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IA victoria do' dr. \rthur 8erna'rdes e
'. ,

dos Santos será esmaqadera
'Urbano

A l: de Março próximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
como eleitores, são chamados ás urnas, para escolherem aquellé que,

.

no quarriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
'mesmo dia, proceder-se-é á eleição do substituto do mais alto magis-
trado da Nação. ,

'

P�ua o primeiro desses cargos, o orgão' da suprema direcção do' A LirA PRO' -CANO"IOATURAS BERNARDES URBANO
Partido, Republicano Catharinense recommenda a tod s os seus cor- lJ �

rellg onarios

,Dr�OArthur da Silva Bernardes EM SANTA CAlHARINA
Não precisamos encarecer os serviços prestados á' causa publica

por tão conspicuo cidadão. Moço ainda" pois nasceu em 8 de Agosto
.de 1875, íormou-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 1907 a 1909; quando foi. eleito para
.a Camara dos' Deputados federal, que no mesmo anno deIXOU ,para

" exercer o cargo de Secretaria das finanças do, seu Estado,' cargo esse

em que prestou assígnalados serviços..
_

,

Em 1915, voltou á Carnara federil, onde ainda desta vez nao

demorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Dei.
'.phim Moreira no Governo de Minas ,Geraes., Nesse alto posto, o dr.
Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem,
actuando de' modo intelligente e seguro na vida' e desenvolvimento do

Estado, concorrendo para o invejavel grau' de prosperidade que des-
fructa actualmente a sua terra' natal.

'

Para a Vice-Presidencia da Republica, o nome que a Commissão re-

commenda, é o do '.',
Dr. Urbano dos Santos da Costa Araujo

A nobre altitude do Estado de São
Paulo

A ueatio �d 'liga Patrioti[a
Pró·[aD�i�alu(8r Arlbur Ber·
nir�el

.

e Ur�i.no ��Dtor
11o[[e!�ã9

M!D�eD[ill.

i
I
!
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'1
. inbumltão �01 reltol do Papa Coronel Campos 'Junior ID J,.'a'o aIIID�lral[el ��mnl;;��I!as��b;l�r;i� e:;d�

J �

-

pitão tenente Adalberto Cotrirn Caim(Serviço fliredo' de I.oudres bra ao eminente Chefe do Partido Re

I
parD a '1Republicu,.» A.. A.) publicano' Cathar inense, têm sido feitos.

vario, comrnentarios certamente ori·'·
I Londres, 27. undos de algu TI «mal,entendu» COI

I
O embaixador fran!:�z teve honrem relação aos termos usados por aquel,

de nolte uma entrevista com Lord le distincto offieial da Marinha
.Curzon. Ministro Inglez ·dos Negocios Guerra na allu Jida carta..
Estrangeiros, a respeito do projectado. Assim é que o seu nobre auto
tratado anglo-Irancez. passou hontern do Rio.a um seu ami
A di�cus��o das clausulas. do accor- go o s�guinte telegram'Lnai .

do sera continuada na proxirna sems «Río=-Protesto commentarios hão
na, por occasião da viagem de Lord sido feitos em tôrno minha carta ao

[Curzon a Paris,. onde vae tomar p:r- exmo. sr. dr. Hercilio Luz jamais ot-

I te na Conferencia sobre as questões fendi dignidade classe tenho a honra
do L�vatlte. ., pertencer. Minha carta reíerese alguns;
A ,.'npressão geral aqui e que se officiaes que fazem polníca contra go:achara uma base qualquer sob a qual verno estadual e insisto em dizer: ha

.

o acc�rdo poderá ser
.
concluído, po ahi ·conftls<Io candidatur as presiden

r�m nao se conhece ainda o texto pre: cises com politica regional. Saudações
CISO das ccntrapronos.as fr ancezas. -Ia) Coimbra»,

A semana passada, algumas previ', . _ ........ ._ ... __

sões foram publicadas por orgãos da I P ·

d dimprensa franc�z�, que ger�lmen�e re: e rve rs I a e .

preseníam a optrnão dos circules go- _

I v�rnamentae.s; . as es�ipulações e .co�·1 Nestas vitimas noites, indivíduos,
dições me�cH);Jadas nao estavam Intel' perverso� têm invadido o jardim «Co
rarnente de; �:cordo �om o modo de I roncl Rích .rd s

, no Largo 17 de No'
ver da oprmao publica na Inglaterra: I vernbro.roubando varias roseiras, inclu
A imprensa aqui notou que se fosse sive nrna araucaria de 50 cents. de'

possível annuir ao pedido de extensão altura.
da validade do pacto para mais de dez Parece incrível que haja,
annos.. como originalmente proposto, viduos que assiar procedam.
e a acceitação de garantias reciprocas A policia está a visada deste facto
para resguardar a dignidade da Fran: I que muito depõe contra 'a nossa cul-.
ça, o pacto devia ser estrictarnente I tur a,

.

defensivo e conducente ao desarma Os culpados merecem
mento progressivo da Europa. correcti vo.

'

N'este sentido a Inglaterra está dis-
posta a fazer tudo o que lhe for pos- A, I L Portasivel, afim de afastar todos os receios. nge O a O r a
possiveis de -uma futura desforra da .

. . .

parle da Allemanha, receios que con- Regressou da "lua viagem ao RIO,.
tinuam a manifestar-se na França.· o sr. Aogelo La Porta, digno e es

�ore,? nenhum �o ve!no inglez pO' forçado director coucessioüa,l'io da.
dena ligar de an e·mao a nação per Loteria'do Estado.
um tratado, promettendo de amparar
a França por um periodo de 15 a 20 Aeresentamos a S S. 08 nossos

annós, se não fosse puramente por fim cumprimentos de bôas vindas,
defensí vos.
A opinião publica ,ingleza não mu

dará este seu modo de ver e ó gover
no fraucez sem duv:dl sê con vencerá
que a politica ingleza _deve inspirar-se
na opiniílo do seu povo.

Se fosse passivei chegar a um ac'

cordo eetre os. dois' paizes antes d�
reunião da conferencia de Oenova, as

probdbilldades de exito dl mesma se-

rHlo materialmente augmentadas.
.

. Nesse fempo, os ministros dos ne·

gocios estróngeiros da França, Italia e

Inglaterra farão na semana vindoura,
em Paris, uma nova tentativa para
acabar com a luta no Levante, isto é,
na Asia Menor, entre Turcos e Ore·
gos.

Roma,28
Com a presença dos membros do

Sacro Collegio, diplomatas. nuruero-]
sos prelados e nobreza romana, O cor-!
po de Bento XV foi hontem, á tarde,!!eollocado BO tumulo, na Basilica de ,.

São Pedro; onde a ceri.nonia da iohu i
mação começou ás 15 horas. !

Ao signal de monsenhor Re-spighi,)
mestre de cerimonias, as pesadas por- f
tos de bronze se fecharam em

faee!da immensa multidão.
.

Ao mesmo tempo os cardeaes, tra
zendo círios aocêsos, vinham da ca.!
pella Si .tina, do Vat.icano, emquan-!
to da sacristia da Basílica sabia a pro-Í
cissão de conegos cantande o Mise'lTere. .

Viam-se, na capella do Saeramen I
to, tres grupos de parentes do morto; t
outro de servidores e o terceiro gru �
po imponente composto de patl'Ício�)

� �

romanos. J
A gua-rda suissa achava se ao fun- t

do da capella, emquanto na capella!
Palatina a guarda nobre estacionava
ao redor da. eça.
A um novo signal de mOllsenhOl'!

Respighi, os capellões particulares e i
secretários approxi.naram-se e ajoe- .

