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o MOMENTO PQL..ITIC
· ,

lO PRESTIGIO !tILITAR NO BRASIL
,

A 1· de Março proximo, 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
.

�:d�:�t�f���::;:�S"�es�el:::os.d:. :::�'U:: ::pr��:S ;il::cç::g:� O ·prestigio .mili-,liua Pafriatiro .PrÓ·[áD�i�âtnraf Mooi[ilio de [h�pe[o' L

.��r�ii��ar�eiU�jjC���.ecaá�arinense recommenda a todos QS seus cor-
, , ti

.,

I IrJ�Ur B!rDard!tOr�iDO. �inlo� O exmo sr. coronel Raullno Horn,

O
- tar no Br·:,sll ., Governador do Estado, em exerclcio,

"

'.

r. A.'thur da SiI,va Bernard,es ..
u u

, I Reallsouse, a, nteh ontem•.n'uml, das
recebeu do sr. coronel Manoel Maia.

N b I
Superln endente de Chapecõ, o seguiu-

, "ãO pre�lsamo� encarecer os s.ervlços prestados .a causa pu lica felizmente os acontecimentos mais
I salas da l�uper;nle�dencia . M.unlcip�1 te letegramma: .•

.por lao _consplcuo cidadão .. ,Moço ainda, pOIS nasceu .em 8 de Agosto ou menos graves que se estão passarr l uma �eun'ao da- Liga Patriotlca- Pro'
eXanxerê.Iü, Communico a v. ex.que

de �87.),. !o.rmo�.se �m d!relto n� faculd�de de S. Pa�to. tendo logo em do na vida republicana do paíz, nos i Candidaturas Arthtrt Bernardes-Urbe h
.

t C Ih M
..

seguida
, mlcl�do a sua, v!da publica no Estado de Mmas, .onde, íoi de-

vêm. dando os mais salutares

resulta-.j
no Santos, recentemente fundada nes: e�J�tO�i�:l�: I�cae��s�ra�de ���::J

putado a: leglslatur� mmeira, de 1907 a 1909, quando fOI. eleito para dos. .'
. ta Capital. de corretigionarios torne] posse do

,3 Camara dos. Deputados fe,deral, 'q�e no . mesm,o anno deixou para] Estamos exactamente na vigencia de Estiveram presentes a directoria e
cargo de Superintendente Municipal,

exercer o. cargo de, Secr.et�r� das. FInança..? do seu Estado, cargo esse
um Governo a que nenhum outro ex, mu�t?s adeptos da novel aggrem�ação para o qual fui eleito por maioria

em que prestou asslgnalfdos servl�os.: cedeu em \ carinhosas aítenções pelas I política que. secundando a attitude absoluta de votos no pleito realisado
Em 19-1�, voltou á Camara federa}. onde aInda desta vez não classes armadas. destemerosa e nobre do Exrno. Sr. á dezoitodeDézembro. Deixei entre-

·

de!norou, pOIS não tardava a ser, escolhido. para succeder ao Dr. DeI. E, ao mesmo tempo, é motivo de or: Dr. Hercilio Ll!_z, eminente, Chefe �o tanto de assumir o relerido cargo, I1�O'
· phln;t Moreira no Governo de Minas Ger�e�. Nesse alt? posto, o. dr. gulho para todas os bra .. ilelros, o gráu Parttdo Republicano Catharinense, vae desejando íazel-o ser.'! que seja feítz \

;,Artliur Bernardes �esta�ou-se como . administrador de prlmel�.a ordem, de prestigio alcançado pelo Exercito e bater ,se, calorosamente, cheia de ar' detalhada inspecção, afim de saber o
"

actuando de modo mt:lhgent� e, seguro. na, Vida e"des�nvolvlmento do (Armada, no seio da sociedade civil, dã 'dor CIY1CO, pela victoria. dos candida- estado em que se acha fi Superlnten-
.Estado, cO,ncorrendo para o invejavel grau �e .prosperidade que, des�, qual, preconceitos hoje completamente tos da, Convenção Nacional de 8 de d

.

íructa . actualmente a. sua �erra natal.
.

'
. Icahidos, durante muitos annos, tel-as junho ftncto� A � e���� a v. ex'. portanto quetra se .

•c
Para a Více-Prestdencía da Republíca, o nome que a Comrnlssão re-

s�parad.a�, por I?reven�ões que o -ser: � Sr. D�. Carlos Corrêa, I: ?e�re: dignar nomear cemmissão que deverã :
ommenda, é o do ,,'.. ,ViÇO militar obrigatorio desfez, n'um tario da lIgai �scr�veu a acta d� ms proceder dita inspecção pedindo pato

.
Dr. Urbano dos Santos da Costa - AraUJO consorcio magnifico de. todos �s fi' tallação que .01 assl.gn2da pela Directo: missãopara que della con-te sr. Ale'

,

" ,lhos desta 'grande Patría, que fizeram ria, assim composta. Presidente .hono xandre Oomes, inspector de rendas es�

Filho do 'Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa- do quartel a �sc.ora onde �e aprende a rano, Dr, Ab�lar,d� Luz; .Presldenl� tadoaes e Alberto Freysleben.ex-secre-
culdade- 40 Recife, na qual se distinguia pelo seu talento e amor defender a d��mdade _n�cJOn.a�. dr. Ivo de A9ulno. v�ce .presldent:, pro ta rio municipal no desempell�o das
.ãs lettras. Logo depois de formado, exerceu· em sua terra o car- Ttnhamos 11'1 o prestigto mIlitar. pelo fessor Manc}o Cos.ta, 1 se�retarlo Dr:, Iuecções do' cargo para que fU1 eleito, '-

