nobres senti- I presidencia do Cardeal Gasparri
sa varIos. cUl'deaé's. � bISpOS, aSslst�n- ção, a expedição se alimentará espe- mesma differença de altitude, na alo

meatos que V Ex; manifestou em I E ti ')9 b
do as vanas notabilidades romanas .·ciallllente-. de conservas, mas durant.e,' tu.'".!'a do- M.onte Brane,'o (4810 m.] se-

.'
,

, I
S iveram presenees "', roem I'OS

I
- -

nome do Presidente da Republica, do Sacro Collegio, qu� estudaram os .. ,fi parte final da ascenção, parte, ruais I
uao vencidas em seis horas,

-Ministros de Estado e povo brasi- I trabalhos do Conclave. Ad I ame n to -

l<lifficil devido a constantes turbilhões, C!' General Bruce, o chefe ds ex,

leito, por eecasião da dolorosa perda Acredita-se que menos de 52' Car-ti'
de ventos caneg�dos de parcellas dej pedição. f�z-se. ac{)�panhar por dez

de 8, S. o Papa, ,

: deaes participarão do Conclave ua- Roma,:}7 fgeto.e quando baixa a pressão atmos- companheiros inoluoivo o sr l\Iallory
Muito sensível á homenagem de d sobre �o· I'e- Devic,io ao facto .de 'se énC?ntra- pherica não peruiitte senão uuia ali- que fez parte dr) reconhecimento doven O muitas previsõee -

_
'

VQSimS eondolencias .eu peço a,' V. sultado do mesmo,
rem vanos eardeaes enfermos, e pos- uientação muito lere, os explorado- t anno passado.

Ex. queira �recebe� viv?s llgra�eci- Parece qUE a solução será demo- sivel que I) Conclave seja adiado res G ascensionistas devorão , alimen- Os aseeneioniataa são todos ho-
mentes do �a�ro Collegío e a. minha rada e difficil a Indicação do "succes- U

·

d
tar-se principalmente da carne :con- mens de coragem de resistencia phy-

melhor gratidão pessral. (Asslgnado)!sol! de Bento XV. ma arrisca a, gl'b:la de gad·) thibetanó. sica e de endurecimento , porém é ne-

Cardeal Gasparri.. ! Todas as orobabilidades estão so-
A baixa pressão atrnospherica cons cessario esperar para ver se terão a

: bre o carde�1 Ratti, que é apoiado asce n cão titue o grande obstáculo á realisação boa sorte indispensavel para attingir

A 'nf[olha 'do Pan� 'pelos italianos', do'audaz emprehendimento. o cu me deste gigante do Himalaya:
Ií� U pu- j (Serviço directo de 'Londres para ' Nas altas montanhas do Himalàas,

.

R- ma 27 I

. [hnno g' [ardeal ,I40Ul01
' a REPUBLICA A. A) os ascenaionistas não podem subir

'-----

O jornalllPasse declara" que o Uri_Y U t Loudres, 27-
"

mais de cento e cincoenta pés de dif- VENDEM-SE os predios n. 8 e

partido .popular italiano se mostra Roma, 27 A,expedição ingleza organieada com ferença de altitude por hora (cerca de
favorável :í escolha do Papa entre os Chegou o cardeal inglez Bourne, o concurso do Governo inglezl·,da 50 metros). emquantoque nos Alpes 10 da rua Tenente Silveira. Tra-
card� Pati, Laurenti, Ragonesi e que vem tomar parte no próximo Real sociedade de geographia de Lon- na- Suissa, pode-se subir de mil pés ,

Lak :1\1h:, Conclave. '

dres e do Club Alpino inglea, e que (cerca de 30_0 .m.] por hora. I ta-se nesta redacção.