Transcorre hoje, o armiversario natalicio do nosso prestimoso ccrellgíorn
lharam deante do catafalco.

.

no Sr. c9r.onel Leonardo Campos :Junior, dig;no notario � influente membrr

E id 1
.

tar o CDr o do da Commlssao Executiva do Partido Republicano Catharinense, -

�.segUl a evan alam p
. O anniversariante, que é uma das figuras mais repr esentativrs do nosso

Pontlhc�, collocando.o� numa caixa meio, gosa de geraes sympatbias, conquistadas pelo seu fino cavalheirismo e

de madeira forrada de seda branca. pela bondade do seu coração magnanimn.
O areypreste da Basilica, descendo -' A.ssocl.ando·n.os às grar)d s demonstrações de. apreço e estima que vae

'o altar acom anhado dos seus aco- rt�ceber hoje, enviamos ao sr. cor.Gnel !=al�pos JUnior as nossas sinceras fel!'

lytos. tomou lugar á cabeceira do citações com os votos de uma ex istencia d_I_I.i:1_ta_d_a_, .. _

aÚt1�esegundo signal todos os pl'e- fOrVI'[O do r�nn�monto ri ����:t �� a��or������O!s�i�d����eas ��
sentes, que s� achavam �joelhaJos. �� Urí Ju ríU rí prophylaxla do Impaludismo, e promo·
levantaram-se, pondo'se em proClt'!· "0 h I

·

R I ���:ç�i�d� ������e���ec��e�u��:spfer
SãOÜ movimento seguiu pela nave e rUiu' aXll ura Ia Âr�.ss�o1r��a a execução de obras

('entra:!,
'.

pamndo alguns momentos publicas destlnad3S á prophylaxla art'

em frente á estatua de bronze de São (Oontinuação) tipaludlca em terrenos par.ticulares,
_ Pedro e íma-gem de São Clemente, Ad. 1039. N03 serviç.)s de qual- poderão ser realizadas desapropriações

,
.

.

'h . t'" d da quer natureza, executados pelos por utilidade publica.
Ao encawlD aI-se par� a eo ola a los poderes publicos e lambem nos Art. 1045 A, emprezas agricolas.
abobad� co.meçou o coro dz. capella I trabalhos collectivos de quaesquer em' industri3fs ou cJmmerciaes, e quaes'
Sixtioa a entoar o hymno do

pa-I prezas
ou companhias, a quioinção quer outras org-anizações de trabalho

raiso preventiva é obrigatoria na' occurren' nas Z0!l'lS palud cas de alto indice, fi-

Um earde:al deu a absolvi "ão final cia de surtos epidemicos ?a do�nça, cam obrigados a. realizar installações
. ,

S
y.

P d I
ou qu lIld,) se faça neces5Mld, a JUIZO especiae, protegid lS \:ontra os mos'

.e aspergm o corpo do a�to � re da alltJridade sanita,ria," para prevenir qui,os e destinadas a dormitorios dos
com agua benta.,.

. aqueJIes surtos. operarias ou a enfermarias nas quaes
O simples caixão de madeira foi _§ i· 05 responsaveis pelo sel'viç� de sejam tratados os doentes.

encerrado dentro de outro de cypl'es- qu� trata este artigo ficam obrigados § unico. O nao cumprimento do

te dentro do qual o mordomo d0 a dlspema� os e,!,pregados q.ue se disposto neste artigo import;trá na
,

d'
.

iii t d furtarem a eXlgenc1d nelle conllda. multa de 500$ a 2.000$000.
Papa eposltou tres saccos'jJ coo en o

}.2· Serão passiveis de multa de Art 1046, A Dirt!ctoria de Sanea-
medalhas de ouro, pt'ata e bronze, 200$ a 1000$ os resiJonsaveis que se mento e Prophylaxia- Rural, quando
cuuhadas dU·I'ante o pootificado de fnrtarem ao cumprimen to de3se artigo julgar conveniente, proporá ao direc

Bento XV. e seu § l' .

tor geral do Departamento a medida

O creado de S. S. c01l0cou tam- Ar!.. 1040. Em todas as zonas re' de declarar compulsoria a modifica'
. eonhecldamente paludosas, me3mo on' ção de casos de impaludismo.

bem u� tubo de ZInC? co.ntendo u.m de não tenham sido installldos postos Art. 1047, A O!rectoria de,.Sanea-
pergammho com o hlstonco do seu sanHarios pel_a União, clberá á Direc' menta e Prophylaxla Rural promoverá A bordo do eruzadtJr cJolié

reinado. toria de Saneamento. e. Pr.óph�la,xia \ to�os o� traba,lhos �e rpr<:,.pagan�a re' BÓllifacio»

O segundo caixão foi então eoceI'- Rural promover deposltos de qUII1l11a latlvos a profln.ylaxla anh_paludICl., e"
'.

d
., do Estado nas bases do decreto e re, de modo especial, por mela de folhe' O illustre sr. Capitão de fragataJ'ado em um ,t�l'cetro e ZIDCO, que pe- guiamento do Serviço de Medicamen' tos, annuncios, projecções, conferen' Frederico VilIar, digno Commandante

la sua vez fOI sellado. p�lo cal'deal tos officiaes.' . cias e quaesquer outros processos coO.' do cruzador «José Bonifacio:t, oUere'
Merry deI VaI. ,

.

Art, '041. O trabalho collectivo de I vincentes, tor-�a.rá conhecidas as vliln' ceu a�s membros �a Confederação das No dia 18 do corrente, por occa�

O terceü'o caixão passou, para ou- emprezas industriaes ou agricolas, de tagens �a qUlnma. do Estado para uso Colol1las CooPé�atJvas dos Pe8lca�ores sião da missa das 9 horas, na Igreja.
tl'O de madeira de castanbeira sendo companhias ferro'vjarias, ou de quaes' preventiVO �, curativo. .

de Santa �athanna um lauto almoço de Sa!) francisco, foram empossadas
'rl r

.

h' d quer orO'anizações similares só será' Arl." 048; Nas zonas paludlcas as 'a bordo d aqueJle uOldade da nossa com toda a solemnidade as dignida-desCi o no tu�tl o com as ooras o permittid�, na occurrenéia 'de surtos construcçõe3 destinadas á habitação marinha de querra.
. .

des da respectiva Mesa Admjnistrati�
estylo, epidemicos intt'nsos de Impaludisl11o, ; ou ao �rabalho do homem, deverão T?maram p�rte os srs. Trajano L�lte, va.
____�-o� si for praticada de modo regular

- e! ser 10call�a?aS em lo�ares des�a�pa' pr�sldente; Juho M?ura, .thezourelro;
.

Peranre o altar-mór, de joelhos,
tm torno do veto do sr. Pre- efficiente a quimzação preventiva. I d�S, suf.{,clentemente Isolados e lllu' LUIZ Mello. secretarIO; �:J0r Som�r� prestaram corr-promissQs, sendo en �

Art. 1042. Em quaesquer serviç0s minados. Commandante da Ouarmçao e seu �J� tregu,es as chaves ao Irmão Ministro.
sidente '. da Republica collectivo5 inst aliados em zonas palu' t § unico, Em torno .das habitações, dante tener.,le Zoroastro; Po_pplho sr. deputado capitão João de Oliveira

dosas, devem ser preferidos '.lperarios em um raio de 500 me1ros não serão Be_nto, Joaqlllm Torres, A:!,.ar? \..osta, Carvalho, digno Superintendente Mu

ind�m�e� do im�aludismo, e excluidas' permittidas plantas nas quaes se veri� I Joao, do �ra?o e toda offlclahdade do n�cipal. tendo o Revm:>, Padre Eva,,:
Rio, 28. os individuas que a presentarem acces-I fiquem depositos de agua que permil- Iii:Jose Botllfa-..lo».