· go de promotor publico 'e o de juiz muniCipal, sendo nomeado. em valor do nosso soldado ta!1ta yez re· Carlos Cor�ea e 2 secretario Dr. Os. .PrQcurarei . tanto quanto possível
,

l889,. juiz de Direito de Campos' Novos, neste Estado. Mais tarde, velado atra,-:e� da nossa hlstona. . c� Ramos: Or<ldor � advogado Nil.po. tornar·me util á administra-ção de V.
,

189"1, o Maranhão, o elegeu deputado' ao Congresso Nqcional, sendo . Esse preshglO tomou novo aspecto, le�� Lo�es, Comt?lsSã1) de .�ropag�n Exa,e bem estar do m!.Jnlcipio.
.

no ann� segUin.te eleito Governador dó seu Estado, cargo de que não transformado o quartel n'um 'prolon' da, �resl��nte Major Pompl.llo Duarte. Apresén!ando _os protestos de ele-,
,

;Jomou posse, resignando o mandato. . Foi reeleito deputado federal gamento do nosso lar, pelos ensmamen' l!-,z, Ablll? Mafra" AntoOlo, Coel�o v-ada conslderaçao formulo votos de
...á 4�.' e 5� legislaturas (1900 a 1905),0 e eleito senador em 1906.· tos tivicos ministrados_ ae:> lado da es· P�nto, capllão FlaVIano Gastão, Tlt� felicidades á profícua administrllçãO

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem.n'o novamente pada com que a Naçao s,� arma para �arvalh�, 9yro Mascarenha�, Pomp�. de vexa. Attenciosos cumprimentos.
,.oovernador do· Estado, funcção que' ainda dessá vez. não chegQu a defe�der a sua �obera.OIa, quer no IIo luz Fl.lho, pharr!llceu!lco Henfl (Aas.)Manoel Maía,SuperintendenielP.
ex;er-cer, por ter sido eleito Vice· Presidente da Republica, para o qua· exterIor, quer_ no anteriOr. que Bruggemann, Jose ,,,\urlOo Bruno

-.-.-- .- ...

triennio de 1914 a 191,8, tendo exercido a presidencia' em 1917 duo' E chegamos, graças á flossa cultura Edgard Schutel'1 Hermlllw Mene�es.
..,rante EJ ausencia do dr. Wenceslau Braz. . Depois, foi pela terceira e ao patriotismo dos nossos estadistas; ,Ateydes . TolentJl�o, Ary ,Tolentmo,
vez eleito- Governador do seu .Estado,. cargo que actualmente ,exerce a esta situação. em que é teal o preso E�uardo luz, Caltxlrato Cu�h�. O�ny
.,1Com muita competencia e brilho. tigio' militar em nosso pais. L1m.a, José Fern_!indes, Andre Pmhelro,

São esses OS dois nomes 'que a' Commissão
.

Executiva recommenda
.

Mas o que é mais notavel, no mo' Trajano Margarl�a, Ildefonso juven,al.,
ao suffragio dos seus amigos_ e companheiros. . • menta actual, é a reacção, que se opé Edm�ndo. Morena, R?berto MOfltz,

Contra- o cidadão iIIustre que indfcamos para Presidente da Re� ra dentn das classes arm.adas contra Henrique Jacques BOIteux; Adolpho

ipublica, levantaram os· seus adversario.s uma verdaddra campanha de a �xploração de politicas sem 'escru- Bitten.court �a Silveira, Jlsé Oo�es
difamação, infeliz e deploravel recurso de que só lançam mão os. que pulos que, demonstrando a mais con' da Stlva Jardim, Celso de Almeida
,-têm a previa certeza de que nas urnas não poderiam obter a maio- dem!1�vel falta de amor pela vida da Co�lho, R<�berto Haschelte Pedro.so,
:ria necessaria para vencer. Chegou,·se até a attribuir ao dr. Ar;' Republica. entraram pelos quarteis '·a coronel. CId Gonzaga, d!. Sat.urnlno
thur Bernardes a atlt�ria qe uma carta, escrip�a em termos grosseiros, dentro insuflando em seu favor, mo' luz, ��lIy Kerst�n, Est�vao CI�maco,
'indigr;tos de qualquer 'homem de mediana educação,. e na qual se vimentos subversivos. H�rmtnto Antonto da SIlva,· jOgO Fer.

continham insultos ao Exercito Nacional. ao Marechal Hermes da Fon· A reacção nacional contra falsos relfa da Cunha e JoaqUIm Torres.

seca e ao dr. Epitado Pí"ssoa. Com a falsificação dessa ca�ta pro- reaccionarios republicanos, nós a es'
----.-.- - .........'--

curou··se incompatibilisar o candidato, já apoiado por quasi todas aS lamos vendo, não só vinçJa das Jor' Oi rectó ria ,de Hjgiene [ � 'd fi
...

f � I�forças :politicas do paii, 'com as forças armadas e com o Governo da União., ças mais. representativas da Nação, " OIDI�D o· a' OlrUlrla-
,

n nra
felizmente, porem, eSlie plano mão produzia o resultado esperado, mas tambem dos mais iIIustres repre.

