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A l' de Março. próximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
corno eleitores, são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,
no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
mesmo dia, proceder-se-ã iã eleição do substituto do mais alto magls-
trado da. Nação.

'li. '.. ....

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção dOI 0p'IOlaO'Partido Reptib. íícano
Catharlnense recornrnenda a tod éS os seus

cor-, .

rellg onaríos o nome do .

'

. Não lJre�s��o��!�a��er d! �!���s �!��!r�e�ausa publica O R.EfiIMEN l -,':::í\\:::::=§=lUI�rP=fP=rm�§-§-�-1T\\ .�(())\\)ltD\l1ll-.por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agpsto 1-\\ lU \\J) 'D cal \UI \Y \D li
..,...,

de 1875, formou-se em direito Dá faculdade de S. Paulo, tendo logo em

seguida iniciado a sua vida publica no, Estado de Minas, onde foi de- 'Em nosso paiz mal apparece uma rrn �m t1J) rrn fI.� fi � ((J) tP fi ri)} l1ll(())putado á legislatura· mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para questão politica e surgem os pessimis:
'

li LI ctll \(]' LI t111C!JJ 11 u
.'

'U 11U 11
.a Camara dos' Deputados federal, que no mesmo anno deixou para tas de todos os feitos a proclamar: o
exercer o cargo de, Secretario das finanças do seu Estado, cargo esse defeito é do regímen, precisamos re ..

em que 'prestou assignalados serviços. . formal-o, as nossas instituíções falo
.Em 1915, voltou. á Camara íederal, onde ainda desta vez não liram I I'

demorou, pois- não tardava a ser escolhido para succeder ao, Dr. Del-I ". '. .

phim Moreira no Governo de Minas Geraes. Nesse alto posto, o dr. Ora, af�nal de �o.n�as, nós naol�s' •

Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem, ramos s�nao nos iniciando na pra rca

actuando de modo inteliigente e seguro na vida e desenvolvimento do,(�o .Reglmen e, C0:!10 tal, estamos as' i
Estado, concorrendo .para o invejavel grau de prosperidade que des- sistlndo a um, especta�ulo pouco agra·
fructa actualmente a sua terra natal. davef e nada nobre, e �ed6, quanto

Para a Vice--Presidencia da Republica, Q nome que a Commissão re- aos, detalhes: espe,:ula.ç?es deshones-

cornmenda é o do t�s em nom.e. de prinCipIaS superiores,
t

U b d' S d C tA· torpes mystíficações transtormadas em

Dr. r ano os antos a "OS, a rauJo armas de combate, uma série ínlin'
. davel e surprehendente de mísertas

filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na fa .. moraes se erguendo como legião de"
culdade; do Recife, na qua! se distinguio pelo seu talento e amor fensora da regeneração republicana
.ás lettras.: Logo depois, de formado, {exer�eu em sua terra' o car- dà Pátria: a verdade, porém, é que,
go de. promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em no conjuncto, desprezados OSI ínclderr
1889, [uiz de Direito de Campos Novos, neste Estado.

.

Mais tarde, tes que maculam a presente agitação
1897, o Maranhão, o elegeu deputado ao _Congresso NaCiOnal, sendo nacional, o movimento que se está
no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não operando no Brasil, é, simplesmente

.
tomou posse, resignando o mandato, foi reeleito deputado r:;rederal conforládor e Indica que vamos com'

á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906, ,prehendendo a verdadeira essencia do
Em Janeiro de . 1913, os seus conterraneos elegerem-n'o novamenfe regimen repubiicano e vamos nos in

Ocvemador do Estado, tuncção que 'ainda dessa vez não chegou a teressando mais directamente pelos
exercer, por ter SIdo eleito Vlce-Presi�ente da Republica, para o qua- destlnos da nossa nacionalidade.
triennio de 191� a 1918. tendo exercido a presld�ncla .em 1917 ,�u. O Regirnen Republicano não é a es
rante a. ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depol!, fOI pela terceira tagnação. As ondas agitadas 'da opio
vez el�lt? Governador. do se� Estado, cargo que actualmente exerce [lião publica são a sua base. O seu fim
.com �U1ta compete�cla e brilho.

�
. .

' é, pelo Direito e pela Justiça, não per'
,

Sao es�ei) OS dOIS n0n;t�s. que a Com�russão Executiva re.commenda mittir que ellas envolvam; fazendo
ao suffragio dos. seus an;tlgo:. e companJlelros. .

'

sossobrar, a liberdade de todos terem
.Contra o cidadão íllustre que indicamos para P�esldente da Re- liberdade, o direito de todos, terem di

-publica, levantaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de reitos e H necessidade dos direitos e

�ifamação, i�feliz e deplorável recurso de_que só .Iançam mão os q.ue das liberdades de todos serem esta'
t�m a prev!a certeza de que nas urnas. nao ,pod�rla� obter a ,mala- belecidos, dirigidos e. assegurados
na necessarla para �encer. Chegou.-se afe a attrlbulr ao dr..Ar- pelo cri�rio das maiorias.
thur Bernardes a autona de uma carta, escnpta em termos grosseiros, A" t' Ih

-

-" ..--------'----- .. - .....-----------------__

indignos de qualquer homem de mediana educação,' e na qual se
t' sSlst}mo� COtnRorfu o, que se es·. O 81' dI' Hercilio L�z de bordai PROFESSOR ORESTES GUIMARA-EScontinham, insultos ao_ Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da fon:' a p�ac Ican o o eg �en. . do ""ru�ad�r José Boni'f'�cio trans- .

�
,

seca e ao dr. Epitacio Pf>ssoa. Com a falsificação dessa carta pro- Ainda no �aso do �eto do Preslden-
_ ':' . .

I' .

.

curou-.se incompatibilisar o candidatq, 'já apoiado por quasi todas as te d� Repu�hc�, .W_Ultos v,ram, ,a bl' mIttl.o o segmote radI_ogramma ao .81. Regressou ante-hon!em, do Rio"
forças politicas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da União. lencJa das mstltulçoes ! ,PresIdente da Repubhca: onde estava, em commlssão do Go-

felizmente: porem, ess� 'p1�no mão produzi? o resultado. esperado, . Nã<;> vimos nós 9ue ha de exl!aor' «Exmo. Sr. Presidente da Re u- verno.<to Estado o. sr, professor Ores�
-p01s as proprlas pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da dmano, que se attncte com as diSpO' br R' E

.

't. C, � tes GUimarães, dedicado Inspector fe-
carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani, sições fundarnentaes do nosso regi- .lCa�,:-· 10.- m VI�t ii �o lUza or deral das escolas subvencionadas.
festação de civismo," não se deixou arrastar como .instrumento da po- men, no acio do Poder Executivo, AuxIhar. José Bonzfac'W, da nossa S. S. vem de tomar parte no Con
Iitiquice sem escrllPú!os. conservando··se .em. nivel superior ás agita- v�tan�o uma lei orçamentaria do Le' M3rinha de Guel'fa. do commando do, gresso In)er�E�tado�i do En�ino, ,�mde
�ões das ruas, firme na sua funcção constitucIOnal. de.' defensor da or- glslahvo?" distincto, illustrádo e benemerito Oa. ! com mUlto brilhantismo e VIVO mte-.
dem publica, do regimen republicano e qa patrla, fiei ás suas' glo� Não. é perfeitamente constüucional pitão de Fragata Frederico Villar, resse, pugn?u pela.adopÇl'O de r�le-
riosas tradições.. o Presidente da Republica vetar re' b 'd

.

f h d va�t�s .
medIdas, aUmentes ao ens,"o

Esse e outros meios de q ue os ad versarios se utilisaram, e soluções do Congresso Nacional? en o gran e satis ação e onra e
prlmarlo.. .

continuam a utilizar�se, na vã esperança de forçar o dr. Arlhnr_ Ber- Não é fundamentalmente constitw apresentar a V. Ex. os LDe�s atten- ,Ao sr. professor .orestes GUimarães
nardes a desistir do pleito, têm, antes, alheiado. dos candidat�s ·da cional o presidente da Republica con' ciosos e affectuosos cumpTlmentos., apre��nta�os os nossos cumprimentos
opposição, aliás, ,extranhos, de certo a taes manobras, a eympathla e o vocar extraordinariamente o Congresso A miesão de paz e progresso que

de boa vmdas,
,

apoio da maiQr parta das classes conservadoras. e. por outro. lado, do paiz em casos excepcionaes? _ do o t t dedo çNO des-
_

..

, lêm servido de· estimulo e incemivoJ a todos aquelles que,. em grande Será desharmonia de poderes o CQn'
vem sen c fi �n a lca a

UMA NOTA DO "JORNAL 00 COMmaioria, cel'ram fileiras ao' .redor dos nomes consagrados pela Con- gresso votar uma lei e o Presidente empenhM,a por esses noss�s ,

opero-
.