PONTO FINA·L.
ULTI1VLA HORA

--------,_.--------------------------------------------------------------------------------------------,------�------�----------------------------------------__----------------------------

o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiada Direito da 19. Vara e Prasi'
dente da Junta Apuradora. etc: ,

Fa'z publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por,
aUe pre�idida resuharam votados para Deputados aq Congresso Repres.@n.
tativo do Estado, nas' eleições procedidas no dia 4 de Deezmbl'o proxlmo
iodo, na ordem seguiole: _'

-

"

, Co'ronel Raulino Julio Adolpbo Horn 10,480 votos

COI'onel Caetano Vieira da Costa J 0,316 lt

DI', Edmundo da Luz Pinto 9,714 i>

Dr. Carlos Victor Wenctbausen 9,653 »

'Major José AccadoSoares Morei,ra 9,530 )

Dr, Adhul' Ferreira da Costa 9,346 ,.

. Coronel João Fernand�s de Sq,uza 9,287 li

Coronel Hypp,oJito Boiteux 9'275 li

Joroalista Oscar Rosas 9 152 ,

Dr, Fulvio Coriolano, Aducci' 9,086 )

Dr. Hao.rique Rupp Junior 9.oél •

Coronel Manoe.! Tbiago�da Castro 9 010, »)

Dr' Ivo �e Aquino Fonseca 8'984 » '

Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 )

Dr, J.oão de Oliveira 8.924 »

Coronel João Guimarães Pinho 8.904 ;)

Capiião Joe Lu�z Martins Collaço. 8.877 ..

Dr. Cid Campos 8.317 »

, ,Capitão �oão Pedro de Oliveira Carvalho. 8.281»
CC'mmandante Carlos Moreira de Abreu 8,223;0

Major Luiz de Vasconcellos 8.222 » (. H. dn n�YeDara-d ,[n'IOI·rl. 11'0 Oe ordeni de 8. E-xcia. Revma.
,Dr. Viclor' Konder ' 8.215» UIi U � U IN li sr. Bísp9, I?iocesano, commu-
Co�onei Alvim Schrader 8.210. � Esta CUlIllu... llia posflúe 110 níco aos fieis e. habitdntes doPharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209 -

;o Rio .Ie Jaueirü �rmllz�ns Oe-

Major Eduardo. Otio Horn 7,856 ,. raes á ,Us)Josição de seus em' nosso Estado e diocese a dolo-
"

Capitão Vidal Ramos ,Netto 7856 .,» barcadorese recebedores para rosa noticia da morte ,do Summo.
Dr. Placido Gomes, 7.767 lO o efTeUo de l\rarrants. Pontifice Bento XV, .occorrido em
Dr, Aajonio ViCtiflle Bulcão Vianna 7. 581 'fi PAQUETE· Roma, sabbado 21 do corrente,Coronel Francisco A,ve;; Fagundes 7,346" Itassucê- ás 6 horas, recommeodando aMajor Bibiano Rodr'igues de Lima 7,127 ,)

, Dr, Walmor Argemiro Ribeiro Branco 7.044» Chegará ao. sul, dombgo, 29 do alma' do gran oe Pontifice ás ora'

Dado e passúdo nesta cidade de F!orilnopolis; aos cinco dias do mez de: correntp, seguindo para ,os ,porlOi ções e suffragios de todos os fieis.
Jâneiro de ]922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Juoiot:. Tabellião, �er'll de Paranagu;;\, Antoni-:1a. Santos, Rio Outras instrucções já foram eo'
vindo de' secl'etario o escrevi (Assignado) Americo da Silveira Nunes. E�tá (Ie Janeiro, Victol'ia, Bahia. Maceió, viadas aos, revrns. srs., vi'gariosonforme o ol"iginal. Era ut _supra. Tabellião Campos !un�?!..:._�_ _:_ ._' ��csi!��>ó�abedello, Natal, Macau e

para a oondigna a,ssociaçí:lo da,'
vacla a 15 'I. ":l epoc(;i da cobrall fABRICA OE REPO STEIROS, COl PAQUETE 'diocese ao lucto em que se acha

,

d 2
'

lIO I t e a
a Igreja univ'f rsal.