U \ li li

pois as proprias pessoas il1juriádas não acreditaram na veracidade da sentante� das classes armadas,cujo pres- Tendo o Dr. Donato Mello depo-

carta, e o n'obre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani - tigia se .pretende çliminuir pelo d'esvir.- sitado, ha algum tempo, em mãos do

"testação de civismo,': não se' deixou arrastar como instrumento da pau tuamento da verdadeira signifkação sr. CeI. OJvernador, o seu cargo de

litiquice sem escrupulos, conservando •.se em nível superior ás ·agita- desse prestigio.
. auxiliar d<J. DIrectoria de Hygiene do

.. ..ções das ruas, firme na sua fUncção constitucional de defensor da or- O prestigio das clas3es armaâas' d-e E�tado no exercicio infe!ino do de

.dem publica, do 'regimen republicano e da palria. fiel
.

ás su�s glo- um paiz é o prestigio 'militar. Dlre�tor daquella Repartiçao,
,

S. Exa.

riosas tradições.
.

.

O prestigio Ido ExerCito e da Ar- c"ln�ldou. �ara exercer effectlvatn�nte
Esse e outros meios de q ue os adversarios se utilisaram, e ntadà 'nacionaes, é, aquelle que 'essas I a dueCçã? da n.ossa Saude Publ.tca,

continuam a utilizar--se, na vã esperança' de f�rçar o dr. 'Arlhnr Ber- benemeritas corporaçõ�s: vêm conquís'- ao Dr. LUIZ FerreIra ;Ou�lber�o_ que,

nardes a desistir do pleito, têm, antes, alheiado dos cari;didatos da tando p�la coragem ,C1Vlca dos nossos. acceitando e posto a. dlsp��lçao do

..oppasição, alíás, extranhos, de certo a táes manobras, a sympachia é o concidadãos soldil dos, pelo seu· prepa- gov�rno d.o �stado pelo MlllIstro .da

aRoio da maior· parta das classes conservadoras,. e, por outro lado, ro technicç, pela sua alia comprehen· Justiça, fOI afmal nomeado. '

.

. ,têm servido de estimulo e incenlivo;� a todos aquelles que, em. grande são dos seus deveres e pela sua cultu' pp".maioria, cerram fileiras aO"redor dos' nomes consagrados pela Con· ra cada vez mais evidentemente brio [Or�Dnl O'r. li"ma ,[8.m�rl arU[1 que· 1 DOV' apa lera
vançãQ Nacional.

. . 'Ihaote., .. , U li U U
, ,':fodos os' dezesete Estados da Federação" que indicaram, por seus E. nesse prestigio militar que é nos' OrSl'. coronel dr. Antonio José de ft'lr81111·18�egi(hnos representante8� 08 nomes dos drs. Arlhur Berna�des'e Urbano so orgulho, está o prestigio da Nl,lção. Lima C�mara{ilIuBtre ,cómm:mdaDte li.
dos Santos, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o Isto, porém, é muito diverso do que d

.

d I
.comprom4l:lso assumido, e isso signmca a victoria dos dO-Ís ilIustres can- prestigio polilico. a guarmÇÍio fe era e do 14 bata

didatos. S. :Cóltltarína, guardadas as devidas proporções •.
·

vae, de certo,
.

As classes, quaesquer que �lIas se-
lhão de Caça.dores, enviou-nos atten

,'.concorrer pódel'osamente para éS.le resultado, pois a Commissão Execu- jam, pódem e' devem se esforçar por cióso cartão de agradecimento á na-

tiva conta que lodos aquelles que são membros do Partido, prestigiarão, serem prestigiosas e fortes em bem dos ticia do seu regresso.
·iem hesitações nem desfalecimentos, a acção .dos seus dirigentes,. que, membros que a compõem e da sua exis'
.desde -o pl'imeil'o m;lmeuto, desassobradamente, collocaram·se ao lado tencia mesma, Mas uma ctasse preten' Nação, s armas que ·ella confiou aos

dos ,candidatos da Convenção, .

. der ter prestigio politico é absurdo in' s�us valorosos soldados para a defesa
_

A dedicação á. causa commum, de. que têm dado sobejas provas� quallfi@3vel. das instifuições.
.em tpdos os tempes e víssicHudes, os QOssos companheiros de todo!> Seria uma classe querer dominar; Nao. Um paiz cuj1s forças armadas
Estado, as tradições de disciplina, qne têm' sido até hoje a· nQssa maior' seria uma classe querer sobrepujar as têm prestigio militar saberá suffocar,
Jorça partida�i8, a, sobre tudo, a confiança que merecem os dois nomes demais; seria o espirita de classe a ins' com a callabor.ição de todos os bons
illustres -que recommendamo8 ao eleitorado, nos permitte a c.el'teza de que pirilr todos os actos da Politica e da Ad' patriotas, qualquer movimento de sub.
.S. Catharina dará li mais brilhante e expressiva votação aos drs. ministração; seria a maior c.alamidade versão· de ordem, parla -donde partir,
Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. que póde cahir sobre um povo. .

erguida.·assim, mais uma vez,a procla'
.... A Cómmiseão Executiva espera que, mais �ma vez e· como �empre, E 'foi em nome de principias asigl, mação de que os brasileiros não ad'
SBlbam cumprir o seu dever todos os seusdedlcados companheIros do que se ergueram as vózes palrioticas mittirão como nunca admittiram, que
Psrtido Uepúblicano Catharinense. " ele Alexandrino de Alencar, Setem· a nossa Republica seja diminuida e des,

. ,lI,erctlio Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu GuiUierme brino de Carva.lho, Tasso Fragoso, Abi-, prestigiada no concerto das Nações,
. da ,silva, Antonio Pereira da Silva Oliveira, Carlos Wendhausen, lia deNoronha, Ro'berto Trompowsky e pelo reg.i:nen das dic.aduras ou do,cau'

_Jo/Jo-i/4 Silva Ramos, Joaquim .David ,Ferreira Lima, Leonf!-rdo tantos outros, protestando, eoergica' dilhisrno. .