..

venção Nacional. . vetar? sos officlaes, sem desenvldarem os MEReIO" S08RE O VETO DO DR·Todos os dezesete Est,ardos da Federação, que indicaram, por seus Se o fos�e a Constituição que esta- detalhes mesmos que . interessem a

'

Illegitimos repres6I?tantes" Os núr;nes dos drs. Arthur Bernardes e Urbano belece a harmonia e in�ependenci� defeza n'aCional, tem merecido QS PAMENTO DA DESPEZAI' dos Santo:) contInuam, com mabalavel segurança, coherentes com o dos organ& do poder publico republl· I' d' _
-'

, d
!l

compromis;o assumido, e isso significa a victoria dos dois illustres can- cano, não daria taes poderes e facul.. ouvo�e8 e a coa )uvª,çao SlDcera as

�idato8. S. C:ãth.arina, guardadas as devidas proporções, vae, de certo, dades ao Chefe do Executivo! autOrIdades e do povo de Santa Oa- O «Jornal do Co111mercio,. publka
concorrer poderosamente para aSile �esuhado, ...... p�is a C�mmissão �::r:ec_u- Ainda no caso do veto do Presi' t�al'ina. Felicito V. Ex. por ter p�-

a seguinte nota:'

tive conta que todos aque�le� que sao mem�rQs do Partldo� ,presuglarao, dente ao orçamento da despeza, outra dldo em seu governo prestar ao pm"Z (Estamos auct.orisados a declarar
'iem hesilações nem desfaleCimentos, a acçao dos seus dtrlgentes, que, C?usa nllo ha. senão a pr�ttca do Re· mais este beneficio de tão grande t'e,:- não ser verdade que o sr. Presidente
desde o prim�iro m;Jmeuto,. desassobradaman1e. collocaram·se ao lado glmen, pela mdependencl3 dos pode levancia para a nacionalidade, Atten� da Republica tenha convccado o mi· ,

dos candidatos da Convençao. " res, pela harmonta dos poderes e pela . �. nisterio no dia 24 p passado para l�r
. A dedicação á caUsa commum, de que têm dado, sobejas provas, collaboração dos poderes .na obra, c�?�as saudaçoes. (AssIgnado) Her- a mensagem com que -ia Idevolver ao

em ,odos os .temp�s e vissicitudes, os nossos companheIros de todo o commum a iodos, de servir a Repu· c'tlw Luz. '. Congresso o projecto do Orçamento da
.Estado, as ir'adições de disciplina, <l:ne têm ::;ido até hoje a nos.sa maior blica.

. _.' , ,
Despeza sem sancc;ão �nem veto.

força partidliria, e, sobre tudo, a confiança que me['�cem os dOIS nomes Tudo que estamos "S;;lst�o�o e a VI;' .:..__ ._ S. Ex. nunca teve- ta'l idéa, nem tem
"iilustres que r6commendamos ao eleitorado, nos pe�mllte a certeza de que da tl')rmal do Regim��,.eXlshndo real' c:tlpa se algumas folhas, no "fao oe se .

S. C'iLharina dará a mais brilhante e ,expressiva votação aos <ire. mente e actuando etftclentemente nos Audienoias do Sr. Go- fingirem bem informadas, deram curso
Arthur Bel'nardes ti Urbano dos Santos.

.
destinos da Nação. d a essa ballela_

.

A Commissao Executiva espera que, mais �ma vez e como �empre,
.

Encaremos, pois, '. o. l!10mento n� verna or
'

Conscio das suas responsa bilidá�,
salb�m cumprit' o seu dever' todos os seusdedlcados companheiros do clona� como un:J dos tnstant�s maIs

�.' . 10 sr. Presi�ente da Republica .sabia
PSl'I1do Uepublicano Catharinense, -

. promissores da Vida da Republica que, o Sr. Gove.'m.dor do «.dado I que o queltmha a faZfr era s,mcclonar

. Hercl.lío Pedro da Luz, Felippe 8chmidt, Elyseu Guil'fterme nii presente �gi.ação se irá erguer á dará. ltudie ..cJa� �lIbllc;as, ás IOU não sahcc�llar a re�o!uça�. .

da �zl!)m Antonio Pereira da Silva Oliveira- Oarlos Wendhausen altura das. ulgt:udades que ella encaro ,terças e sextas'felras, de 131 A convoc�ao do Mlnlsterro fOi. para

"Ji AI �?..." .

.

. . -,;y'. L" L d' na, pela vlctorla da Moral conlra a á8 Ui }Ioras, Nos re8tantes assistir a leitura das razões do .veto.
OUJo u.t6 Bdva Ra'»}'os, Joaq1!zm. Da�d .ee1'�Cfra 'tma:. eonar O

falsidade da Honra, cont�� a fraude dias S. Ex... u.ttenderá SR-eu' As razlles Urlas entlo s�o pretura'
ede ®.'!!JIRos JunzQr, Fulv'tO AducC1,. Pomp'tlzo Vespaztano puar� da Verdade, contra a mystlflcaçao e dos � á� l,e880as que tiverem au· mente as que foram tpubbçadas 'S�

, - . .'
'

� ...tw_.. � N' ....._.n ri,. .tl1121nu",.

Os catholicos, e. ii caudidatura do dr.
Arthur' Bernar-des

de 17 Bispos

Tendo sido dada á publicidade em A União, tem sido trans'
'crtpta em varios neriodicos a seguinte curiosa informação sobre o

clero nacional e o problema da successão presidencial
A S. Ex. o Sr. conego Leoncio Oatrão, que na Camara Fede

ral, no dia 21 de dezembro, pronunciou tbrilhante díseurso, toma
mos a liberdade de affirmar que até agora já se pronunciaram Iavo
ravelmente á candidatura do Sr. Dr. Arthur Bernardes á presíden
da da Republica, pessoalmente, em carta ou pelos respectivos or

gãos olílcíaes de imprensa, os seguintes prelados brasileiros:
D Jeronymo Thomé da Silva, arcebispo da Bahiá e primaz

do ,Brasil;
D. Sllverio Gomes' Pimenta. arcebispo de Mariana;
D. Joaquim Silverio de Souza, arcebispo de, Diamantina;
D. Augu,to Alvaro da Silva, bispo de Barra, na Bahia;
D. Octavio Chagas de Miranda, bispo de Pouso Alegre;
D. Francisco de Campos Barreto, bispo de Campinas; .

D. Epaminondas Nunes de Avila e Silva, bispo de Taubaté;
D. Manoel da Silva Gomes, arcebispo de fortaleza;
O, Marcondes Homem de Mello, bispo de S. Carlos (S. Paulo),

, D. Adauto Aurelio de Miranda Henriques, arcebispo da Pa-
rahyba do Norte;

D. Santlni Coutinho, arcebispo do Pará;
D. CyriJlo .de Paula Freitas, bispo resignatario de Corumbá;
D. Aquino Correia, - arcebi po eleito de Cuyabá e presidente de

Malte Grosso; .

'
-

.

D. JOão Pimenta, bispo rcsigmtario de Montes Claros;'
O, Ranulpho da Silva farias, bispó de Ouaxupé:
D. Manoel Paiva. bispo de Ilhéos, na Bahia e muitos outros,

cuja lista completa poderemos apresentar a S, Revma.»
São, como se vê, 16 entidades da igreja que «até agora.já se

pronunciaram fa voravelmente á candidatura do Dr. Arthur Bernar
�

des á presidencia da Republica», sem que nem um se pronunciasse
contrariamente á mesma 0\1 favoravelmente á do Sr. Nilo Peçanha.

.
' (Do Paiz, do Rio, de t8 do corrente.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(2) REPUBLICA-Florfanopolis, Terça.Ielra 31 de Jálleiro de 1922

Por motivo da' passagem do seu

anniversario natalício, 'O nosso presti
. Realisaram-se.hontem, na Cathedral, sul da Aliémanha; Antonio Amaral,

nioso co-retigíouano Sr. Cel. Campos solemnes exequias promovidas pela víceconsul de Portugal e pela, f.irmaJunior foi muito felicitado.. Diocese em homenagem ao trespasse Rosa Neves & Cia.; Cavo .M�guel res. •
, A' sua casa affluiram muitos amr do Summo Pontihce Bento XV. Brando, regente do Consulado Italiano; O illuslre militar traneportou-se
gos, senéoIhes servido uma farta mesa O templo eslava revestido de pesa- [uvenal Porto, pelo sr.'JO:se�r 'Rosas, em 'lancha especial p�'a () trapichede doces e liqui 103 do crépe, sendo erguido ao, centro da .lce-consut do Uruguay; almirante Fre:

municipal, onde se effectou o desera-O Sr Antoriiá Coelho Pinto íezlhe igreja um alteroso cataíalco, em que derico Secco, ceronel dr. Lima Ca-
barque.

.

.

'

uma calorosa saudação. se viam entrelaçadas as bandeiras do .nara, capitão de fragata ...Manoel Cou-
Em seguida, o apreciado. maestro Vaticano e da Diocese, tinhô, Capitão do Porto; major . �r. 'Aguardavam ali a sua ehegada os

sr. Alvaro Ramos tocou ao plano va' Dando guarda ao catatalco estavam, Luiz Sombra, .cornmandante IOt� ...mo srs, capitão João. Cancio e tenente
rios trechos da linda opereta «Seu Jeca de pé, oito sorteados do 14' batalhão da guarnição federal e do 14'; desem Regis, representantes do Exmo Sr
qné casa». de Caçadores· bargador Antero' de Assis. Chefe de Coronel Baulíno Horn, GovernadorA Sra. Marina Bott, que é uma N porta' da 'Calhedral, es�tava a Policia; tenente AUte,do Car�os de

do Estado em exercieio;'Dr. Hereilioexma. pianista, tocou 'com muito sen: Commissão ccmposta dos srs. Mon- Mello, pela força Publicai major [a
iimento, trechos da Tosca.' senhor Francisco Topp.Almlrante Fre- nuario Côrtes, dr. Henriqu.e fontes, Luz dr. Abelardo Luz; Secretario