.
risto Schum' nn, produzido Uma brio

Os jornaé!s daqui e dos Estados con· sos periodicos da doença. ,'tam' o desenvolvimento aquatico dos ,Ao «desserlo, o sr. Joaquim �orres Ihante allocução - sobre os devereS
tinuam a tecer enthusiJsticos applau- .

§ l' Para a admissão de operario�, mosquitos (bromeliae e outras plantas brmdou .o. sr. Commandante VlIlar : dos Irmãos e sobre o papel impor.'
sos á altitude do sr. dr, Epitado Pes- ou de quaesquer outros empregados I similares). seu�. auxtlues, em nome da Confede fante' da Ordem perante a religião e
SÔl, em face qo Orçamento 'da Des __ "(IS serviços será realizado o exame .. raça.o, pela grande obra que vem cons á. s�ciedade.

.

Peza. h'
'
.,

't
. dAr!. 1049. A DirectOria de Sanea· truindo em defeza cios interesses não O orador referl'u "se aos grandes ser�p ySlco e a pesqtllza parasl afia os P 1.:..'1

.

R I f
'

Descrevendo a optima impressão d'd t· d d ,mel_110 e ropU] aXla ura orneçera só de uma classe desprotegida como viçO') presta�os pelct ultima admínis-
causad" no e;pirito IJublico, o «lor.

can I a os, seI} o recuse! as as pe�soas aos interessados projectos de habita' t b d ·d P t i...

q,ue apresentarem splenomegalia ap�e' ções apropriadas ás zonas paludosas am'lelm a nbossa qUêClMa. a dr a L' tração, pre3idida pelo.. sr. depubdo'nal do Commerdo� diz que cada dia clavel ou formas sexuadas do parasito '.. " Fa ou tam em ° s�. aJor. r. UIZ João Carvalho,
que passase àccentúa mais ain da:J " �,'

I
e promovera a adopção, nos servIços Sombra que em Vibrantes pala vras Após a missa, quando se achava

acerto da resolução de s. exa.·
. no�s;n��e. I'd d di T

do Estado, de typos especieas de ca' cheias 'de ensinament s patrioticos reunida a mesa, .;omparecefJm os srs.
De todas as capitaes do Paiz contI' j" Ica,m exc Ult'?IS d e�se ISpOSI1' sas, visando difficultar a infecção do enalteceu o grande valor do Comman� drs. Francisco Benjamin Oallotti, en-

nuam a chegar telegram ...... as, IQuvando
vo os servIços Ins a a os. em. zonas micili 'ria da doença d t F' . V'II' h I o

.

.10 onde a acquisição de pess�as não '�.' an e ranclsco I ar. ,gen eira civi e 2 tenentei dr. João:
() gesto resoluto do sr. Pre-sidente da affectada3 :da doença offereça difficul-

-.- - -_-

-:-'�"''''''''''.-_''-_---/'-' Fallando, o Commandante FranCISco Baptista dos Santos. medico militar,
Republica. dades em vista de alto indice endemi' VIlla� agradeceu as homenagens q�e que Lram solucitar a SUl ÍlJclusão,-00 sr. dr. Homero Baptista, ministro

co da zona.. Alidiencias do Sr. Go· I�e dispensaram os �resentes e pedIU como irmãOS, seado' acceitos por una-
ela fazenda, foi seientificado pelo alto .

, .

.

d licença para fazer s�tlhr a sua gral1d� sa nimidade.
mundo banca rio que se relaciona com § 3' A �lfectona de Saneamen�o e verna 6r tisfação pelo c!ecidido e franCCl apoio Os novos Irmãos foram abraçados
o Brasil, ':e que a impressão de acto Pr��pyl�xl�Rurall sempre que posslyel, que lhe têm. dispensado o Sr. Coronel por todos os membros da Mesa Ad�
do sr. Presidente da Republica foi a f�c!ftt.ara as emprezas, compan-hI2s, O SJ.'. Goverua(l�r do Rstlulo Raulino H.:.rn e Dr, Hercilio Luz, para ministrativa e pelo Revmo. Commis.
mais lisonjeira passiveI para o Brasil. elc. mstal!ad.as. em zonas palu,dosas dará audlelleJas publlcus, ás realisação da sua missão. sacio.
Todas as praças b!"asileiras manifes- so b sua }u.flsdICção, a� ,pesqUlzasl e terças e, sextas'Ceiras, de 13 Depois dos visitantes terem -aprecia'

tam o. s�u apoio. ao acto
'.

op.�randO'S�'�
ex�mes destinados a

�e.leCClOnar
os ope ,ás Ui hora 8. N08 restantes do em_photographias oS grandes tra'

na opinIão puollca, um l:Jtelro movl- ranos, para seus· serViços, dia-s S. Exa; atteuderá some..
' balhos Ja realizados pelo Commandante

mento de consoladora espontaneidade Art. 1043. A Directoria de Sanea· te ás pessoas que tiverem au- VilIar, tiraram alguns grupos' e vieram
para prestigiar a decisão do sr. dr. mento e Prophylaxiá Rural, nas zonas cliellcia previamente mare;,' encantados pelas I gentilezas receb:das
Epitacio..

'

poludosas sob sUa jurisdic.ção, deverá da. de toda officiàlidade.

Compra-se apolices
do. Trata·s� com o

Campos Juniór.

&1.uiIQ IE

-

do Esta-
Tabéllião'

6rUlo (uolar lIOR�
.

MOIltI
Foram matriculados nesse Grul)O

no corrente anno;

No l' anno masculino 52; 1· annO'

feminino 62; 2' masculino 42; femi
no 55; 3' anoo masculino 46; femi-·
nino 44; 4 anno masculino 34; ferui-
nino 51.

.

Total, masculino 174; feminino
212

Homenagem á (oDfe�eratão dOI
PeJ[a�orel

"-

Escola Complementar
1 anno 84 alumnos; 2', 37 e

20; total 141.

Ileravel tIIem III
�e �io· frlOHa

Hoje� na missa das 9 horas, "O�,.
novos Irmãos rece�erão os hlbitos,.
tendo como apresentantes OlP Irmãos"·
sr. João Carvalho e o definidor Pe .....

dro Zommer.;
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(Continúa)--(:)Emseguid� ao nome do candidato, {) numero por extenso, de votos

obtidos.

N-OT--ASS----OCIA--j-asenh6;U;Mahluíza Oz6rio. pro.
_ fessora normalisb; .

.

a senhorit,j Alayde Ram::.s;
o loven Euclides Vieira Mafra;
o joven Carlos d� Senna· Pereira;
t) sr. Domingos Salles Porto, resi

dente em S.nto Ama0,
Mlle. Marina Coutinho -

Transcorreu, hontem, o anniver-I Faz annos amanha.:
.

sario natalicío da graciosa madem;)i a senhorit.l Othilia Miranda da
selle Marini� Coutinho, dilec1a filha I

Cruz, professora normalista;
do sr. Capitão de Fragata Manoel a senhorita Eugenia Pereira da
Coutinho, Capitão do Per lo Cosh,

.

A dlstinct! anniversariante que possúe
uma educaçao esmerada, gósa de
muitas amizades no nosSO meio, sen�
do porisso muito felicitada pelas suas

amiguinh:ls.
. Amda que tardiamente euvtamos

. aMUe. Marin 1, as nossas r�peito·
sas feiicitações.

I t
--

'I
• -

'Junta Commertl1o) lGONGftESSOnO ESTADO;
.