Jorne,. rtamnos.Jun-ior' , vr"'lvio Aducc'i,.Pomnilio Vesnaziaoo. DUar� mente, em nome do prestigio militar. O Brasil tem prestig:o militar para
li �I '.I;' ".L' w '.I;' '.I;' contra a3 especulaçõe� indecorosas, de se defender no Exterior e para manter

Pedro de Otiveira Carvalho, :José Arthur Roiteux, politieos sem pre,tigio, que procuram, as SUas leis e instituições dentro do Seu
a todo o transe, f.azer voltàr contra a territorio.

�··�����i������·���\.·��-=�__

lo fmit8rl�o [lt�aríD�n�

S�gue, hoje. a bordo do cÁnnh,
pi!ra S. Fran<:isco, com destino à Ca·
nóinhas. onde os elementos presti ...
giosos daquelle fu ttirlJSo município
() indicaram como candfdafo á Super·
intend�nte no proximo quatriennio,
° nosso prestimoso cQ:-reli �ionario sr.

dr. Ivo de Aquino, deputado eleito ao

Congresso ,do Esiado.
Desejamos a s. s. uma feliz viagem.

Dr. Ivo de" Aquino

.. o sr. coronel dr. Antonio Lima
Camara reassume, hoJe, o cargo <la
commandante da Guarnição Federal
e do 14' Bàtalhão de Oaçadores,fuQc
ções estas. que estavam sendo exer

cidas interinamente pelo sr. major dr.
Luiz Sombra.

Roma, 31
Em ,virtude das reuniões quotidia

nas no Vaticano, dos c':lI'deaes ita
liàoos'e estrangeiros ,. continuam � ser

feitos innumeros prognosticos sobre
o substituto de Bento XV.
Até poucos diil� par�cia fórá de

duvida que o futuro Papa seria ita
liano.

. Agora; pOl'é!}), s.abe.se que os.car,

deaes estrangeiros recero-chegados 86

mostram decidida e claramente incU,,;
nados á escolha de um Papa estnan...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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REPUBLICA-Florianopolis; Quarta.ferra

Instrucções para a eleição pre- A deíesa 'DnUnl·�O nOII·tl·[�. sidencial de l' de M ar�o íia(())�ce§tcala Illí . U r U
(0'0 Jornal; de Rio, de 13 deja-

������§�§������

(Continuação) neíro.)
A transcripção será assignada pejos mesários e lambem pelos

-

fiscaes ,«O presidente da Reoublica sanccio-

que o quizerern..
nou ante-honrem, a resolução do Con-

O resultado da apuração será, imrríediatamente. publicado em edital i gresso que cria, no Minislerio da Agri·
affixado no edificio em que se tiver realizado a eleição, e pela imprensa, '5 cultura, uma 'secção especial sob a de- /

houver. nominação de «Serviço florestal do

O edital do resultado da eleição s.rá nestes termos redigido: Brasil», tendo por fim «cuidar da COI1�
,

EDITAL DO RESULTADO DE ELEiÇÃO servação, beneficiamento, reconstitui-

A Mesa Eleitoral da ... secção dO_,Municipio de ... etc. ção, formação e aproveitamento. das

faz publico aos que o presente e rital, de resultado da elei- nossas mattas. '

ção, virem, p:.:ssa interessar, ou delle noticia tiverem, nos termos '

Esta lei, tão necessaria e tão oppor-
-

do Decreto o. ]4.631, de 19 de Janeiro de 1921, que na eleíção tuna, vale como. a victoria de uma

para ... ou nas eleicões para .... que se, eííecruaram nesta data, longa e pertinaz campanha de techni-

na ... secção eleitoral deste municipio do estado de '.' obtiveram cos e da imprensa. - Nós-mesmos, mui' rrU" t'lJ\ rl1iidl�, fJ'1i1l'�rr: rÍl\ rm�votos para "" e para .', (si .Iôr o caso de mais de uma eleiçao)(*). tas vezes, nestas columnas, concita' lll.I lU \.U 11 (!)J LI (!}J 'V \UI \U i;5)
f, para constar t;Jandou lavrar o presente edital, que na mos o Congresso a dar an,damento �o -��._.._��... ---------_

fôrma da lei, será publicado pela imprensa e atfixado no logar do velho projecto que dormia no seio

I '� .

. costume. Dado e passado neste município de ... aos .,. dias de ...

das suas commissões. sobre ° Cod.: No salão Dobra de Palacio de go- ". Reíerlndo'se ao processo ardiloso

de J9... f eu, F ... , escrivão, o escrevi. go Florestal. vemo teve lugar, hontem, solemne carta falsa altribuida ao sr. Arfh

Assignatura da Mesa: r
Pelo trisJe especia�ulo que oltere reunião do Partido Republicano o..l Bernardes. disse: «Ninguern igno_ra

f ... , presidente t,cem as arvores do RIO, com as suas tharinense á I '..

meu pensamento sobre esta questão,

F ••. e F ... , mesários. tn:'att.as devastadas pel�s queimadas pe:
'" "- aqua \ c��})pateCela�! .Entendo que aquelles brasileiro

.

f t
. [ríodicas ou pelas impiedosas explora'

alem de 1J1.embros do partido, pessoas militares Ou não, que acreditam
... , secre ano. 1

\firmas reconhecidas pelo secretario da mesa).
.