O sr. cel, Campos junior recebeu derico da Cruz Secco, coronel <Ter- director da I .strucçao Publica: cO!'O' do Interior e major Gustavo Silveira,
telegrammas e cartas de felicitações mano Wendhausen, desembargador nel Silvino .Carnelro da Cunha, Dele' Secretario da Fazenda; capitão dedss seguintes pessoas: CeI. Raulíno Anthero de Assis. dto Thrago da f'on.. gado. Piscal; capitão. �Oão Carval�o, fragata Manoel Gouvea Coutinbo, eaHon Governador do Estado; desem seca e Antonio Perrone, que recebia Superintendente MUnicipal; dr: Ferreíra

pitão do Porto e officialidade; capi-barg�dor Medeiros Filho, �aíor Ous: os convidados. Lima,' deputado federal; capitão l:eo'
. tavo Silveira, deputado major dr. Bul', A's 9 horas, chegou o exrno. ar. poldo Diniz, .Manoel Pedr�. dã Sllv� tão-tenente Arthur Lopes Rego, com
do Vianna. Viuva lzaura Klaes. e i coronel Raulino Horn, Presidente do Junior. por SI e pelo sr. Pacheco. ju mandante da Fortaleza de Santa
familia, Viuva Eugenia Lossío tdo RIO) Congresso' Representativo, Governa nior inspector d'AIfandega; dr. Thiago Cruz e offieialidade: capitão-tenenteC. Jonas, A'fredo d�- Benza Costa e dor do Estado, em exercido, acompa- da fonsec�,. delegado regional dos João Boniíaeio, commandante da Es.Iamilia, Elysio e Urbina, CeI. Gu�tavo nhado da sua casa militar: capitão João Bancos: LUIz Crespo, junior pel.ú sr.

d A di M" I'
,

f-Richard Drs. Edmundo. LlIz �In.to, ancio e t_énente Cantidio Regís. seu dr. Euripedes Ferra, �hefe do Dlstric' 'Cf?�al'de d
pren Izes alIO �eIr�� e o

1Adolpho Konder, e O�'lVI? Frme (do ajudante. de ordens e auxiliar de ga- to Telegraphtcoj dr. Henrique Richar·, tela 1 a e; tenente-col'one anoe

Rio); Guido Marina etamlha, D�. Car binete de s, exa., e
.

do exmo. sr. dr. Procurador .'<\ Republica; dr. jos� fero Lins e major Januario Côrtes, com.
los Correia, Dr. Francisco Oallotl;Do' Hercilio Lui, Chefe do Partido Repu· reira Bastos,

-

"'�"1rador da Faze�da mandant.e e fiscal da Força Public!i; Demetrio GaroEalli.Rato Campos (Biguassú), Viuva Fran' blicano Catharinense e deputado dr. Estadoal; capi. ,íenenle JoãO Banda: .dr. Caza!: Veiga, promotor publico Faz aun}� h*.. o no�so co.nte�ra�cisca Oordoso, Abilio Mafra Des. Sa.)- Carlos Wendhausen. '

'cio,commauJante (ia Escola de Apren . .' � I sr. Demetrlo Garofalhs, SOCIO da Ivio Gonzaga. Ad,elina Fernandes, Dr. 'A band.'1 de musica do,14' batall1ão dizes Marinheiros; Ernesto Wahl. ma' e mUItas out�as pessoa�
K portante firm'l commdciaI desta ,pra(.Euriped�5 ferr,o, D�. Qsca� Ramost postada a frente da igrej�, executou á jor JosélOrDonnell. -director .d? Ba�co O sr. ma)?r �r. LUIZ S�n:b. a, Constantino Garofallis & Cia.Fernandes Cecy Fana, dr. t:leltor Blu,!, sna chegada o hymno do Est<ldo. Sul do Brazil; a Mesa AdmlOlsttahva commandante mtenno da guarmçao e A's muitas felicitações que vae reebCid e Olga (Riu). Da,vid SIlva e faml Momentos após, chegou s.' exa, do Hospital de Caridade pelos srs. co' do 14 o capitãi). Trompowski Tau- hoje o estimldo annivet:slriante junlia, senhorita Lctizil Ta}arest. dep�t�· revdrna. o sr, Bispo Diocesano,. qu! ronel Germano Wendha�en, desem' loi, commandante ja tOa Bateria mJS as n'}SS35 com os YoÍJS de mui!do A{:cacio Moreira, Cerqueira, Juha tambem foi recebido pela comn'ussão. bargador Ant�ero de ASSIS e �e�nan' eom as suas respectivas officialida- felicid�des.

Julio e Carlito, Ubir,at�m Fernandes, Imrnediatamente� teve inicio á .50 do Wendhausen, provedor e vice pro '

_Ahdré Wendhausen JUnlO�, .Dr. Carlo� lemnidade,que se revestiu 'de ,maxlma vedar e outras dignidl\de'j Augusto des compareceram tambem.
Fe;tejou honlem ri seu 3nniversarWendhausen, CeI. Andre .Wendha� pompa. . Lopes, direcror do «Estad�,.; �ngelo Durante o desemharque tocara:n natalício a prendada senhorita. Orlasen, Edmundo Meneira, Iracy BraSIl. S. 'exa., revma.) sr. Bispo Diocesano La Porta, d rector conceSSlonarlO da

as bandas de musica do 14 e da For- dina Buchelle BroO'nolli prúlessóMajor José Oudho�, Caralambos, Ma; pontificou,sendo auxiliadO por Mon- Loteria do Estado; de�utado Eduardo
ça Publica. normalista enl PortobBelld.jor J. O:.mes J�rdltn, Pedro Pavão, senhor Francisco To,?;>, padre� dr. Horn, cí>ro:l61 Andr7 Wenjh�useAnl: No Hotel· Moura. onde se acha, .

_.
,A'dolpho N.da Silva e Edgard Schutel. Luiz Zubert Sandruppl, Jayme Cama� Amadeu Horn, Antamo Perrone,

.

'

! Fazem annos hOJoe.ra, Burckler e frei Evaristo, que ser- r Maximiliano Mafra, Elicola São hospedado, o sr. ceI. Lima Camal'a _' .'
•

'Cumprimentaram pessa�lmente ? viu de mestre de cerimonias. l:sé e da União dos Tra�.ilhadores tem sido r?uito .visitado.. ..' o nosso 'iIIl1str�do cO::Jterraneo sanniveisariante durante o dia e � nOI. Durante o acto religioso, o córo do com o se� director Padre LUIZ S:huler; Republzca rmt?ra ao t1Iust�e m�h Sergio Nolasco de Oliveira Paes;'Ie: os ses.· dr. Fulvio AducCl, dr. Gymnasío Catharinensetsob a direcção Lucas Miranda e Marcos Aragao I'ela tar oS.seus cumprImentos de boas Vln- o sr Euc1ide:; Gentil escripturf�rreir.a Lima; dr. Oscar Ramos, �r. do íllustte musicista r�vmo. padre Jor- Irmandade do Parto; João FlorIano
das.

I
rio d.o· Tll\:soluo; '�,_

'

Q'iI '-Costa; dr. José Rocha ferr�lra ge Seldemeyer, c'anl<?u musicas sacras. da Silva,lpela Ordp.m �a.t Pa ire 1;10(0; _Bãstos Maneio Costa, Cah�lr�cto As bandas de musIcas do L4' bata a esc:Jla Santa 'Catharma da �ralnh,a I A('-Cunha: Antonio Coelho Pi.nto, .capltãO lhão e da força Publica. toraram Manoel Xavier de Almeida,. JOM5é. SII; A· excu rsão do dr. He rei-l
ENL E�lace Rivas--RebotloQuirino Bento, viuva d._Vlclorla Fer- ma'chas funebres. ' veira da Veiga, julio Pellegrmi, Igue

'I·' L t d
. No dia 3l de Dezembro finnandes, senhoritas In�la fe�nandes, ApÓ5 a celebf '.ção das exequias� S. Nocetti Faraco, Bruno Spog�nitz pela ,lO UZ ao no r e o ti realizou -se, em Montevidéo; o eAlice Gonzaga e Izollna Paiva, dr.

ex. reVIDa. o sr. Bispo cantou o 4<Re- sociedade polaca «3 de MaiO»; Ro··

E t d
. lace matrimonial do sr. dr. floreThomaz WQQds, He�rique Roma�o. e quiérn� defronte ao Catafalco. dolpho formiga, JoãO Sartorato, JOãO S a D

I
cio Rivas, com a distincta senhorifamilia,' Eslanisláu Llgocky � .famlhat Em segUida,' S. exa. 'subiu '>ao pul' Barbato, Salvad)r Ta-ranto,'. JoãO Herminia Rebollo, um dos mais Hfelix Marques Br.a.ndão � famllla! cei,: pito e pronunciou uma eloquente ora· Niedermoser, as Darna.s de Cafldad� C) valoroeo collega O Brazil, de dos. o�namentof da elite dóquelGuido Bott .e. famlha..maJor Elyslo SI, I ção enaltecendo as qualidades de Bento inCorpOl'ad�,�' a F�atermdade das �e Blumenau, publicou a seguinte nota CapItel!.

. .,mões e famlha, Famllla João Oon�al XV que pelo seu esplrito eminente- nhoras, a Pia Untão de � Antonl?t sobre a e�tadia do Exmo. Sr. Dr. O sr d� .. Rlvas que e um perfeves, capitão Abel.Carnelr<? MontelrQ. me�le liberal e pelas suas grandes 9�a- d. Sophia .vei�a d� Fana, dr. Joa� Hercilio Luz, benemerito Chefe do t? cwall;telro, �steve, ha pouc�, nesDemetrlo Oarofallrs
..

e famlha, dr. A.I-. lidades, foi considerado o Ponhflce Candldo M':ltICY, dl��ctor. da Escola
Partido Republicano Cathar nense, CIdade a 3ervl,ço, d� Rel?_ubltca dvaro Rfunos e famlha, Arthur Caml-

da Paz. . de Aprendizes ArUf�ces, por Alf�ecta Em demanda de São Bento, onde Urugua.y, de que e tlIgno C:0nsul Oe-.