'ns ruaees para a e eçae prelri .

lj1(1 IU;�� el:�a.:J�e ��St�::��:cl���a-! t�';n:;;:J� ��e�d�;é �Ut>��::l��er
,.., iJd

�

I d 1·' d 1;'1 I .

-'

-

1921 .'
. - Ip;ass�ante, que nesta epoca de calor

S·! en·,(J:l e e i\i .:1rço l Resomc da acta da 1St" sessao (Co:ltmuêlça0) oesejar· !O)1l,H uma cerveja gelada,
I ,�U . I Y U da Junta Corr-mercial de FIo.' Devo ainda esclarecer que a !�ten .. ! guarapa ou come, do�esJ íructas, m��'

..... _--._ - .. --__

'

._,__
.

__ rianopolis, e n 12 de .Ianeiro ção com que elaborei es,e projecto tadella, sal une, salsicha prato. fno

d 1922
-

f foi chamar para G_}ssumpto a auenção e outro�.(Continuação) e..., , '\dtoesSfea_ stouad�aOSOSm; JisdécoOmllpt,:tOeSI1t.-,ms edmObqfudeS fe�ta-·-·�e·�··"__'_" �-ao;'-'--I'!-ba�tl'a-ofinda a apuração, o secretario continuou a lavrar a presente acta
.;;: '�

O presidente mandou, em seguida, que est � acta, depois de Presidencia do sr. malar Edu,
eu, em meteria de pecuária.concluida e as-ignada pela mesa, assim como a da installação,

_

ardo Otto Horn '. Isto posto devo citar muito leal'l Ficou transferida para o proxímo
lassem transcr iptas no livro de notas (uo dJ registro civil, ou no Presentes. os �rs:F M:Jul ERu�ardo mente á Css�, e o faço com impsrcia- d�)mi.ngo, a fest� d: São Sebastião, no
livro especial) pelo secretario ela mesa, e enviados. m-eliante olli- H�rn,_ Presidente: ral1l.:ISCO amos, lidade porque eu mesmo jâ escrevll dístricto do Ribeirão, por achar se
cio, ao presidente da Juro' a Apuradora, os livros que serviram nas joão Carvalho, ROdOIPJh� LUTz" Carlos muito �ontr& o zebú e não o lenho nas ainda a Igrej;j Catholica de luto, pela
eleições (ou na eleição), desta •.. secção. Meyer, ?eput dSoS pe ?dao I dO enluno, minhas fazendas, que, sob o ponto de morte do grande pontífice da paz, o

E deste modo, terminados 05 trabalhos eleitoraes e concluída Secretarie, ü F, resi en e ec arou '. t nomico acho o papa Bento XV
a acta dos ditos trab .lhos, vae a mesma assignada pelo presidente, aberta. sessão, Lida a acta da sessão vista pUI�men e eco

I
.

<:0 di .

.

_

�elo. s:cretar:o e 'pelos mesarios e fi:;ça�s prese;lte� ás eleições (ou ante�ior fili approvada. ���o J�sdl���O��::��sÕ�5a �at?c�:ç feitas PELA INSTRUCÇAOa eleição) procedidas, nesta data, na referida secçao Nao houve expediente. it iad e<; doPEstado' que
.

O-i R
.

t por mui os erra or s , P J d t 1514 d 8 d '.ata.
, equenmen os:

ão unaní � affrmar ue dados e o ecre o n. . , e 2 e Ja

Assignaturas: De Leon Spivak, estabelecido nes sao un�n_�e� emn ' lo' n os qe 'a�p�ros' neiro do corrente, foram creadas tres

F id
'

-

d' os nos�o:; lI1ver c:; g . ,,, , . . . .

T b.

.", preFsl entfe. ta praça, r�eldmddof�para Ireglstsrar. o'.k 1�� ás condições atrazadas da nossa agri, e�colas rnixtas �o m"undlcIP10 d� u. a'
." e r i.; mesanos,

.

tracto _socla, a Irm� saac piva l.J'o
cultura, pois não temos elementos para rao, que �:tão roca rza as nos; seg�Jn·

f .. ,secrelarlO.
"

Leon �i)lva�. Defe�ljO forragear suíücíentemente o gado fi, tes lugares: Congonhas dos Corrêas,
f ... , f ... , f ... , f. " fiscaes De Domingos Filomeno, estabele-

'd d breza dos nossos carn-
Varzea das Canoas e Passagem.

Si a chamada terminar' antes das ires horas da tarde. se rediqird cidn na praça de São José, pedindo a no, a t� a po
ue só ossuern rarni- Pelo decreto n, 1515, de 28 do cor'

na acta esta parte final do modo seguinte: .. 'Iegalisação de seus livrõs. Def�r1do. ,pos nacd�vo�iasq faltango'lhes p!r corr. rente, fo.r�n� creadas Ires es,:olas mixt*as
.

Tendo a ehamada termInado antes das tres ho-as, o preslde�· � De Picc ,lo & Noal, estabelecidos em

I neat ar,
na

'n�sas indi ena.s· ue são no mu",clplo de Ara.raugua, que serao
,

te, reddmando a attenção das pessôas presentes, declarL1u que Ia ,Bom Retiro, para identico tIm, De- pie o,. egu�1 nutrh�ção 'di gado localizadas nos: seguintes lugares: Rio
aguardar q�e chegasse aqllelta ho�a �3ra re"o�her os titul';s e �s. ferido.

-

. _ I es�e�cla�s �t:ae� estou ainda na duo Maina; Mina Dr. Paulo de frontin e S.
carteiras tsoonde houyer esse servlço),dos eleitores 'que ate entao I De José FIIJmeno, reSidente em Sao c�la o aso

..

"

luvid' nacional 50'
Bento Alto.

,omparecessem para volar e que pertencessem á secção. Cêrca fias I José, pedindo para ser registrado o vld�, que ahas, eo�:(desva�1ta em d� im Pela resolução n. 2904, de 28 do
Ires h 1ras estando presentes mais ' .. eleitor,es, (o numero por ex [seu titulo de Guarda· Livros da casa brei\�anàage�, g .

co rr_(mte, foi nomeado o normalista

tenso), delles íoram arrecadados pelo presidente os seus titulas e cornmercial de Domingos Filomeno. po�a o o ze u.

odem e devem con
Hercilio Zímmermann, professor de se'

,carteiras, e, verificad) que p�rtenci.a·n elles
..

a esta s�cção, o pre· Deferido.. '.. I'· sr go;ernr�Pt abalh de re enera- gu�da cl.sse do O;upo Escolar. C,on'
sidente mandou que o mesarIO deSIgnado tlzesse a chamada, no Dito de LUIZ Mello, tuncclonano do I

hnua es. e be I
�
r

I �lo- �ocessos Ihelro Mafra, d<l cld:de de JOlovdle,
l11inalmente, dos alludidos eleitores. Esses, procedendo do mesmo Thesouro, pedindo para ser

registra-,
ç�o ��. gadodnac ����s � c�r�� Têm para, interinamente, exercer o car",o de

modo que os outros, votaram em numero de,. (por extenso)'1 do seu tItulo de nomeação para Ouar- sClen I ICOS� e.moantes que pos<:�m au' professor da Escola Complementar an°
prefazendo, com os que votaram anteriormente, o total de .. toar I d.-Livros do Thesouro do Est.do. De- PH�� expenenc�.a'l nto' de e -'t� que

nexa ao mesmo Grupo.
extenso), sendo o nome do ultimo eleitor que votou f .. " o secre-I ferido. .

x la -? com o:> e eme:> XI

I
Pela resolução n. 2905, de 28 do

tarjo prosegui:.l 11. escriptura desta acta; aberta a urna na presen· I Dito de C::lIix!o Antoni? Bt ftl�o, não t'mos.
i- na situa ão em ue corrente, foi d. Leol1tina Hulda Topei

Çà do eleitorado, e della retiradas as .cedulas, que seDa.radas as da I estabelecidos em Porto União, pedIn- tACho, I?��' 2ue eqt ele�entos �ra nomeada para exercei' de ° cargo pro'
,

ele!ç�o de ... das da .eleicão de ... (si fó� caso de �als de uma do péira �andar re�istrar o seu con- e�i��n��� 'bem o'g!dO fino sem edu'l
fessora provisoria d� .e�cola mixta de

-

elelçao), foram reunIdas em maços de :)0, e, conf�lIdo o numero

II tracto social. Defendo..
a

'ã fssiow 1 do éI jador e do lnvernaoa, no Mumclpto de Orleans.
io'tal das dit's cedulas com o numero totul de eleItores ,que com� Dito de E. Claudio & AgUiar, esta- caç o 'pro I

I
ii

n I' stallal'o-es pro
Pela resolução n. 2g06, de 28 do

.