ções industrlaes, pode-se ter a sympat ncas ao mesmo ante a orienta- au' henticidade da carta attribui

As. mesas eleitoraes logo depois de terminada a eleição, darão ° resulta. i ma g e m do que' se pratica do ção democratiea que lhe tem sido dada ao sr. Arthur Bernardes, não lhe p

do em boletins aos agentes do Correio e aos Telegraphistas do Telegrapho paiz. Sem a necessaria e d uc a ç ã o
I

pelo nosso eminente Chefe o exmo
dem dar o voto para primeiro Magi

Nacional e das Estradas de ferro, devendo os agentes do Correio rernettel-os, economlca, sem o culto instinctivo da sr. dr. Hercilio L z

�.

tr�do da �ação;aquelle�, porém, q
em officio registrado, ao Presidente do Estado e aos Presidentes da Camara n�tur�za, tal�e� pela sua propria pro. '_

u . nao acreditam, em, absoluto, que

e do Senado, e os relegraphistas, em telegramma, ás- alludidas autorldades, dígalidade tropical, em regra, não me' Compareceram á reunião os seguin- oosso honrado candl�ato fosse.�a�
Será redigido nestes termos o

'dem os homens do nosso campo o tes nossos concidadãos: Coronel Rau _
de um tal procedimento, esses, enta

BOLETIM ELEITORAL alcance b:nefíco que �êm as florestas lino Horn, governador do Estado, em militares o� não, estão no dever d

A Mesa Eleitoral da ... secção do ". districlo,Municipio de ...
sobre o clima, o �eglmen das águas exercício; dr. Hercilio Luz, Csele do I sullragarIhe o nome, já não tan

no Estado de ... nos termos do Decreto 14,631, de 19 de ·Ja'leiro e. mesmo, a physlogr�phia d� paiz, Partido Republicano Catharinense; co I pelo reccnhecirnento dos .seus. alt

�e 1921, torna e�blico pelo pr�senle boletim, que n_a elei!ão Desd� as florestas ?umldas e .Impen�· ronel Pereira de Oliveira, coronel Leo: me�lto�, mas con�o uma Justa repa;'

ce '" ou nas eleições de ... �
realizadas nesta data, na dita secçao,! trav.els

da Amazoma aos precioso. pi' nardo Campos Junior, dêsembarga- �aç�lO � cruel Injustiça que lhe f

, conforme consta da respectiva acta dos trabalhos eleitoraes, obti· nhelr�es d� planalto do Paran� e San- dor Antero de AssÍi', capitão JOã0IIn.fll�lglda.). '.

.

- ;

veram votos para ... e para .'. (si fôr o caso de mais de uma elei I
ta Catharina, a devastação e a mes Carvalho, coronel Germano Wendhau- ,

Disse mais que o facto de esta:

ção) (*) n�ai o r:nachad.o ou a ��n·ana,. quando sen, dr, fulvio Aducci, major OUiO-j !rr:ote do �overno do Estado o v

Data. oao o l"ceodlo, sacrlfJc�m Impun�' tavo Sil veira, major Pedro Cunha lho repubhca�o que é o benemerit

.Assignatura da Mesa: me�te uma das base� maIs extraordl' mJjor Accacio Moreira, major dr. B\,I1' j corooe,1 Raulmo Horn, era amai

L., presidente. narlas das !.o�sas nquezas nal(l�.�es. cão Vianna, 'deputado federal dr. Fer' I garantia que poderiam ter todas a

f ... e f ... , mesarios. �(Jm o. sacrtÍlclO das mat!a.s� se verltlca, I reira Lima, dr. Ivo de Aquino. major cor.res;ttes po}!tlcas do Estado, de qu

F .. ,. secretario. ,lmme,duitamente, o sacrlhclo dos curo Elpidio fragoso, dr. Carlos Corrêa, o direito de voto s.erá. a$segurad

(firmas reçonheCidas pelo secretário da mesa). s,?s_d ag�a e a .transformação das co_n° deputado Carlos Wendhausen, m&jor. e� toda a sua ple�ltude, sem coac

Concluiàos os trabãlhos eleitoraes, que não podem ser interrompidos, _dlçoes. clJm.a.tencas. Nenhuma coacç�o Pompilio Luz, dr. Abelardo Luz, con. çoes e até com.punIção para aquel

serão, no Districto federal, os livros eleitoraes .remettidos ao presidente -da legal .Impedl:'l a c.rueldade, a ganancIa selheiro francisca Sepitiba, Abilio Ma-11e_s que exhorbltarem das- suas func

Junta Apuradora, em envolucros especiaes, fornecidos pelo Minislerio da ou, a Imprevldencla dos devastadores fra, deputado Eduardo Horn, capitão çoes, compromet.tendo os nossos foro

Justiça 'e Negoeíos Interiores, rubricados, .. na parte .do fecho, pelo presidente e de florestas. fIa viano Gastão drs. Heitor Blum de uma verdadeIra democracia.