São, João Jorge de Campos! . Artsh�r A o ação f, i brilh' ntissima e JJvenal da Silva; major Alyar) LIma,
v.al· passar uma. temporada, passou, ral no.s Estados do S�I.,delxando e,n-Tupinambá de Campos, Tunblo 11-. su� r

.

'-' d
• chefe da Estação Telegraphleaj profes' .

hveira Tito Carvalho, João Alce�iades lm�esslonou mUIto o numeroso audl'
sor IAlfredo Xavier Vieira, André honJem, pcr esta cidade, o Exmo. sr 'tre nos �und�s sympat las. ,

Silveira de ::'ouza, major José O'Don' torto.,. Kowebski, ferdandesjoaquim de S.o.u· dr. Herci!o da Luz; eminente candi- Ao sr. dr. Rlvas e. esposa �I?r
nel-t., dr. O'i!berto Paranhos. Adclpho AP.os a 3':1a predIca, s. eX.revdma. o

za, Luiz Valente, R. Correa e f.amlha, dato á governança do Estado no pro s:ntam s as nossas V:lvazes fellclt
F B D b u os cum '

C B I N I ximo quatriennio. ..

-

. ço�s co.m os melhores vo�o.s de uLima e maior Elpidio . ragozo. sr. ISpO IOcesano rece e,
A

•

Nestor O:mceição, Jose . raZI, e'
«Em companhia do egreglo estadista ex�stencla colma�a de tnlnterrupt,

.. ",--,�{ --, primentos de todas .::JS pe.ssoas pre· son Duris, Zanzibar Luiz, Edmundo

[
..

f' ['
"

"jOI2' BII'leIX" sentes,· freyesleben. agrimensor Pedro Gon: viajavam os srs, �r. José A.rthur ventuas.

Ia ro IVlll '

Entr,' est�s notamos as segUinte.s: çalves, l.oão Ma.na,.no dos Santos, Jose. Boiteux, ex-Secretmo do Intenor e
-

-

Ih Alt tenente Pedr,l Lopes Vieira, offieial CONTRACTO DE CAS,iMENTO,. . s enviou o sr Entre estas, notamos as segu��tes Quintino de Ohvetra Carva. o, �Em Circular .�ue no

_ pessõas, alem de innumeras famlllas: miro Fern-andes, João Formiga, OdilIJ da Força Publica.
FErnando Joaqulm de Souzã", Sfere

Coronel Raulino Horn, Governador Pinto da Luz por seu pae Rodolpho S. Excia, foi carinhosamente t.:.ece-
. tario do Centro Civico JoséBoiteux do Estado em exercicio, acompanha' P. da Luz, Guido BeU, director do bido pelas autoridades locaes, com�

paI·tl·c·lpou-no8 à. elei(lão da sua. .di-. do dos SfS'., ca.pitão .JOãO. Cando e te' Banci) do O_omme.,cio, fra!1,cisco G,ui' mercianles, industriaes ,e pessoas gra·':t
,. das não só desta cidade, como dorectoria ' que ficou assim constltmda: nente Canhdlo Regls, ajudante de ar· marlles" Joao BOlteux por SI e por seU

vizinho districto do Indayal, tel1doP' 'd' t· Ildefonsu Jm;enal (re- dens e seu auxiliar de gabinete; dr. pae dr.josé Boit .;uxi Hu -o Freyeslr se, hospedado em casa do sr. Ernesto
.

reSI en e, '

'
-

Hercilio Luz, chefe do Partido Repu.' ben, Ar.t�nio Luz,Antonio O, Correa
t;llmto);

. ·'blicano Calharinense; major Gustavo :Junior, Tuffi Sadelli, Ag.enor Cortes, Mendel, onde lhe fot otferecido ,opi.
V· 'd t AtI o José d F d d S· B I' C d paro almoço, em que tomaram parte HOSPEDES E VIAJANTESice-presl eu e, gos lua Silveira secretario á azen a; r. LauJo da . PlOto, rau I::> ar ozo,

além. de S. Excia'l e comitiva, as Dr. Marcos Aurelio de AlmeidaGermanQ (reeleito); .

.

Abelard� luz, Secreta:io, do lilt�rior; Arist9t�lino Quirifio da Silva, Anto!1io
autoridades locae3, a famila Mendel e Proced�nte de São Paulo. chego11' Secretario Fernando Joql1l.m' Carlos Hoepcke JUnior, consul da F. famr, dr. O�car Ramos, por esta
algllmas outr�s pe��oás de destaque ante-nont�m, C! ,sr. dr. Marcos Aurel'de Souza (reeleito);. Hollanda e. pelo sr. Carl Hoepcke,con' folha.
no nosso' melO social.

,
.

de Almeida) tllustre advogado" resl
2' Se'cretari(J, Leonel,Martins; 'I· P I h· AVISO Ao

.

dessért, o sr. dr. Hercl!i(} da, dente naquelle_' Estado.
1; T,oosooreiro,

-

Jer.·o.r.ymo Lima nstltuto O ytec nico. LuZ' er�ué'ndo sua taça fez votos pela _;_

pros'pertdade de Blumenau, brindou a Acomp�nhado. de sua exma� fan1ílí(leelei�o);, . , .

. A acreditada Livraria do Olobo de Os pedidos de' .ssignaturas de familLt Mendel e agradeceu, a aco·· regressoll. h'1n1em, da 'Laguna,2' TbesbureH'o, 1111motheo Alves, Porto Alegre, representante geral da -Republiea,só serão attendidos me Ihid� gentH que lhe fora proporcio - nosso conterraneo .sr. Celso de A.Orador Othelo,Baptista; machina de escrever ROYAL, o.ffere' diante pagamento adeantado, nada. 1 me ida Coelho" dedicado 10 O,fficl' Produrador, Al'thlll' Jacinthl) da ceu ao Instituto Polytechnieo, para o Os pagamento. devem ser feito. Momentos depnis, o eminente politi- da Directoria de Visção e Obras P
Rosa' seu CursQ de Dactylographia: a gerencia desta folha por vale pOso co. e sua comitiva se despediram das· bhcas.
2' 'Olavo Belmiro dg, Co.nceição.; ·4000 folhas· de papel e' 4 duzias de talou por intermedio de casal <"om_ peesoas presentes, proseguindo sua

d·
. fitas para machinas de 'escrever, por merclaes.

. viagem;Commissão de syn waneza
ter· sido- feito o ultimo conCllrSO de �-------

Até á povoaçãó da Pomm�roda acom-Presidente, Elyseu Paulo (re- dactylogl'aphia do Instituto sobre ma-

O C u' los panharam, de automovei, o illl1�treeleito); . .. _ .. chinas da celebre marCé! ROYAL. viajante, 05 srs. coronel Paulo Zun-
Membros: SalllstlanO Nola'Sco (re- merma_nn, superintendente municipal;

Contribuiram mais para o fendo do Acha-se em nosso, escriptorio, á dr. Victor Kond�r, presidente dó Con.
Livro de Ouro do ln titulo, desl�nado disposição de seu dono, um ocnlo en- selho Municipal; ,desembargador Pe.
á compra do - material dos gabmetes contrado pelo sr, Diomedes Trinda- dro Silva, Ernesto MendeJ, Manoel
de Physica, Chimica, Historia Natural

de, em um dOi! bancoi! do jardim Oli. Bmeto, promotor publico da com�r·
as segúintes pessoas:

I
ca' dr. Odavio Mello, chefe do diS-

veira Bello. tri�to de Viacão; Francisco Margarida,
D O S W R lf escriviio de orphãos e auzentes; Axel,r;epr!����anie da Braz�lia� DepU··Iado Of[�r ROfa' Déeke, fuoccionario do 30 dis!ricto do
Deveio menl and OQloni· U � u • � . CommissariadG Geral de Terras; João

.

C '')50$000 Medeiros filhq, advogado Gomes ARTES E ARTISTAS'satlOn ompany ,(;J

W· th d' t d t f lha' Fadi.ta Portugueza Gina GonçaSti-'r. Guido Boti· �&$�:� Conforme era �sperado, C?�gO.Il, �"m e�o������a,esoa s; �
c.i;. Hercr Chegou hontem da Laguna, oAdv. Napo.leão Lopes

10$000 ante-hont�m, d? R�o de Jan�llo: o Iio da Luz, vlsttou a fabnca de Lac- estava trábalhandq' Com muito SSnr. José F. Glava.n
�__'_ nosso pre8.'ldo.dll'ector e. amIgo sr.!ticinios, db sr. Hermann' Weege, ten- C�SSO, á fadista portugueza Oina O-

�30$OOO de utado ,Oscar Rosas. do recebido Q)Jtimcl impressão» , çalves.
-,�_"""""""""""","",=,��_��""""""

Solemnss
•

exequlas

1[Bg1� ar. uma [lmara i NOTAS SOCIAES
Conforme era esperado, Ch(3g011, _.

..

ante-hontem, do Rio de Janeiro, o ANNIVERSARIO:s
sr, coroneldr Lima Camara, dignis
simo commandante da Guarnição'Fe-
deral e do 14 Batalhão -de Caçado-

. Dr João Williamaon
Transcorreu horlt\�Gl.' a data ao

versaria do sr. dr. João William5
digna Concessionário da Ernpreza
Luz e Energia Eletric I desta Capít
Cavalheiro distíncto, o anníversa

ante tem. pelos" seus apreciados
tes de espírito e de bondrde.: leito
làrg.i circulo de amizades no no
mel.i.
Por esse motivo, o sr. di.'Wi

liarmon, foi honrem, muito íelíctta
por telegrammas, cartas e cartões, te
do oHI uido a sua resídencia muit

Coronel Leonar-'
. do Campos Ju

nior

s . Santidade ·0 Papa
_._------------:----

amigos.
Ainda que tardiamente, enviamos

S. S. as nossas felic tacões com
votos de uma existencia prolongad

Alm. Theophilo d, Al�eida.
Transcorre huje. o anniversario o

t�licio do nosso digno ccnterraneo
Almirante Theophllo Nolasco 'de
rneida
Repuolica, apresenta ao anni ver

riante sua, eífusivas saudações. faze
do votos peLi SUd felkid?de p
soaI, .