'd' t t
.

I'd B d N l di • operaria rura, se 1 n 'Ir -I I f' d O --I. d S Npareceram,. ÇOlnCI lU .e?se :xac amen e be eCI os no. raço � or e, pe n. ri:>'! sêm rolicia s:wilaria animal de- corre0 e, ?I . IIUJOa e ouza U'
. Termmada ,a vertflcaçao, deu-se começo

_

ao trabalho da apu- do para registrar o seu contracto So- P - ,

uanto e sa 'u S"
nes nomeada para, exercer o cargo de

ração das cedulas enlre os mesarios-e o presjdente, lendo e�te em daI. Declarem no contracto, o estado �:m�s de?'f�/�r em;ças ao �rit�i� e professora provisoria da escola 'llixia

voz alta, os n('lnes dos candidatos/volados. O resultado falo se- civil do secie: I·ato
a est.:do :asd r

PO'IS e' a melhor de Barz.!I1, no municipio de Orleans.
-

I'
H L & 111 eresse o Cfl or J

p (
-

2907 d d.17Ulnte: ,
Dito de Affonso ermanll epper , r II d 'n'eres�es da classe e a resoluçao n. ,e 28 o

I:>

O�tiveram votos para .... e para ... (si fôr caso de mais de �ermll1n �ug�Sto L�pper, estabele II
se r::; ISR. aLu�s ��SCONCELLOS: Ach� que corrente, foi r�cti�icado o nome, do

uma eleição) (*). - _ cldos em Jomvtlle, pedludo para serem
d'd d[I •

s eral professor provlsono da escola mlxta

finda a apuração, o secreL.rio continuou a lavrar a

presen'l registrados os be'.lS contraclos sociaes'll
a mOeSI aOe�� ,ercg : Eu 'a' apre.1 Estrada de P.iraty, no l11unicipio de

,

f' Aff L o. H A R. AETANO OSTA. J J' 'Ii
'

J f "h t" k
-

te acta.
,

,
sob as !fmaS onso epper 1.J'o. 't

. .

l::t . V E óde apre-
OIOVI e, que e ay.ne ru s ue e nao

O presidente mandou, em segul::la, que esta acta, rlepJls de Lepper & Filho. Defendo, requeren- i
sen �' um proJe eO'da . es:� �entido No francisco Brõhltch.

concluida e assignada pela mesa, bem assim a da installação, I dj separadamente ou pagando o seita! sen ar u.ml e� � � .

ces idade de Pela resolução n 2908; de 28 do

fossem transcriptiis no livro de notas (no do registro civil ou no correspondente a duas petições. 1
meu proJe�o I�Sln�el a �se zo�as UI' corrente, foi concedida autorização li

livro especL.I), pelo .Eecretario da mesa, e �nviados. medjante ot, Dito de Domingo, Filomeno, pedin- um� provI f�c;a Ó ra

bres de!)utado� normalista Maria Franciaca de Mello,
lido, ao presidente da Junta Apuradora, os livros que servIram nas do o tegilro de SUa firma comm-:rCl_al. ! cond e�o me oh' t sl'dn� om 'relação professora da escola mixta de Nave

. -

( I -) d t II O f 'd" J po erGo aprese ar eas c
t·

.. ,

d II' h.elelçoes nu na e e çao es a ". secço,. .
e en O. I

'

ntam Pelo fado gan �s, no imuulclplO e aja y, para
E deste modo, terminados o� trabalhos elelloraes, e conclulda Dito de C�rvalho & filho, e�tabele· �s zonas q':lc [eprães�e u� c acter tão I se assignar Maria de Mello Pereira.

a acta dos ditos trabalhos, vae a níes;::1� assignada pelo, pres!den, chios em Lauro Müller, para identico! o �eu prOJec o]n o r

ã
ar

d'
I

.

te, pelo secretario e pelos mesarlOS e flscaes presenl�s as eleições fim, Deferido. I amp o, co�o q�e!em, n o .quer. Izer

p. I-
-

(ou á eleição) a que se. procedeu nesta data, na refenda secção. Dito de Leon Spivak estabelecido I q�e elle se Ja mao. '!'tambe.!ll d �

leI qU,e Isca ·Isacao
\ '. • fi' O f -d I'

vIgora a esse respel o 0 ..0 e gera, ;
Data.
'. ,[ nest� praça par� Idtntlco 1m. I! e�l ).

Para a ilha quer a raça Jersey, ° 'que é O exmo. sr. coronel Governador do
ASSlgnaturas.

.
DIto de Joao Cavalhe�ro & �t1ho, direito' mas pa.ra a serra quer SÓ o Estado designou o sr. coronel Cid

F ..., presld�nte.
,..

. e.stabelec:dos em xanxe. re, para Iden'

[' gado de talho, emquanto para o lito- Gonzaga,2' escripturario do Thezouro
f ... e f ... , me"ãnos.. ÍlCo fim. �efer;do. . tOlal insinua o gado leiteiro lambem do Estado, para. em commissão. estll�

�. , secretario..
f

Nada mais _havendo a tratar fOI. en-I de talho. Ha uniformidade 'nessa lei? dar os ·meios convenierites á repressão
, I'd 1-

f
"t'; . "d

f .. :, :)'" Iscaes cerradaa sessao.
. Aliãs esta lei nlIo eslá em execução do contrabando de mercadorias ex-

(fIrma:; recon leCI as pe o secre CICIO a mesa., . ! ar ue não f;)i re ulamentada como pórtadas pelo Municipio de Porto

(Dedvelas:ra ��r��;2�� s��a���o�en���r�e�� �eed�!�sul�ur���s, �pu�����, I VENDEM·SE 08 predios n.45 da �"aqpropria estabe7ece Quero cre� que União. .•

_

TO çie cde � � d s motl'vos) I rua RJccayuva e Travessa Bar' a talta de) regulamentaçao expllca·se VENDEM-SE os predlos 11. 8 ..

com a eSlgnaçao o
.

. ,

,t t· I d d-fficuld de v

Sobre o edítal e os boletins, deve constar· da acta, que se affixou o edi- monja n. 1. Trata se nesta redac- exa .... amen e. pe a gra� e I a
10 da rua Tenente Silveira. Tra.

tal, dando o resultado das eleições (ou da eleiçãO), e que se mandou o mes. ção. qu� ell� tar�a �� P�)hC:. o ue eu ta se nesta redacção _

mo edital para ser pnblicldo pela 101prensa; que, mediante recibo, em dupll, .,

ra IS�, r. eSI en e" q
.

-. .