çaT�es�usrea�i�oJ�d; Superinten- .CHAS, CORTINAS; STORES, r,lN., "

,
ap m

.
Determina ainda S Ex. Revma,

Cob.rança do I' se.mestre dos denc,ia Municipàl de Florianopú 'PARI M[8A Jnr08 PARA SALA! Chegara do f�orte, .dommgo,. 29 que continuem em todas as ma-
...., , fl ti" UU . , jo corrente, segUIndo para os por�os. .' , ',,. ,

impostos �d� continuaçã_o e lis,3_ <!e JaLieiro dé 1922: ' TR'IL'HOS' P1R"A M'rN' ", de Rio Grande, Pelotas e Porto Ale' t�fzes e IgreJas,. ate 2�._feIra pro-
abertura de negocio, af�r'iça.o, Antonio Coelho Pinto "A; [!)As I

gre. ,

" I Xlma, tres vezes - no�dta, de ma.

:vehiculos e taxa sanitaria" '-Thesoureiro ,.' "-

,&
.. I'

'_"

'-,Previne:se �os .srs�.Passageiros que nhã, ao meio .dia e de tarde,
De ordem dó sr" Superiote;l- O� Scp.aeffer ela esta �gencla 80 da bIlhete de passa- 08 dobres de sinos durar te al-

'dente M,uni'cin-al, e nos termos do, : ��,,�.....,���'--�
.

.

gem dla!1te da apresentação de attestado
guns minutos cada'vez.

['" F b
.

i . L
'

vitrazes I de vaccltla.
I F

.

6' J
'

'

regulamento, faço publico,
\

para
a rica ,�e fepOS �lros, ,

"

.... Carga até a v�spera da sahlda ...05
' 'pOliS, � de' ,dnelt'o de 1921.·

conhecimf nto 40s iatE ressados, Jõe
'

Collaco ' colchas, cOI'tInas, �
cortlOados,

I stOl'�:, I paquetes , " _ .', I Monsellhor Francisco To-pp,
que durante ocorrente mez, em Ad d·' panno para mef\�l Jogú para sa a, t�l-I Para m�ls I�formaç�es na �gellcla da 1 vig, geral.

, voga o
'

Ih:>. para, mes�, ,]().gos para lavatol'l,O, I
CompanhIa, a r,�a Conselheiro Mafra

todos os diàs uteis das 10 ás ,15·1 RUA, ARTISTA B1TTENCOURT v.éos, para. nOIvas, etc n. 23, com o A�,-.,te
,horas, se -procede n'esta Thesoll

Caixa Postal n 120 Acceita-se pedidos para installa-, C ,ANVJ�O"raria á cobrança dos impostos de- � I d .

'

d" A o!11panhta aCIOnai Je Navega,
abertura e:conti,�uação de nego- Florianopolis çoes comp etas e casas, 08 artIg()s ção Costeira, põe á di�posiçãO, c!os

cios, aferição, vehiculos e-nte ao supra.
" , srs. Embarcadores, n'este porto, seu

" .

d t'
. Devido ,ás macbinas . (llof}ernas e armazem e lanchas auxiliares para as

sanItarla! cQ[Jrespon e axa prt- ,

b f' d' f b
. .

d", b d.

d'
.

I < '\
"

em aper eu;oa as, esta a rIca esta merca orras, a serem em arca (JS em
. weJro semestre o actual

.exercI-I' AO PUBLICO d' - d f h d seus vaoores correndo as desoe-z,as de
.

d 19"2 d
" '. - Das con lçoes e ornecer oque a e, I " .

telo. e

b
t

d' sed!1 o a, t�xa san!-
.A nG..�a se.rrarià iniciárlora' da.! moderrio, elegante e de superio� qua- ad�emstaazecnaogmepmanhe.a transito, por conta

.

ana co ra a e aceor _o com 'a. , . I' .'.
' I .

't'.b 11' ;t::L' 251 d 12
baixa da lenba em toros fOI'oece IIdade. I Florianopolis 19 de Janeiro de 1922a e a a,nnexa Q, el n.

,
e. em domicilios, metro cubico 711l'000.

'

d J d 1917 b
ti

I
' Leonel -i.nz..e anelro e , em com tna' Rua Almkante Alvim n, 28

-

Exposição permanente
ção com o art. n' 18, da Lei n' Telephoue n. 53.