Em Santo Amaro, contraclar
casamento a gentil senhorita V.roni
Sell com (} sr . .José Ep. tia Cos
Valente.
Aos noivos des.ejamos muitas

licidades •

eleito); .

Francisco Antonio do.s Santos;
José Gregorio da Ro.Sfl;
Diogo Luiz Pereíra.

Da Capitai federal, chegou 3n

hontem, pelo paquete [ta àcomR
nhado de sua exma. sen,.ora; o n

so conlerraneo sr. Enéas Oonçalve
f'Jncclonario

. postal aposentado.

Pelo paquete Anna, chegou da C
pital Feder,,J, ã exma. sra. d. Rosa
Prado Lemos.

'

Regressou da Capital Federal, pI!
paqnete Anna, a gentil senhori
Celeste Lemos Melchiades,I

I '

i
!

-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESTADO gos Vieira, Dicc. Port de.Moraes,. Tribuna LivreAs' redP$ terru-rlanas :CONGRESStl DO ,,' " d�����e� ��!. o emprego das Domingos Garcia
_

&III d fi ã I,U.JT_,\. da 21� 8e.são "rdiuft- i Jla�ra2 ajuda de custa; em' Apõs longos e penozos s_otfn��nt,�s, ieaeas3E3saaseaaa lU
e os n.U.C e.os .e pr� IUÇ.o I .'ia�� e�l 9.fle Setembro. d.C I' rUgar das que vinham I'" c!la:'o quezom�"ram d�,re�UrSO?d"Cen��"lm <::arlo8 SeU

. lO
S. Paulo, c ,mo. vlm�")s, e � Estado 19_1

.

. _'}. artigo do projecto da Comrnis: succumbio �nte nontern, �� <
1.6 �ltlr"d::;' rn

e I
que possue maior rêde .terf{) VIUla, se-

.

.

. (COnhnU�çao São, autorisa a crer-se que (�em sua
_

residencia no ��t, elto,. on �. liIuindo-se Mínas e depois o RIO Grande O SR. Luz PINTO'. S-. Presidente,
pensamento dessa a.lferação f,?1 fora em

,

busca
.

de �e.lt,o:as �ara � iii 1L.�ura Seemann Sei! I5 Sul. ", pedi a palavra para apresentar-um sub'
evitar o sentido restricto e um' sua saude, o nosso estimado e:,nl" ,.. p"tkiparll a seu, parentes e li

o

A estrada mus extensa do Brasil stitutivo ao projecío do illustre Depu'
camente applicavel ao transporte, rarieo Sr, Domingos josê (Jar,,!�, t!t antigos que ,�a filha y,,,,..

,II
-� é a Centr I, como mui�os pó rem tado Sr. Darval Meld:1iades, que tratr

da expressão anteriormente, �sa- cunh�dí) dos n�ssl�s amigos srs, joa,) Dl c)ntra�tou casamento. com .o

10

na

ppôr. E' a Loencldina Rallway, com dg subsi dio dos deputados para a le
da. E assim não será desc dbido e josé O, um che.,.

•
iii' sr. Jesé f, <lo C"'" la eak�u seus �.949 kilometr..s em Ira [ego, l'islalura de- 1922 a 1924

.'. dizer que nada tem do irregular A sua' morte foi mudo I.menladj 1I"'...e;oe............EI...o5II5!Irii!II!!A'Central chega em segundo com
•

O meu substilulivo não signihca m-
o lacto de perceberem ajuda de em nosso meio social, onde era gera III E':à C V I te� I

2.438 kilpmetros,
-

. teira divergencia com o projecto do
custo os representantes que têm mente estimado.

m Jose p. U& osta a en lOAs menores estradas sao a do Cor, nosso nobre cal lega: n t reta" Io re,�lv, seu domicilio nesta capital, os que O extincto .era caJado CDim a !"m': OI ,� , iii
covado em .gremalneira, com 3 kilo: a igualdade da ajuda de custo e e

temporariamente neUa se aehem sra. d: M�na 'ase auc.a, d�. cu W VeroDlca Sel!
ID

'meltos;' a do ,M,orro Velho, que � mais synlh.elico. .
'. ,

" e não tenham que ernprehender jo matrimorno deixa os seguintes íithos III participam as pessoas de- SUa
1ft

um carri! electrtco•.com 8 kllom.etros, O substitutivo e o seguinte: viagem para tornar assento na Euclydes, Aurora Andrade, D�as�ja fD amizade que são noivos,a de Re.cife-&.-Beberlbe, com 9 ktlome: «Art. r- Cada depu lado na le·
camara llegislativa para que ha com O sr. Francisco Andr�de; .laa01r�. li] S Amaro 31-12-921 Itros.' gishtura de 1922 a 1_92� perce- ..

'do eleitos Romeu Eoy Zoe e Domingos crera

til
.,

fD
- b lam 'SI .'

.' "

. =oeaeaeeeEae
As outras estradas, na ordem da berá, durante M s�sso�s. ':.su

-

ISto se conclue do lacto da ai' JUnior. BEelB=.importancia kilometrica são: Rêd� Rio sidio diario de -trtnta mil. reis e a
teração Elos termos do projecto O sepultamento de seu �adaver teve'Orande do Sul, com 2.262; VI.ação ajuda de, cu�to ano�al �e seis-
da Cernmissãoloara àdopta1"se:ou' logar 1J0nte�1, á i.arde, sahm�o o fere.Bahiana,. com 1.965; a Oeste de Mmas. centos mtl ré�s. _'. tra linguagem; da escolha de tro da reslde!_1Cfa mortuaru�. para o1.920; São Paulo Rio ,arand�, 1.866; Arf, 2' t:o.<l)unda de cu:.to sera
expressão mais comprehen�i' cemiterio publico cesta capItal, comS'Jrocabana, 1.709� Mogyaoa, 1.688;1 paga no IOtClO de cada sessão
va que a anterior, e da ausenela grande acompanham�nto. ,Qreat Westem, '1.517, Rêde Sul'MI' legislatiliá. ,

. _. de 4ua1quer restricçãó que tquel' Sobfe o 'feret:ú vIa-se grande nudeira, com 1.274; Baurú a �sperança; Arl. 3 R�vogam.se as diSpO::." La' se tenha posto, devendo Sup' me�� �e coroas. de.. !Io�es natur�es �1.273, Paulista. 1.245;. Viação Cea' I '

em contratlo »
.

. por-:,e, feita como foi a éllteraçao athhetaes, L om slgmh ..ahvas dedtcato
rense, 92; Vic�oria a Mln�s, 590; �a- fúi honrado c.jm. as aSSlgnatur.is �()S por quem conhecia 0_ valor dos rias.como ulttma homenage!1' da exma,

_

. 3eira Mamore, 364; S. �UIZ a CaxIas" Srs. Hyppolito BOI eux,_Oscar Rosas, termos eJTlpregado& na disposiç,ão f�milia e de pessoas amIgas do ex-

[. N. d.e n�,8Ia,�O fillel."134; Bragança, ;315; BraSIl Oreat Sou. Deodoro de Carvalho, Joao Fernandes, constitucional, que isso fOI asetm hncto,
.,

. II II U ri U LIphern, 299; Arar?quara (Norte <:te S. Oswaldo de Oliveira, C,a�los, A:�reUt intencicnaimenle pata alteraçãO A' desolada ,,!uva, fllh'ls �e demaIS Ésta Compunhia l'08!uíe IUI.
Paulo, 279; Dnurado, 273; ,5. Paulo Francisco Fagundes, PI:cldo Gomes do sentido do artigo em ques parentes do extlnc�o. apretientamos

ltio de Janeiro Arma�cD8 Ge.Railway; 247; o.oyaz, 234; Naza�efh, e Abelardo Luz.
-

'.
.

tão' as nossas mais senlldas condolenc,as.
raes á disposição de !iC08 e.. '22l; Rantos'Jequiá, 159; _sao Paulo' Sr. Presidente, parece-me J� s.er te'll.. Car''.)s··M�ximmano, tambem com� -As Lojas Maçonicas Re�el1eraçã� b;n••�adol'eae f'eeebedores I,araGoyaz, 146; S� Paulo·Mlnas, 136; po de acabar-se com a odiosa deSI mentltndo esse artigo.da nossa. Consh' c;atharinense e Ordem e Trdbal�o fi
o effeUo ele Warraluts.Central R�o Orande do. Norte,.147; gualdade d� aju.da de custo que. tem tuição Federal, diz que c:3 aJuda. de leram-se represenhr nos funerae�. "

PAQUETE'Therelopohs, 133;. Mancá, 17.(', .RI� vigorado ale aqul. Tem�se entendido a
custo deve ser igual para todos».

.

It
'

do Ouro, 122; Doma Thereza Chnstl·
ajl;lda de custo é uma ajuda de t.ranspor_· O regimen adoptado na mo�arcllla _ -,.._,... � 'ape runa .

Ela, "18; Santo-,Amaro, 95; ''I�unlle�se, te e por isto mesmo ella temsld.o cnn'
era o da ajuda ida e 'vinqa. ido�de VENDEM-SE os predios n. 8 � Chegará do norte, quiutldeirs, 2 .