.

cata fora� fornecidos os boletins aos fiscaes dos candidatos, corn o respectivo A I tl_nha a dIzer para ·encammhar a vota

resu'Uado, bem como aos agentes do Correio e teJegraphislas do �elegrapho pp ausos ��o, tanto ma!s que tendo de I?asstar controvertida q·uesião.
Nacional, para serem enviados, em officio e telegrammas, ás autoridades ... , e>1!1da por tr6 turno� esse proJec o� Sem debc{te, é approvado, em 1 a,

boletins estes de que foram dados I ecibos. Mencionar, emfim, tudo quanto Recife, 28. nao comprehendo o I?�e��sse do no discussão, o projeato que estabelece que

houvr.r occorrido no processo da apuração e durante a eleiçãO).
. O sr. dr. José Bezerra dirigiu a0 sr. �re Deputad? em �osllll!sal o, desde as terras doadas aos municipios, para

A acta será assigllada pelos �esarios e pel0s fi�caes, declàrando�se, em
dr. Epitacio Pessôa um telegramma de }a, e nem veJo mot�vo nem vantagen� constituirem seus palrimonios, poderão

'd - .

t i algum fiscal se recusou a IstO sp.ndo esta declara- caloroso'! applausos pelo seu véto ao em se o afogar, aSSIm, no nascedou ser doadas, mediante autorização do
segUI a aS aS.>lgna uras, s

_ .' .'
-

. - . Orçamento da Despeza ·ro. C)' d t'
çãO tambem assignada péla mesa, reconhecidas as fuma!! dos mesartos, flscaes

.

,

h'
ongresso e lcença os respec I.VOS

e eleitores que comparecerem, pelo seéretario _da mesa:
-._ .....------

I· (E.�a?t qube tln, aMa ·td.lzber. I)
conselhos municipaes.

. t 1'- h

§
mUI O em. ue o el'n Sem debate e' approvado em la

A acta não deve conter rasuras, nem en re ,ln as..
. .,'

"

As resalvas, quando houver, devem ser asslgnad�s p.�la mesa e pel?s O SR. OS.WALDO DE .OL1VEIR� oc: discussão, o prcjecto n. 56, que trata

fiscaes, que tive:eOl a_?signado a acta, sendo as respecltvas firmas reconhecl- cupando a trIbuna, acha,que o se�J coI dos accidente5 de trabalho.

das pelo secretario da mesa. Club RIACHUELO lega Sr. Caet�no Costa tem rasao .em E': annunciada a la discussão do

(Continúa) certas allegt\çoes que fez sobre a Im, projeéto Q. 21, referente ao subsidio
portação do gado zebú, pois essa ra· dos Deputados para a legislàtura de

PI()·NUJ .

ça, além de ser uma d:os -mais fortes, 1922 a 1924.
O bloco Solidario sob a direcçao é a 'mais aclimatavd no nosso paiz.

do incançavel director, o querido· Como, porem. a carne do zebú é de
'i'ower Desio Monteiro, realiza hoje, na inferior qualidade-sendo até prohibi
ponta do Fonseca, um c:orrecto Pie' da a sua importação na Inglaterra
.!Sic, para festejar a boa harmonia exis, acha que o Estado deve restringuir "

tente no galpão para formação das O mais possivel, a sua importação.
guarnições que têm de correr nas re. O SR, CARLOS· WENDHAUSEN: Sr. Pre'
gatas de abril vindouro. sidente, havendo controversia a res: De ordem do· sr. vice-presidente,
Alem de encher da pança haverá peito do projecto em discussão, requei' no exerci cio das [anoções de pl'esi

numeras de sports dirigidos por DecilJ, ro a V. Exa. consulte a Casa sobre se dente desta associação, convido os srs.

que será· a nota da festa. consenle seja o mesmo enviado ás 2a . ' .

e 8a Commis:ioes para, depois de es-
consoclOS para reUnIrem-se em sessão

tudado mais detalhadamente, voltar.no· de assembléa. gel'al, domingo, 29 do
vamentp. á discussão� corrente, ás:3 horas da- tarde, afim

Requerimento de proceder-se á eleição da directoria.
Requeiro que o projecto n. 58 seja qye terá de gerir os destinos de Cen

remetlido ás 2a e 8alcommissões, 'para tro no anno social de 1922-.1923.
o devido estudo.

S. S. 9 de Setembro de 1921. De accordo CGm os Estatutos, não

Carlos Wendhause'iz poderão votar os associados em atra-

Consultado,'o Congresso approva zo de dois ou mais mezes em suas

o requerimento. mensalidades.
Segue, h',je, para Chapecõ, onde O SR. OSWALDO DE OLlVEIA: Sr. Pre· I SecretarL do Centro Civico e Re-

vae desempenhar as funcções de coI-I sidente� quero que fique constando da II creativo JD!':é Boiteux. em 21 de Ja-
ledor federal o sr. Laffayette figue. acta da sessão de hoje, que votei a fa· ., d 1922 -'
redo Davidoff. vor do requerimento do iIIustre leader, 1

neno e.
,

Desejlmos ao eslima'fel cavalheiro congratulando'me com os meus coI' O �. Secretario

Da Capital federal, onde fura a' uma muito feliz viagem. legas pela acertada solução dada a essa Fernan� JoaqU1,m de Sou..za

[lOIrra [iVi[o e Reuefalna
"JOlé loileol"

ANNIVERSA.RIOS

Silveira
cathari-

VENDEM SE os predios ns. 26
e 28 da rua Campos Novos. Tra'
ta-se neste: redacção,

HOSPEDES E VIAJANTES
Chegou,'ha dias, de Campos Novos,

acompanhado de sua exma. família, o

sr. Olegario Rodrigues Pereira ..

Pazem ann08 hoje:
a exma. sra. d. Delminda

de Souza, inspírada poetisa
nense;

Acompanhado de sua exma famma,
chegou hontem pelo paquete ANNA,
o nosso conterraneo sr. Flodoardo Ca
bral, que ha muiios armos se acha
residindo no Alto Acre.

passeio, chegou hontem pelo ANNA,
o sr. Hennque Ferrari, capitalista' .

Em sua companhia vieram seus fi.
lhos, a senhorita Thereza e' os me·
ninas Mario e He'1rique,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(4) REPUBLICA-Flori�nopoI;sJ D

PONTO FINAL..
NOTICIAS DE ULTI1Vl:A HORA

O �r �PI't�[I'O' rn[nhe 1°8012 Artilharia de Costa, declarando que ,rios generaes eofficiaes do Exercito
_
U· L u � �U

r

.

as autoridades não têm. competencia I' e a officialidade e todas as patentes
" mn.ri' fnll'[I'fatO'"A' 'para expedir alvará de soltura aos da Armada, .

li II ri �a officiaes presos diseiplinarmente, não
Rio, 28 devendo, portanto, o commandante IRtMnftn D� I�ftDftO Jornal do Commercio desere- da Fortaleza de Santa Cruz attender L U L� L L IUI

ve as manifestações de applauso que ao alvará concedido ao tenente Can- ,

.

o SI', dr. Epi�acio·Pessôa �em rl;cebi_-lrObe�tC�8ta,cuja �oltura, entretan- ,.Rio,28
do, a proposito do seu veto ao, 01'-, t?, ficara de pé, pOIS o g?verno teu-

. Tele.grapham de Barbacema. que
çamento da Despesa, que causou a' eionava concedel.. a, em Vista da do- foi ouvido, entre dua: e tres horas da

mais

Viv.a
e profunda impressão em [mora do processo. não sendo justo; madrugada, um. rumor ex.

tranho , que
todos os meios. . mantel-o preso por um praso exces-] despertou em sobresalto grande par-

O sr. dr. Epitacio tem recebido si voo
.

te da suapopulação
nuruerosos e expressivos telegrammasl -� Parece q�e se trata de um movi-
de pessoas de todas as classes. inelu-, fX�f(i[iOl DftV an�

mente telurieo .

sive os congressistas. altas patentes li

Ido Exercito e da Marinha. funecio- Rio, 28 -Tremõr de terra

nados commerciantes, homens de le- A divisão naval
.

constituída dos I Rio, 28
tras, ete.. dreadgnoughts São Paulo, Minas I Telegrapham de São Paulo que

Geraes e do torpedeiro Piauhy sairá: cerca das quatro horas da madruga
hoje, sob o eommando do contea-al- i da de hoje a capital foi abalada por
mirante Machado Silva, para fazer' um tremôr de terra que durou ai
eserclcios de artillíária perto das guns segundos, sendo ouvidos fortes
ilhas Maricas, . estampidcs.