pelo secretario da mesa, obrigatoriamente, e pelos demais mesarios, facultati· A leí! sanccionada. pelo preside�te d_a Haroldo Pedern�irás e Ach·ylles d � Ao Partido.' po�ém, a que est,ã
vamente, devendo ser lacrados.. Republica, vem, .fellzmente,- eX.lngUlr Santos, pharmaceutico Henrique Brüg conf.lados os destinos de Santa Ca

Nos Estados, na fJlla de envolucros. espeClaes, pode.r·se-ào tmp.regar. este estado de. cOIsas. As nossas reser- gema�lO, Joaquim Torre3,:Anlonio Coe' �?arl[1a, no actual momento, diss

outros, comtanto que venham revestido!; de eguaes form'llrdades exteriores. va� f1or�st.a_es, como as de todos os lho Panto, pharmaceutico Heitor Luz S, Ex" compete trabalhar para qu

.

A rem,essa será .feita_. por meio de oUicio da mesa, pelo Corr�jo e sob palzes CI vlhzad?5, pa_ssar.ão. a .ter a pro' Pedro Zommer. João B:tténcouct Ma' possamos levar ás ur.nas o rbaio

regIstro, apos a termlOaçao daquelles trabaltos, ou no dia immedlato á sua tecçãQ �ece�s�rra. Nao se IlImtl, entr�· chado, Narbal Viegas, João Tolentino, numem de votos posslY;t>I, não s

conclusão.
_. . .

_

tanto,. � poltcla das f1orest�s, a, medi' dr. Henrique fontes, coronel João da para demonstrarO?�s aq,ul ,

c lá fÓ.f
Nas secçoes elelloraes do Dlslflcto federal, sempre que se reallsarem da leglslat�va. Elia vae InleJlJgente SIlva Ramos, major Christovam de que o nosso prest'gio nao e urna fIe

eleiçõ'es cujas actas não forem transcriptas em livros de protocollo de audi: mente I�als longe, crganizando todo Oliveira, Pompitio Luz Filho, Manoel ção, mais ainda para que seja elo

encia� ou n� r��íst.ro civil,. por nã? serem as. mesmas seccõespresi.didis por um serviço de providencia e. de res P�dro da Silva Junior, Ary Tolentino. q�ep.le, em Sant.3 Catharina, a re&c

aülortdades JudiCIarias, e, sim em hvrcs_ especlaes, serílo estes envIados ao! guar�o da.s mattas, determinando a rIto Oarvalho, Calistrato Cunha, dr. çao dos seus filhos contra proces

- Archivo Nadon _-J, n� mesmó ,acto em que �s de actas .0. forem ao juiz fe�e�al, I
creaçao de horto� florestaes_ nos Esta- Constando Krummel. José Penha, ln' sos politiCaS que �lão sejam os da

voltando aos respecll os presIdentes, mediante requIsição do mesmo JUIZO, d()� e regulando a exploraçao das ser, nocencio Campinas André Pinheiro lealdade, da sincerIdade e do amo

sempre que se fi�er de .f�alizar outra e!ei�ão, c�m ar;Jtecedencia �e-ciT1co dias. I
rarJas e d� le�ha.. .

Lauro Costa, maj�r, José O'Dcnnell: á Republica.

Par.a esse fim, o JUIZ feder�1 en�lªra ao d!reclor do Archlvo a relação I
.

Esta primeira conquls�a do Codlgo major Lauro Linhares, e outros. As ultimas palavras do nosso em.i·

dos presIdentes, com as suas resldenclas conheCidas. ,florestal deve ser seguida de outras.
U di' d nente Chefe foram recebidas COIIF'

Será redigido nestes termos o No Congresso restam a,inda diversos
H

S?� La pa avr� 0. exmo. ,sr. !'.
as mais enthusiasticas demonstra"

OfflCIO DE REMESSA D�E LIVROS QUE SERVI�AM projeclo.s de codig?s de geral ulilida' ercIll� uz. na quahj�<te de Chef: .ções.de aj)plausos" tendo cdusado a

, NA ElflÇAO de publica. Baslana lembrar os de �o Partido. 5.:. ex� explicando os mo I ,. f d'
-

.

. . . C
..

,

- hvos da reumao disse que se ap roxi' maIs UO a Impressao ') gesto sym-

Munlclplo d� ... no Estado· de ... , em ... de ... de 19 ...
. ontablhdade e Aguas e o da reforma .

d d' d' I' õ rI:>· I pathico e altivo do illustre sr
.

corone

Exmo. Sr. Dr. JuiZ Presiden,e da junta Apuradora das dos nossos atrazados Codigos Penal dmant OVo. lap as.de elte: eSd PRara brl�sl' Germano Wendhausen que· ante a

EI
. -

d d EI'
-

d e Commerci I O re' d I d' R . en e e Ice' resl eh e a epu Ica

elço�� J .. 'Ef'\ a

I d
elçao e.:...

d"
. "

d
' br' t

�, p �llt en e a., e�u
a Commissão Executiva do Partido ha � P?lavras do, nosso querido C�efe

E t d edsa elora a
.... secçao ddo .... Istncto,mnnlClplO e ...