94' Ilhéos á Conquista, 82.; OCantlns, cedida em proporrões_ kllometncas. �e conclue que era uma ,"demOlza'
d T S'l I' a 'Tra do .corrente. seguindo para os portos

'

C AIt "7
-

dilO a rua e:lellte . ve r . �,
,

82; Caixas á Cajazeiras, 78; ruz a Tal pratica, parece-me um .ra�ç.o t ção de tr-é..nsporte, era uma verba e v a·

ta'-se nesta reda'cçãó. de ImbilulJa, Rio Grande e Pelotas,á Porto Lucena, 75i' Santa Ca' monarchico) do tempo das provl�clas, ! gemo O system� adop,tado pela Oons'
L.. PAQUETEharina 19, 69, .Tubarão a AF� e para provar a V. E�., Sr. pre�ld�n tituiçãO Republ1cana e o de. verba de

lt ·t b
.rangtíá, 57; Campos do Jordão, 40; te, o acerto dessa mlllha .co.nvlcç�o: representaçílo, que deve �er Igual para 'UnJ:RlnIFNDfn[IA MUnl[IPAt'DJ: . ai u aNorte do Paraná, 43; Tramway.da vou ler o art. 22 da ConstJtul.Ção fe lodos os Deputados. ASSim s� pensa J fL itl1 .

L Chegará do sql, sexta feira, 3 doCantarei", 43; Campineiro, 41; Taque: ral, que, como V, Ex, sabe, � o para- -em lojos os E,I.dos do BraSil, raz'o

,flnRIAnnnOll'
.

corrente;. seguindo para os portos d,e
ra do Canetla. 40; Bocam8, 38; Mos digma do systema a ser segUido pelas pela qual o meu projeclo pretente a�a,

. U ur J Itajahy. São' FranciscQ, �aranagu�tso'ró, 31; Jaboticabal,. 27, Piauhy, 26; constituições esladoaes e �ue d,z"
_ I bar deflnitivamenle c0nI a e.queSlI.

',_, S.ntos, ,�io de lane to, IIheus, BahiaFazenda Dumont. 24; Carlo.s Barbo- -

Durante 'as sessoes

venceraol, desiguald.a.de que até aqul ,temhavldo, INISTRACÃb DO SR CAPI- e Ara€aJu.
.

.

5a ou Bento Gonçalves, 22; Lorena á
os senadoras e �ep'uta.dos um

equiparando as ajudas de custo dos ADM
•

•

.-Previne.se aos srs. passageiros queItajubá
.

20;. Hatibense, 20; Mon:e subsidio pecunzarw 'tgual _e deputados catharinenses.. TAO JOAO PEDRO DE OLI- I esta Agencia só dá biihete de passa-Alto, 17: Pirapóra, 16; Santo Amaro, ·a ajuda' de custo, que ser,?,o, (Apoiado. Muito bem mUlto aem) VEIRA·CARVALHO.SUPER-
!gemdianfedaapresentaçãode attestado3; Porto Alegre .á Tristeza, 11. fixado� pelo qongresso, no fim! O SR. OSWAL�O DE O�IVEIRA: Sr. 1 INTENDENTE MUNI·
de vaccina. \

A Estrada de ferro Centra� do de ca_da leglslatura, para a
Presidente, ao P!oJecto.que t�ve a honr.a!

.

CIPAL.
_ Carga até a vespera da sahlda uos.

Brasil estende linhas em 106 kl10me' seguente. . de apresentar a conslder"çao da Cas!ll
'. paquetes.

,

tros n()·Districto F�de�al 1.700 na Es· _. E', mais ou me�os, o nosso artigo, e que trata do su�sidio para·a proxt.! . EXPEDIENTE
Para mais informações na Agenc.la da

tado do Rio. 1.306 em Minas Geraes e tambem 22 que diZ:
_ <., ma' legislalu ra, ........ fOI

.

apre.sentado um
I

.

Mez 'de janeiro Companhia, á rua Conselheiro Mafra299 em S. Paulo.
'

Durante as sesfloes ordznartas 1 substitutivo, com as asslgna turas de I Dia 6
a. 23, com o Al>!f1te

O estudo das condições da �ossa e extraordinarias, e nas pro, grande numero de Deputados, o, quel PORTARIA N. -7QO AVJSOexplora�'o, lerro'viari" SÓ poderta ser
rOgtIfões, 'os deputados �ence i de anjo,mão lhe garanle a appro,"çao J An Fi,cal'geral inleo:ino.

. A Compa�hia Nacional de, Navega,
�eito em p2rte na Central

..
A Ce�tralt rão um substdw pecu_.n'tar�o � peto Congre�so. .'. De accoJdo com O art. 3' da leI n.

çllo Costeira, põe á dispOSIÇãO, dos.
sendo uma repartição publica. nao se

ajuda dec usto, que serao ./zxa Esse substitutivo pouca dlff�rença 338 de 31 de Outubro de 1913. esta
srs. Embarcadores, n'este porto, seu

somma o capital empregado nas obras dos pelo'Congresso no 1zm da faz do projecto- que apresentei, nos Su�erintendenciB procedeu á r�visão àrmazem e lanchas auxiliares para as
e assim nas �erP�zas não e.nt�am o; legislatura anterior.

. seus pontos principaes, isto é, quanto triennal dos coo.tractos e alugueiS dos
mercadoria? a serem embarcadas em

juros e amortlzaçoss dos capltaes qu_ Vejamos agora, Sr,l. fresldente, o
ao subsidio e á ajuda �e custo.' compartimentos do mercadQ, �hama�. seus vapores, correnrlo as despezas de

se. inverteram nas installações
.. � no ccmmentario da ConstttuII;;ao Federal, Entretanto, Sr. PreSidente, no �eu do, para esse fim, concurret)t:ta publ!

armazenagem e transito, por conta
material; A despesa em 1920 fOI caleu

em torno da expressão ajuda d. c�st"! pcojeeto .,Iabeleei algumas medidas
ca para o arrendamenlo dos mesmos.

d'esla Companhia, •

lada em 101.586:859$693 contra uma
porque bem póde ��rvlr de stl�sldlo a

que parecié\\11 mo�alisador.as, cont�a Não lendo o sr. E"tephano N. S':!va�, florianopolis, 19 de Janeiro de 1922
receita de 84.079:885$410. O cdeficit, discussão da matel·la. O egreglo mes·

certes actos qUe nao devem ser prah.
que occupa actualmente o compartl- f.eollel Luz..

foi grande, mas em relação á situa
tre João Barbalho assim commenta: cados. Uma della:. era se não conceder

mento n. 11, pelo qual paga o aluguelção mundial já não é o que danles ,.AJUDA DE CUSTO. A cons'
ou abooar o snbsid,o ao Deputado d, 180$000 men"es, ,p:esentado pro Desembaroador uil Costa

era.
. tituiç:to imperial (art. 39). repro- não empossado.

'

.' posta na dita concurrenda, para con:- �As installações, os serviços techni' duzindo disposição dQ projecto UM SR. DEPUHDO: Não preCISa s.e
tinua; a occupar o referido comparti" Regressou. de sua viagem a Blumenau,cos são muita mais caros aqul.e as' dos constituintes d� 18i3. (a�t. con'signar tal disposição, porque o .oe' mento e tendo, por outro lado, o o sr. desembargador Gil Costa, .integr!,sim' nas circumstancias actualls, qual- f 17) dizia:-uma .lndemnbaçao putado que não prestou.c?mpromlsso cidadã� Alvaro Camillo da Sil'va, of- e illustrado membro llo 8uperDr Trl.quer «deficit:., mesm) cerca lje 20 .,. para qespezas de vmda e

. v<_:>lta. não tem direito aO -subSIdIO.
ferecido uma praposta á razão de bU'nal de justiça do Estado.da despeza, não'é de espantar..

.' Do mesmo �odo?e exprimia o 0 SR. DORVAL MELCHIADES: Pera':1te 200$000' por mez, concedo o prazo de .
_ .. _.A Inglaterra era o palz dos sal�os projecto da. C�mmlssão do 00'

a razão_assim devera ser, mas na pratica dez (10) dias, a contar desta data, P sa-o' Vende se,. por preçonos serviços publicos. Até os corretos
vemo �rovlsorlo (arL 23). não o ·é. .

�
. pará que o actual occupante sr. Est�, en modico, a bem afre-e os ielegraphos ac.cl1savam fsupera' O. projecto p�r t:ste apresentado I Nã.o foi pelo facto de nao. voltar mal.� 1 phano N: 5avas, que tem preferenCla guezada cpensáo Catharinense'i á Ruavi". Entretanto, depois da guerra, vanou para-ajuda �e �usto, que

a es1a Casa qu� apr:s:ntel esses aiVI
para continuar a locaçao, ve.nha de- João Pinto, 34-Sobrado.tudo prOduzin �deficit..

o Congres�o Constltumte conse�, tres fiz essas dl.Spo�lçoes. de accordo

I c1arar se quer, ou não, eon tmuar a O motivo da venda é ter seu pro-
. (Contiuúa) vou no artigo que estamos. expiJ· a minha COnSçlenCla e com o meu

occupar o compartimento de
.

que se prietario que retirar'.se para fóra do
--

"--do-Eata:- cando.
_. modo de proceder até hoje neste Con'

I trata pelo preço da propos�a oUere· Estado. .

'
. Compra-.� apolices

Or.a, as.d,uas ex�res�oesllão se
gresso.

.

.

_. . lcida�or Alv�ru Camilloda Silva ..
'

A
do. Trata·se com o Tabé:l1ião

eqUl�al�m. A prImeira - tem. a Quero asslgnala� d?,.s factos,
.