.

Rio, 28. .

I
A bordo do Minas seguirão o Grande parte da população,· seria

O sr . dr, Pandiá Calogeras, mi- i Ministro da Marinha e o Chefe do mente alarmadàj_abandonou as casas,
nistro dn guerra, dirigiu ?ID. aVíso!lEstado Maior da Armada. vindo para aeruas e pl'açlis.
ao com u.andante do I: Districto de A bordo do São Paulo irão va-i O facto causou verdadeiro penico,

���no:e:C:e!8 �:�if�c:�o 'semelh.ante í faHenu O' �r. Amaro (avaltaol
o

.

director do Observatorio daqui 1 Rio 2S
.

illter�e�lado pela imprensa confil'moul "'i<�timu de UUI coUapso eae
a noücia, declarando que o facto não tliaco, f'allect>u boje de ma'

tem nenhuma gravidade e é frequen- nhã. o j'll'hi('�usnlto di'. Ama'
te nas regiões montanhosas. J'O (avaleantl.,

Alvarà �e 'Ioltura - ao t�n�Dte
.

[aDro�erl [olfa

RiO�;�S cidades abaladas A imlren�a, aroentina
� .

T:legrapham de São Paulo que o m�nJa O veto �o �r. fplta[lotre�or de terra que ah�al()u aquella .: Buenos. Aires, 28
capital, abalou tambem Santos, Cam- El Diario e t·· bli-.

-. I D" I.., c , E: .: I in no a que pu 1
pmas. tnpeüninga, tapir.i, Spd to

cou comme tand
.

_'t d dS L Pi IrJ T' d _ P .J.' nt 00 veto o sr.• r.
anto, 10 1". .;10. Oi a e OC03 ce Epitaoío Pe Q" di t dr lei T

. I' M' .
' .' J ssoa, IZ que o ac o o

..a :JS e o rl�ngu o . melro, presidente -brasíleiro é o de um gover-As populações alarm.adas. aban- nante seria, que sahe quaes são 08

dll�ar��u Sl1:1� C::l3aS, reeeiosas de que verdadeiros interesses do Paiz.
sa repita o pueuomeno. U· véto acc 'e' t h di", , _ • ,I secna, a e va er-Ate agora nao consta ter havido lhe alguns l'OI··g'

.'

d
"

" mi os, mas um var a-desastres pessoaes ou materiaes. deiro homem de Governo pensa
. Em Poços de Caldas mente em bem dirigir a Nação e

em recrutar adeptos á custa dos
Poços de Caldas, 27 nh . iros públicos.
Pouco antes das 4 horas da ma-

.

drugada eentiu-se aqui um tremor de
. LOTER IA

terra que durou mais Ol1 menos dois Foieste o

segundos. ,de hontem
numero da sorte grande

49,533

Go,verno ÍVlunicipal
Cobrança do 1- semestre dos

ímpo,stos d�.· continu�ção e

.
abertura de negocio, aferiçãO,

.

,.,J..·I' .". Thesoureiro • Pensa-o' Vendese, por preço LA CH� S·OAVISTA"\1ruICU os e tax<J, sanlt'�rla: �

i O. Schaeffer & Ola· . modico, a bem afre-. H
'

De ordem do 'sr. supennten';l
""'" _. • _ III UI '

P
-

C h
. .

R. '�.... _-'Iií'W',... "'" __ • _ ...""@. ". • 1 gu�za.da «�nsao at armense>, a ua V�.n se a g�períor lancha. á'dente Municipal, e nos. termos do FabrICa de repostelros, vltrazes, I�oao Ptnt?, 34 SOb.rad? gazoilCl<1 "Boavista», Preço dereg�llamentó, faço publico, para J C II I h
. .

d O motivo da venda e ter seu pro.· '-

conhecimento dos interessados, õe O
.

aço .
co c as, cortInliS,

.

cortma os, s�ore:, prietario que retirar-se para fóra c!0locca�lao.. A tratar _com, o Soro
panno para meli<adogú para sala, trl- Estado.' ElyslO Simões Rua joao Plnto� 14que durante o corrcrte mez, em , Advogado lho para mesa, jogos para lavatorio,todos os diàs uteis das 10 ás 151 RUA' ARTISTA B[TTENCOURT' véos para noivas; etc. .

.

horas, se procede n'esta Thesou Oaixa Postal n 120 Acceita.-se pedidos para installa-
raria á cobrança dos impostos de

I d
.

d
.

• d' Florianopolis ções com� etas e casaR, os artigos Iaberturá, e ..continlilaç�o c nego-
.

f' h' I
. supra.! 'r' b '··d

-

f' ri d D
"

I
.

CIOS, a erlção, ve ieu os' ente ao

\. Devido ás machinas moriernas e I
A mag,nl lca e em, conneCl a aze�'1a as emor ... s, lnc us!ve

sanltaria� conrespond e taxa pri- bem aperfeiçoadas. esta -fabrica está le aIlne�as.as afamadas. I, ve.r;ladas dOrloJanrac?, Papu . .lJH e Morro
weiro semestre do actual exel'ci-

, AO PUBLICO I nas condições de fornecer o-que ha de do Mala, Junto ao Fachlnal �reto, na estrada velha de Lages, te,li-
cio de 19í2, sendo a taxa s,aní- A

'.. . , � 11Doderno eleg'ante e de superl'or qua- do entradas pelo Oclebra D(..�[1t.es, Barracã) e Jararaca b@dSc.asast
d ri nova serraria !nlCIBaOl'Q da, .

. �.
'f" d I' .tari;J, cobrada e accor_o C011) a baixa da lenha em toros fOl'neoe lidade.' mangueIras e potretros, ma�nl I�as agua a�1 c Ima e�roreu, alutu.

tabella annexa á Lei n. 251 de 12 em domioilios, metro cubico 7$000.
" de de 700 a 1200 metros; dIstantes ela Capital 110 k!lometros.

de Janeiro de 1917, em'combina- Rua ,Almirante Alvim n, 28 I Exposiçl1o permanente A fazenda c0ntém :1Í1ais ou menos 30 a 40 milhões, campos,
ção .com o art. n 18, da Lei n ,!elephiJlJe ,D. ?3. ! --,.1 faehilldes e mattos, tôas terra,s de piantaçã�), Garante-se gado' gor-
441, de 27 de Outubro de 1917. Pala proprlelarla

•
I DIRIJAM �EDIDO.S A

I de qo inv�rno e no verão. Enti'ega se a fazenda IIledida e demarcada.
O cu:ltribuinte qne não satisfizer Affonso ASIIS E Iys lOS Imões IPr�:o cOí�vidativ(J e tambem rec" be-se em pagamento gado de criar
o seu debito dentro do praso ::rei- (REPUBLICA.} acha·seá venda

I e u" c6rt,. '

mJ, fica sujeito á multa .de 10 'I. na Agenda EDU' CHAVES. Pra- Rua João Pinto, 14 .