, I�a pres afia udm a o serviço 13ho via resolvido reunir os seus amigos
disse: «Darei o meu voto ao sr. Ar·

no s a oe ... , em cumprimento o dIsposto no Decrelp n. palz se I?o auno e govermo que.e d··· "
�
thur Bernardes, acompanhando<

14631, de 19 .ct.e Janeiro d� 1921, tem a h.onra de pass.a� ás mãos falta, d�lxasse em �xecução esta �erte �,��:, Ist�Ibulr por elles os serviço:. essa legião q�e obedece á orienta ..

de V, Ex. o livro, ou os lrvros, que serviram na elelçao de ... ,
de medld,!s! que ve_m completar o Jogo

oraes
ção de Hercilio Luz.)

ou nas eleições de .... tealizadas, nesta data, lia referida �ecç o da nossa Vida administrativa.' Disse que eJa do conheci�e�to de to· A phrase do sr. ceI. GermanO"

e �o qual, ou dos quae�, constam as actas dos trabalhos eleltoraes --o--- �a.s as pessoas presentes a.agltaçã<? pO' Wendhausen emocionou e enthusiasr

ahl effecluado�.. Compra-se apolices do Esta- hllca do momento; que Olng�em Ig-no' mau toàa a assistencia, dadas a sua.

Approv.eltç> a oPI�orluuldad� para apresentar a V. Ex. os pro- do. Trata,se! ,com o TabE:llião rava a campanha desl��1 feIta contra tradiCcionaI respeitabilidade, inde'

test?s da mais aHa eshma e consIderação. Campos Junior. o nosso e!lltnente candIdato dr. Ar' pendencia e amor ás cousas da nos

A Mesa Eleitoral da ... s�cção:
thur da Silva Bernardes' que na mis sa Patria.

f .. " presidente.. F d
-

E ··t s�o que ia c�ber aos mem�ros do Par' Foi realm�nte solemne a reunião,
,f,.,. e F ..:, mesa,nos ' e e,racao splrl a tido. Repu�hcano Catharmen�e 110S de hontem, do Partido RepublicflnO'

F ... secretario. ; serviços eleltoraes não se cogitava de éathar.inense. '

(firmas reconhecidas pelo secretario da mesa.) Catharinense qualq:uer .especie .de pressão sobre a Varias deliberações foram tomar

(Oontinúa) conSClenCla e a IJbel�ade _

de voto de das, em seguida, no tocante ás eld
.

todos os noss::-s concldarí;los_ ções de l' de Março.
, '(*) em seguida a·o nome do candidato, o 'lJ:ttmero por extenso, de Esta soc edade espirita já deu come' -

-
'

----

'lJotos obtidos. \ ç� á_ adaptação ,do predio que adque

ElElE.3aeSF-JSI.3S.ElSBIEJIUdt d
---------------- -- -

. riO a Rua fernando Machado para lU fi} m ec re O O

Liga Operaria Not· M "'t
.

sua futura sédé. A planta do, novo ID Os Advogados Dr. \bel�r' [fi •
.

. leiaS I I ares predio foi feita pelo sr. �ng�nh�iro [j] do ��z e Acca�ió M�l'eira Dl' Sr. P.reslde,nte
l:'a1'a COID!llemoi'3I' o 31' anniver �ugusl0 H�ber. No novo -predlO ftca' fi] partICipam a08 seus amIgos ,e 311 _

sarjo de sua fllndaccão" reúnem.se O sr. caD.itão Antonio Joaquim 'de rao centrahsado� todos os departa.men- lU clientes desta capital e do inte. lj1 Rio 31. --fo 'expedido um d tO'
> .., tos da Federacao A typographla da. . .

w' .. ecre

hoje, ás 1 iJ horas, na respectiva séde, Souza, que serve no 14 batalhão de A L'UZ A I' I· 'N 't d OJ 1'101' que fuslOnamru O� seus es� fi1 pelo sr. Presidente da Republica, refe�'
, 5S S encla aos ecessl a os,

m
,. h'" I'

W rend do por tod
'

- .

t d t
á

_

rua Tiradentes, os socios da Liga Caça pores desta Capital, foi tl'ansfe- a Escola Primaria «AlIan Ké'rdec» e cnptúl'los, ae ando-se ·Iabllita· lU .

a os os miniS ros, e er'·

O
.

B' P' t
l 'd O B 1- d õ di'

-

d fi d
'

t t tt d li!
lnll1ando:

perarza
_

ene,zcen e.
'

.

ln .0 pàra o 1 ., . C. aquartelado em o sa ao
..e. sess esl ou nnams e es' , 08, por �n o, a � �m �r quaes- ui '

.

'

,

Em sessao solemne, na mesma MInas Geràes. tudos esplrJtas. m quer serVIços prohS81Onaes, não li! ��t. 1 As de?�esas com? l?esso.al dos:
O sCllão de sessões publicas terá l·? lil

�

t d' m
sentços dos dlfferentes mlOlsterros se'

occasião será, empossada a nova dire- metros de cumprimento por 7 de lar� AO nes a co�o, nas emaI8 co- tL rão pagas com os recursos da lei n.

ctol'ia que tem de gerir os enteresses O SI'. capitão Antonio,' Mesquita, gura: No novo predio a Escola AlIan ID marcas do EsL.do.·
.' m 4440, de .31 de D�zembro de 1921, e de"

l30ciaes durante o corrente anno. da linha de � Metl'alhadoras, com Kardec será provida de carleiraslame' liJ Escriptorio provisoriamente Dl ac.cordo com as leIS e r�gulamentos que'
.' ---... ---------�< Réde em Blumenau, foi' transfel'ido rican3s; é pensamento tambem dos Dl drua Visconde de Ouro o: reJem os mesmos serviços.