Sr. I O sr. Delphino Migue� C�nh.'. h�cal LANCHA BOAVISTCampos Junior. r.strtcçao, -para despeza d. vm-
Presidenle,' para lu,lIltcar esse meu

geral desta Superin<endencta, Inllme
Vénde.se a superior lancha á.

da e voJta», o q.ue no Impera0 modo de pensar.
.

. pela presente ao dIto sr. Estephano N.
d

de lugar a .0rgaOlz�r-se u�a �a. Era eu l' Secretario deste. Co.ngres. Savas, notificando ao mesmo de que gazolina «Boavista». Preço
.

ebell� qU'e fIXOU a wdem_nts3'ça� 50, quando, ao fazerem a prJJ1�e!1 a fo caso não queira valer se da prefer�n· occasião. A. tratar com. o SorodeVida aos deputados (nao a II lha de pagamento de SU.bSld�o aos
da, ou não venha,' dentro do dIto Elysio Simões, Ruajoão PlOto', 14oham os senadores), regul.ando:a Deputados, pediram-me inclUir em

I
prazo assignar o contracto de

arren-, '.. ._

..pelas distancias �da, re�l?enCI� folha um deputado que tinha sido re' dame�to a que se refere o art. Ó' 5 PrI8[1'fa te
de uma_ casa Itmpa,delles e aftendendo a.s dlfhculda conheci·do, mas não emp�ssado. l' da lei acima dt�d�, ,serã cons� li ti •., . com' d'oís quartos ci�p..des do transporte (lei n. 672 de O SR UZ PIN10: hso e um facto

trangido por esta mllntClpaltdade ades·
d'd de Paga.se o aluguel

13 ckSetembro de 1852, art. 2'). passano. J .

o 'ompartimento n. 11.' tro a CI a .

!
Como se vê havia nisso o exclu-. . (Continúa) peGJar c

.

'

.

adiantado. Trata-se na gerenc a..

f '1' •

II '·umpra·se.
'f Ih

sivo Int�lIto de aCI:ltar aque es
.. _-- .. _. -- ... .._....._..__.___ ._.. ._

Identica 791 ao sr. André" Inerioos. desta· o a.

�:�l�d?�[::;pi���:�€�� Roffia�30
nell.lii

"

.

�� IE�lf [[))D- IE�'-�---IC-----trans·porte. Indemnísavam-se os O padre Ledochooevsky, geral da W !� � L�. deplltados dos 'gastos dessa ordem dos jesuítas, de�LDentiu a no-
.

1
.viagelJ1 (e não os senajores, por ticia de que a Companhia de Jesus . A magnifica e bem. conh.ecida faze�)da das' Demor..ls, mc uS.lvepresumir· se que ellp.s tinham ou

.

fi
.

Ih d f t e annexas ás. afamadas invernadas da rio Jararac<l, Papu Jm e MorrodeV1'am t"r' resl'denCI'a nesta ca' procurava In mI' na esco, dOU U-
"t. d Ih d Lages ten ..

'" .

do Maia J'unto ao I:i'acnínal Preto, na estra a ve a e ,ta
.. I).

.

ro Papa. . ,

B ã J a b@ascasasdo ·entradas pelo Quebra Dentes, arrac') e �rarac .

•

ttaAe ���te1���1t�u:t��:�a\����: re r.afn�rr·l· for' nlnl'lo' mangueiras e potreiros, ma�nificas aguada�, clima e�ropeu, altitua sentido dessa 'expressão é J U .pU ri ri ••• de de 700 a 1200 metros, dIstantes da Capital 110. �Ilomet.ros.amplo e os termos da disposiçãO Roma; 30 .

A fazenda c,mtém mais ou menos 30 a 40 milhões, cam, constitucional nenhuma restricção 'll Popolo' Romano informa que fac}1in aes e mattos, bôas terras de píantação. Garante-se gado g�_lhe fazem. Ajuda de custo não é
se o cardeal Gasparri for eleito, toma- de no inverno e no verão. Éntrega.se a fazenda medida,� der:narca. aauxilio sóm�nte p�ra, viagem.,. de Leão XIV.

Preço convl'.:lativo e tambem. receb_e-se em pagame.nto gado de crIaQualquer lexlco o diZ, e o que ra o nome
,

�

se paga; além do honorari?, sa'
-

VENDEM SE os predíos n�. 26 e de córte.
.

'.. 1 N lei Poeta nlarió, etc"1 a quem exercita aI'
e 28 da rua Campos Novos. Tra' Para tratar com o propnetano Carlos 'apo

.

o
_ jgum emprego ou fll.ncção '(Jr�n' 'd' 11 escriptorio d. a So.cieda.de OatharinensE;!, na Jararaca, 00 em Sao ode Dicc, Pori, por F,r. üomtn' ta-se nesta.re a cçlo.

�

.
----_._

_---_.

A sua estréa no Theatro Alvaro de
Carvalho .será breve.
A estreante possue um vasto teper-'

torio. de fados, cançõe� e cmçOne!3S
que hão de agradar a nossa pla!ea.

ENFERMOS.
Enfermou, ante-hontem, o 110SS0

estimado cOnterral�eo s�. João Oru.
miché, fiscd da. Diretona de Obras
·Publicas ...

faúmos votos pelo seu prompte
resta belecimento.

NECROLOGIA
.

Em sua residencia á rua Blume

nau, falleceu hontelT1, ás. 21 dhoras,() joven Rubens Lu.z, ftl�o o hS:�Oervasio Lúz, sub-Dtrector do T
souro do Estado. '. ..

A inhumação do cadaver do IOdltoso
Rubens. que contava. apenas 16 ano

nos, realizar'se!á hoje J ás 16 horas, no

cemit.erio publico.
' ..Aos seus desolados paes aprelSenta .

mos as. expressões de nosso grande
pelar.

_

VENDEM·SEoa predios n.46 da
rua Boécayuva e Tràvessa Bar.'
monia n. 1. Trata,se nesta redac
:Çã

��'-----

Annuncios

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

.

(4) REPUBLICA-Florlanopolis. Terça-feira 31 de J ioeiro de 1922

PONTO- FINAL.
DE ,ULTI1VLA· HORA

•

-

• -,I' ".
..

,'ara o [uo[lave Palaeio Apostolico pa-ra a reunião do Londres um outros matd: de boa en

Conclave. tre DempseÁ e Carpentier.
.

Roma, 30 - \ No pateo de São Damaso se proee- Para esse fim o syndieato tenciona
Chegaram os eardeaes [osé Soutta, de ao isolamento dos aposentos que construiruma arena com capacidade

arcebispo de Oolonia; Adolpho Bel'. hão de constituir as eellas d08 car- para 15000 pessoaa.
-

,

_

� �L [alou!.ra�' vilHa a tau, bispo de Breslavia; Miguel Fau' deaes, em numero de sessenta, as 'Já foram depositadas 'fortes garan-
Causou geral pesar a noticia da I lhaber, arcebispo ':18 Munieh; Gusta .. quaes receberão hoje o respectivo mo- tias no Banco da Inglaterra,

morte em S. Paulo, do general .n·1 'Villa· Militar vo Piffi, arcebispo de Vianna, bil�ario. denmdo, ficar preparadas 'até Estão sendo aualysadas tambem
defoneo Moraes Castro, commandan-] R 30 Ch;garam .tambem- 08 �ardeaesio fim do mezR .: r.'-

as propostas d� um. matd: de bo»
te da 2a Região Militar coro séde i 10"

� , • Dubois, Mourin, Lueon e Vidal.

!
Nem toda", serao oecupadas. visto entre Dempsey e Billy Brennan, eg_

,

nàquella Capital. I .

O s�d·,6rGPandiã Calogerhasd, Md1' E' esperado amanhã o cardeal que alguns cardeaes !lão

COUlpal'ecerão, tando "Dempsey disposto, .a boxar,
,

, nistro
IIÔ
a ..Juerra, acompan a. o -

o
Mereier. .

ao Oonclave.
,

, sendo apenas neeessario avisal-o com

A' reJfRfeotata"o do, Mexl'[o par"
chefe do seu 'Gabinete, visitou os'

,O cardeal Streheneky telegraphou I "'I' r',�. -� �'
-..

. dez dias de antecedencia
'

�, � quarteia da VíHa Militar, tendo feito 1 [11 fi O'ligeira refeição no quartel do I: Ba-
de Malta, dizendo ser-lhe impossivell I Q" �

�

� l '

- '

'Ja a, em�aixaja talhão de Engenharia. .

_

comparecer ao Conclave.
.

I
'

Mexi[o ,261atemala em ,gU!rraNessa occasião sendo saudado, "s.