-

I Para trat.ar com o proprietario Carlos NapoleAo Poeta, !lU
d'ecorrido o dito semestre e ele ça 15 de Novembro. FLORIANOPOLlS I escriptorio da Soc:edaàe Catharineno:e, na Jararac?, co em Sã') José.

. �Ott EGIO CORA,CAO. DE JESUS
(I<:quiparudo á ...se,ola Normal
f"�fhadllellse pela I.ei n.
I�õ3 (Ie j' de Setembro

de 1919) .

As aulas do Curso Pr�limin!lr
se reabl'irãoa 15 de Fevereiro e as
do Curso Normal a l' de Março.

Os exames de admissão ao l'

anoo nJrl1C\l come-çarfl,') a 20 de
Fevereiro.
-A matrícuh e a' inscrípção para

PS exames 'de admissão estã:,
abertas rlesje o dia 16 de Janeiru

A ·DIRECTO.{A..

,Ilure!a la[inoul �,e naveU'utão,
- Huemke ,i

PAQUETE !ANNA .'
as 71

. I
,

Sahirá no dia 1 de Fevereiro
hora da manha para

Itajahy,
, t3. Fr ancÍS'co

. . '. S.antos e

. Rio de Janeiro
PAQUETE

MAX
Sàhirá no dia 2 de f'evereiro, . ás

9 horas da noite, para Laguna.
Recebe passageiros,' valores, encom·

ll1i!ndas e cargas p'elo trapiche Rita..Ma
da.

Para mais .

í�formaçõe3 com os

I\gentes,' .

Hoelteke, Il'mâo- &. ,Cla

o D r.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 apur-ação da Junta pr r
elle presidida resultaram votados para Deputados ao Cougressc Rapre seu-

,

tarívo do Estado, nas eíeícões procsdidasno dia 4 de DaaZfIlbt'o pro ximo
indo, na ordem s,eguinte: . [. N. dn, NaVnUI[jlf fOflO'lra IoDe ordem de S. Excia.. Revma.

,Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 voLos II U� II G IV l.!; ii sr. Bispo Diocesano, commu-Coronel C3etano Vieira da Costa 10,316 » Estu Cumpallhia p08síle nu oíco aos fieis. e habit�nies doDr. Edmund'o da'Luz Pinto- 9,714 " Rio de Janeiro Armazens Ge. -

Dr. Carlos Vicior Wendhausen 9,653 ,. raes aí (lisposiçí\o de seus em'
nosso Estado ,e diocese a dolo-

Major José Accacio Soare9 Moreira 9,530 » bft,r�Utlol'e8 e recebedores.lar;, rosa notic:d da mor�e do Summo
Dr. Ar'thur Ferreira da Costa . 9,346 »> o errei to de \tTarrallts. Pontífice Bento XV, occorrido em
Coronel João Fernandes de Souza

'f
9.287 11 PAQUETE

A Roma, _ sabbado' 21 do corrente,COl'onal-H'yppolito Boiteux 9'275 JJ

Itassuce.· 'láS 6 horas. recommendando aJornalista Oscar Rosas 9,152, » '

Dr, Fulvio Coriolano Aducci 9.086 " Chegará ao sul, dombgo, 29 do alma do gran e Pontifice ás 0ra'

Dr. Henriqqe RU!Jp Junior 9.oél :e Oorrenll', seguíndo para os porto!l ções e suffragiOs de todos os fieis.
. Coronel Manoel Thiago de Castro 9010 }) de Par�naguá.' AO,tonína, ,Santos, ��o Oute-as instrucções já foram en'
Dr Ivo de Aquino fO'Oseca 8 '984 » ria l,anelro, V�ctDrla, BahIa, MamilO, viadas aos revrns. S s. vigari.os,Dr, Antonio Pedro da t\ndrade Muller 8.955 » .ReCife, Cabeáello, Natal, Macau e

para a oondi ,-,'
.

'" -dDr. João de Oliveira 8,924 » MosE!oró,
.

'. . g.la assocIaÇaO a

Coronel João Guimarães Pinho' 8.9c4 )) PAQUETE I dIocese ao lucto em que se acha,
CapÍlão Joe Luiz Martins Collaço 8.877" I t a Igreja univ. rsa1.
Dr. Cid Campos' 8,317 ') apem a Determina aindél S Ex. Revma.
Capitão João Pedro de OUveira �aryalho 8.281); Chegará do norte, domingo, 29 que c lOtinu('m em todas as ma-C(\mmalldante Carlos Moreira de Abreu H 223 ,. jo corrente, seguindo para os portos, ..

Major Luiz de -Vasconcellos 8,,222 » de' Rio Grande, Pelotas e Porto Ale' trizes e 19rej'as, até 2a. feira pro-
.

Dr. Victor' Konder 8.215 • gre. xima, tres vezes nQ dia, de ma.

Coronel Alvim Schrader .'
8.210 » --Previne·se aos srs. passageiros que nhã, ao 'meio dia 'e de tarde,

Pharmac91:ltico Manoel Deodoro de Car:valho 8.209,. esta Agencia só dá bilhete de passa-, 08 dohres de sinos dura" te al-
Major 'Eduardo OitO Horn 7.856 ,. gem db�te da apcesentação de altestado

gllns minutos cada'vez •Capitão Vidal Ramos Nelto 7856 ) de vacctna. '

l F r
-

26 d J
.

d 1921Dr. Placido Gomes 7.767 » -Carga até a v,espera da sahlda aos po IS, e anel.ro e _.
Dr. Aatonio Vicente Bulcão Vianna 7581 1) paq�etes

. Monsenhor FranC'tsco Topp,
Coronel Francisco A'ves Fagundes 7.346 I> Para mais informações na Agencia da vig, geral.
Major Blbiano Rodi'igues de Lirna 7.127' I) Companhia, á rua Conselheiro Mafra

.

Dr, Walmor Argamiro Ribeiro Branco 7.044»
-

h. 23, com o Agente
Dado e passa rio neSIa, cidade de Florianopolis; aos cinco riias do mez de AV ISO

Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de. Campos Juoio[', Tabéllião, seI" A Companhia Nacional de Navega· i Jac,q�el SUDvei�()n,vindode secI'atario o e:'C!,evi (AsEignado) Americo da Silveira Nune3. E,tá çíIo Costeira, põe á disposiçãO, d03 Snti dtstmcta freguezla que mo'
onforple o orig.inaL Era ut sopra. Tabellião,Campos Junior. srs. Embarcadores, n'est.e_ porto" seu doe a sua ,esidencia e deposito

armazem.e lanchas aUxiliares para as para o �argo 13 de Mdio n. 21.
mef,cadonas, a serem embarcadas em, Aprov._jw a occasiã) araseus vapores, correndo a5-<des!)ezasde. .

. p
•

armazenagem e transito, por conta ,C?m,mUOICar, _ afim de ev�tar pos
d'esta Companhia. SlvelS confusoes, que nao tenho
florianopolis, 19 de Janeiro de 1922 sociedade ou socio algum.

,Morte do 58-Dto
,

,

Padre

fA8RlCA DL REPU STEIROS, COl
'CHlS" CORTINAS, STURES, PANNO
PARA ,MESA. JOGOS PARA SALA,
TRllHUS PARA MESA,

vada a 15 'I .
., :t epoca da cobrall

ça do 2' sem <;1.-_ ....
Thesouraria da SuperÍ1uen-

dencia Municipal de Florianopú
lis, 3 de Jalleiro de j 922

Antonio Coelho Pinto
.I.eouel Luz.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