I P
... Vende �e, por preço LA CH441, de 21 de, Outubro' de 19.\..7. Pela proprietaria

.'
DIRIJAM PEDIDOS A' ensao modico, a bem a,fr,e- , N A BOAVISTA

O cOJftribuinte qne não satisfizer Affonso ASSIS t E Iys I' O SI'm o--e's gueuda «Pensão Catharinense:., á Rua Vende·se á- l:Iuperior 1 h
'

rd b't d t d
"

REPUBLlr"A l ,. d! João PlOto, 34-Sobrado, I I'
,

aJlc a a
o seu

..
e J o en ro o praso ac:- «' , ',(:; 't, acna-sea veti a .

O motivo da venda é ter seu pro. gazo l,��' cB.)avtsta�, Preço de
ma, fica sujeito á multa .de 10 '1. na Agencia EDU' eRAVES, Pl'a- Rua João Pinto, 14 prietário que retirar,se para fóra eo I occa�lac:,. A tratar com o Soro
decorrido o dito semestre e ele ça 15 de Nove nhro. FLORJA�OPOLIS E�!::::!o.

. I ElySlr) SImões Rua João Pinto, 14

[GP.EJA EVANGEUCA PRESBITERIANA
DE flORIANOPOLlS

Pastcr Rev. Julio 'a, Nogueira
No seu t"mplo sito á rua Visconde

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

Envangelho, ás quintas-feiras, ás t 9
e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19
e 30,
A Escola Dominical, para o estudo
�tematico da Biblia e de ca:hecismos

p � a adultos e creanças de ambos os

,s xos, realisa-se aos dom,ingos depois
d' culto da manhã (entre m�io dia e

meia hora depois de meio dia).: '

Ingresso franéo a todos «Vem e

vê", (João I: 46)",
'

'

','

Governo Municipa� ,'.'
, Revisão do lançamento de imposto rde abertura e continuação d;) ne- .

'

gocios, Jabricas, officinas,· etc" �
aferição <!e 'pesos e medidas e I
vehiculo<:, ,

'

IDe ordem do Sr. Superintendente
Munitipàl e nos termos da Porlaria
n. 763 desta· data, faço publico para
conheCimento dos interessàdõs que no

dia 22 do corrente terão inicio os

trabalhos de revi&ão do lançamento
do imposto da abertura e continua
ção. de negoéios� vehicl.llos<.e aferiçá'o
b�r 'o proximo exerciclo de 1922, de
f':'�")rdo com as tabellas a:nnexas á
r ei Orçamentaria em vigor,

,

S�crelaria da Superinténdencia Mu,
I.,ioi )d de Florianopolis. 21 de Novém'·
br(' de '921. ,

.
,

Manoel Esperidião'da Silva
Officiai lançador.' ,

Governo Municipal,

,
A magnífica e bem conhecida fazenda. das Demorós, inclusive

e annéxas .ás afamadas i veriJadas do rio Jarárac:l" Papu Jm e Morro
do Maia, junto ao Fachinal Preto, na estrada ha de Lages, ten
do t>ntréldas pelo Quebra Dentes, Barraca.) e ara-raca bOds casas.

mangueiras e potreiros, mag(tificâS- �g\Ul-d:as, clima eumpeu, a\titu'
de de 700 a 1200 metros, distantes da Capitéd 110 kilometros.

,

A fazenda ,c0ntém mais ou menos 30 a 40 milhõe!'l, campos,

I fachindes e maltas, l:;ôas terras de piantação, Garante-se gado gor
de no inverno t� no verão. Entrega se a falenda medida e c;lemarcada,:
Préço convidativu e tambcmcrec be-se em pJgamento gado de criar
e de côrte:

"

. ,

,

Pa-ra tratar com o proptieta�io 'Carlos Napoleão Poeta, no

escriptorio da Sociedade Cathárinense, na Jararaca, ón em São Jósé,

Morte do' Santo
Padre'

._

,Jacques Suhveidzon, avisa a

soa distincta freg'uezia que mu'

do!.! a sua ,esídencia e' deposito
p'ara o Largo 13 de Maio n,21,

Aprov.:..il0 ,a o'ccasiã) pa"r.�
c.ommuoicá�., afim de eví�ar poso
slveis confusqes, que não, tenho
sociedade OÓ sbCio a'lgum"

, '.�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