'repara· II0VO'I D�r�·a· \rnnoloa-o d·ol
New YOl'k1 30,'

Washington.30ex, respondeu concitando todos os
U �militares' a aífaatar-se da politica e â

,O éelBb; u. t'lOp!'ezar�ó th8,dral Wil- O gsverno nenhuma communiea-
O sr.' dr Azevedo Marques Mi- cumprir os seus deveres militares. '[08[181n liam Brady offereceu trezentos ,mil çã� recebeu que positive as noticias

uistro das Relações, recebeu do seu r;
.

dollar como premio do match entre da im •ninencia d'e urna guerra entre

collega du México um telegramma Morreu fha[kl t o Dempsey e o campeão negro de bo» o Mexieo e "Guatemala. '

couuuuniéando que .o Presidente da �U �'O Ho.na, 29 Harry Mms, devendo o encontro rea-

Repu�tica, com o proposito de estrei- Emquanto na Basilica de São Pe- lizar-se nos Estados; Unidos em 4 Mer["I'er fift2' orarmotar as relações entre' os dois raizes, Montevidéo, 50 dro são' celebradas as solemnes ce- de Julho deste .anno, ,
GI U. � IR '

hQU ve por' bem elevar, á categoria de I Chegou a esta capital o corpo do rimonias em suffragio da alma de O eecretorio de, Dempsey está" €s- Milão, 30
, embaixada a sua representação diplo- celebre explorador Emes Shackleton, Bento XV, e na gruta do Vaticano tudando a proposta.' ". O cardeal Mercier suspendeu a sua

marica no Brasil, 'designando como que falleceu na ilha South George a se' reza junto ao tumulo de S.
/

S'J O syndicato de sportmeu brittanni- viagem a Roma, por se' encontrar li-
embaixador o actual ministro Mario 5 do corrente. intensificam-se os prepara�ivl)s no eos pretende também 'realizar em geirarnente enfermo.

rnllEPln CORACAO DE JE('U('
....

"'0 _D r.Americo da Silveira 'Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presi'
LJU ulu

.
\) \) dente da Jqnta Apuradora, etc:

,

(Equiparado á 1,;;8eola Normal Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
•

'

•• tbuduellse pela I.ei u. eUe presidida resu1'aram votados para Deputados ao Congresso Represen.
1.233 de •. de Setembro tativo do Eslado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbt·o proximo

de 1919) ... indo, na ordem 8eguinte:
.

_ ,.
,

As aulas do Curso Pr,(-!llmmar Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votos

se reabrirãoa15 -de. Feve�e'iro e as -.... Coronel Cu etano Vieira da Costa 10,316 lJ

do Curso Normal-a l' de Março. Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 :t

O r1 d" -

l' Dr. Carlos Viclor Wendhausen 9,653 .,."
s exames -� a mlssao ,ao

r Major José ACC6cio Soares Moreira 9,530 :.

anno n�r nal começarã0 a 20 de ,Dr. Arthur Ferreira da CosIa 9,346 »

Ftvereiro. Coronel JoãG Fernandesde Souza 9,287 »

A matricula 'e a inscripção para Cor:ol1�l Hyppolito BOÍteux � 9'275 ,.

,(jS exames de admissão estã') Jornallst�,Osca� Rosas
.

9152 ;)

, . J.' Dl'. FulvIo Conotano AduccI 9,086 ;).

3lbertas lics'1e o dia 15,de anelru Dr, Henrique Rupp Junior 9,qél II

A· DIRECTO ..{A. Coronel Manoel Thiago lia Castro 9,010 »
---- 'Dr Ivo de Aquino Fonseca· 8984 }),'�nmfnfa na[I·DD�1 dn ,navel�ta"'� . Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8,955 li.LIIpl�� U Il� U

.

Dr. João de Oliveira 8924 ".

,
I

/ 80enrke
.

I, Corouel João Guimarães Pinho ' 8.904 li' 'I
\ pI,

'

Capitão Joe Luiz Martins Callaço 8.877 .,.

PAQUETE Dr. Cid Campos . \ 8,317 )

-

AN,NA Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho '8.281·»
C(\mmandante Carlos Moreira de Abreu 8.223»
Major Luiz de Vasconcellos 8.222 »

DI'. Victor' Konder 8.215
Coronel Al vim Schrader 8.210 »

Phal'maceutieo Manoel Deodoro de Carvalho 8.209,.
, Major Eduardo Otto Horn 1.856 »

Capitão Vida! Ramos Netto 1,856 » 1 premio de
Dr. Placido Gomes 7.7ó7 » 1 » ,.

Dr. AL1tonio Vic6f1te Bulcão ,Vianna 7581 »
, 1 , "

Coronel Francisco Alves Fagundes 7,346 »

2 premias de
Major Bibiano Rodrigues de Lima 1.127, J) 5 I> �

'Dr. Walmol' Argemiro Ribeiro Branco 7.044 l> 10 » J)

Dado e passadQ. nésía cidade de Florianopolis; áos cinco dias do mez de 65 •

Janeiro de 1922. Eu, Leooardo Jorge de Campos Junior. Tab�lIião" �er' 875 ,
: lO

vindode Eecretario O e�cl'evi (Assignado) Americo daSilvçira Nunes. Eotá' 10·3 U AI','
informações' com os onform� o ol'Ígrnal. Era at supra. Tabellião Campos Junior. .,

10 - 3 ,. • 2"

AO' PUBLICO fABRICA DE REPOSTEIÃOf" CÓL l�g '� : » .;:
A nova serraria iniciarlora da CHAS, CORTINAS, STORES, PANNll 199- � : : ;'.

:�ixdOC;:'íCf���a m��o ��hl�o r�íg���
.1 PARA MESA. JOGOS PARA SALA, i29õ PREMIOS -

tra�::c�::Q:s:O:,i�;ri:tafI::Jo:: ���p:�::,j":t·53�lvim n. 28 IR Il "OS PARA MESl.' 'I
Francisco da SI.lva. nos Coqueiros.

Pala proprieiadB O. Schaeffer '& Cio, :
duas bôas casas,' 00 mesmo local, Affonso A.ais

'Itendo uma, um 'terreno com 28. ',, -'-___ Fabrica, de reposteiros, vitrazesg
m. de frente e 170 m. de fundos, colchas, cortinl:>s, cortinados, store�,
chac_ara pasto, co�he'ira etc. tendo,A0'8' ' ,'n f'a :1,'�Zes I panno para me�a, jogú para sala, tri-
a r terlda casa 3 pnellas de fren- .

V lho para mesa, jogos para lavatorlo1
te, ditas nos. �a�os, com 3 q�ar-I, voos para noivas, etc,
tos, sala de VIsita I sala de.Jan-" Acceità-se pedidos para installa-
tar, cosinha, pia, agua encanada, Famoso ocultista africano, recen· ções completas de casas, dOE! artig()s,!
luz eJectrica etc. Uma outra, com

temente chegado da Europa remet- supra.
'

, '!
uni t'erreno de 15 m. ·de frente e

terá ,gmti& a todos que se julgarem Devido �s {llachinas moilernas e!
40 m. etc fundos, com 3 quartos, infe�ízes, �m pequeno �ivró, no qual bem aperfeil(oadas, esta fabrica está.
2 salas de',j",ntar, consinha, bôa en�olltrarao ?�neC€�8anO pa�a coose·

nas condições de fornecer o que hade

agua. potavel, iIIuminada tambem gOlrem a fehCl.da�e e a realIzação de moderno, elegante e de superior qua
a loz electrica sendo que ambas 'qualq�er desPJo justo. Q�er ter �or- tidjde.
as casas, são' de moderr.a·cons' te_ no Jogo, em amor� e �er ,realiza-
trucção. O motivo' da venda é o

dos toà�s os seli� ne�oClos? Quer I Exposição permanente
d '. . . harruoma no lar' ou hr'if de sl:qual-I

'--

e r ecessítar O set;l propntarl,P f
.. " ,

Ih d ?' E DIRIJAM PEDIDOS A'
retlr'lr°.;e para esta capital.

-

���a e�:�:n: ��i:aaop�8t:lo�. 5�:1 'EIY'S'IO'SI"m' -Oe8.REPU.SLICA., acba·seá venda Nicthcruy-E do Rio de Janeiro, .

.

,

,

,

na Agencia EDU' eH,AVES. Pi'à- enviandO' u"! ;sEllo P. elidQr.eço, ,gua Rua João> Pinto, 14'
...

l'Ú. de Nove14b.ro.
_

J ,�Vtado ªat.Ía5. EL RIANOPOLIS; -�:��������'T'���i3i���

NOTIC:r-:A.S
Marrnu 'em 'a"o' Pan'l'g - II Cn. Torres Dias,' já o -�e?�o acreditado

� � ,u DEi em mensagem que dirigio ao sr. dr.

l@r8111��r8BIO MOr8e� [aUfO El;���;;� Pessôa, presidente da Re

Rio,30

Rio.30

Sahirá no dia i de Fevereiro as 7
hora da manhã para

Itajahy.
S. Fl'ancigco

Santos 'e
Rio de Janeiro

PAQUETE

MAX
Sahirá no dia 2 de fevereiro, ás

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

. mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma
da.

Para mais
Agentes

Hoepcke,' hoião & (lIa

VBRDB=SE

LOTERIA,', DO ESTADO
_:_DE-

Sta. Catharina
,

'Distribue 75 °lo em -premios·

a DE FEVEREIRO DE 1922� A'S 15 HORAS
.'

. .

�-

10.000 bilhetes a 16$000 160:000$000
4:0:000$000

120:ooó$ooo
menos 25°[0
75 ?/o em premio!!.

PREMIOS

1:000$000
500$000
200$000
100$000
40$000

premio a 100$000
l> ,. 100$000
� li iOQ$oOQ
j) ., 40$OÓO
> :) 40$000
JI. � 40$000

50:000$000
4:QOO$OOO
3:000$000
2:000$000
2;500$000

. 2:000$<){)O
6:500$000
35:000$000
l:OOO$OOO
1:000$000
1 :000$000
4:000$000 -

-

4:000$000
4:000$000 ,

120:000$000

..

Os bilhetes são divididos , em decimos

A organisação dll' Loteria de Santa (Jatha�ioa, ...obedeeer4

a diJl"eeção do Sot!io AN{�ELO M. L.\ .·OR'l'A, que
foi durante 6 ann08 !meio-gerente da LOi.eria

do I\;�ado do Rio Grande do Sol.

Os concessiooarios: LA PORTA,& VISCONTI

�,dD.lini.t,ração
'Rua DeQdoro n. ,14,

..

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