,I ela.l-riO i 'novo Papa' para o 14' Batalhão de Caçadores, dirigentes dá federação installar um Dl Preto, n 40 li) Art.�. Emquanto o Congresso não'

� ,U onde vem servir como ajtdante albergue nocturno n'uma parte do ler' ;iI [j]
se malllfestar sobre o veto do projeclO'--

Roroa,31 _ .. _�.��_ .......... �.
.

rena do novo predio. tJI Caixa--Poatal, n.ll0 do orçamento da despesa, as despe'

Estão muito adeantados os traba' 'AVIS().
__ 'o

Será b�bé� feito. um palc?' para �,
.

J '

ID sas �e material serão satisfeitas de con'-

Ih d· t.ll" - d li .'

-

.

�

. representaçoes infantiS nos dias d;} III -FLORIANOPOLIS- Dl formldade com as clausulas dos contra·'
os e 108_a açao

,

as ce as em quel Os pe.dldo., d� asslgnat�r.a de festa da federação. ID' / iii t?S que lhes forem' referentes ou con'

se encerrarao os cardeaes, durante 0l·�epubh�a)so serão att�ndldos me I _ ' E.lElE.38eeaeSeEJEl�EJB/Slgnaçõ{'s constantes daquelle projecto"

Conclav�. .

diante pagamento adeantado.. VENDEM·SE 08 ·predios n.4õ da LO-�'T-�E"-R IA observ�d? o ,criteno do art. ·12.

AcredIta se que a eleição do novaI
O. pa�amdentosf' d1hevem se.. f�lto�

rua Boccayuva e Travessa Bar' /. .

,I
. _§ u'':Ieo. Segu!ldo as mesmas con-

P _ d
' .

d
a gerencla e.ta o a por vale po.· -;,.,slgnaçoes será feIto o pagament d S<!

.apa nao. urara_malS o que. tres tal 0';'- por intermedió de c.... ('om monla n. 1. Trata-se nesta redac- J FOI e te o numero da fl?l'te grande obrigações e títulos de emprestim� Jat-
,

merclae.. _ çãlJ. de lltlntem 11.174: Nação. '

({]) �(f}marm®Inlt® �Ihce1ice [ii
,

------__• �� W�_�Q=__a. .._ __

'

�
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NOT�S SUCUES,

'.

CUMPRIMENTOS
Coron�l CampoS Junior

Por motivo' de seu anniversario, o
sr, Coronel Campos junior, recebeu
mais cartões de felicllaçõec das
seguintes pessoas: Dr. John William·
san, Manoel Pedro da Silva Junior,
franci�co Antoni·) Sepetiba, d. Bei
linha Gama d 'Eça, coronel Sil vino Caro
neiro da Cunha e. senhora, dr. Henri·

gue Lessa, Juiz federal; florencio Cos
ta, João Regis e Armando Knáught.

11U'fRlnlfnOfft[IA MDnI[IPAl Df �����E���O '�?'ã��!��'� �m pról �a fta[iODali�a�o �a O GORONEL SIMOES LOPES COHf[-

. fllBIAnOMm I ;��Iem 9 de S......b.o "ft
. peua·' RENGIA COM

I
O DIRECTOR DA

(CoilHnuação) O !t,!H1o. 61'. Coronel Raulino
RIo, Jo�O�STRgA PASTORil

ADMINISTRAÇÃO DO SR. OAP[-I O SI'. nOl'val J1el .... iatl'.�s: Sr. Horn, ()'úverna;or do Eeta lo! em I O coronel [oão Simões 'Lopes,
TAO JOAO PEDRO DE OLl- Presidente, ao projecto que tive a exercício. recebeu a seguinte carta: ganisador da Exposição Pecuária do.

}'azem anHOS hoje: V�I��E�AD��\J�ÊH�u�UrPER- �onra de apresentar á cr�ls.ideração! «Rio de Ianei ro, ] 9 de janeiro de I Rio Grande (�O Sul, no Centenário da

a exrna. sr, d. HHda. da

Costa�i crp I
••a �asa e qu'� trata do s�bsldlO para a

1922. Exr�o. e illrno. Sr, Coronel In.ciependeocia, co�ferenciou. com o

tehmklllhl;
.� AL. proxima legislatura, íoi apresentado ... Directo. da Industria Pastoril sobre a

a exrna. sr J. d. josephina Kresten;
.

um substitutivo,' com as assigruturas Governado! do Estado de ::;<lnia Ca execucão dJS respectivos trabalhos.
'L;XPEDIE�TTE b

.
� "

a exma. sra. d. julia Campos cer-,
.T:. �, de grande; numero de Deputados, c t arma. _- r--_ .. < __.a::i�_

qu:ir��nhorita Maria da .. Conceição I
il1ez gfa Ja�eiro ���ã�ep:l�te�:�g;I;:s;ar2nte' � appro

Em nome desta ��n�e��r:.�ão�\e-, �8Iparrl�' Il)a' [Unta ma'leIfraO'osO. Resolução ri. 242-Joã'O Pedro de Esse substitutivo pouca dilíerença h. bid I -. d
.

Q' utar a
'"

_ Oliveiri Crr v alho, Superintendente faz do projecto que apresentei, nos
D o a su .1 a toura e apr.e�e <>

CHA' Municipal de Florianopolis. no uso seus po.n�os �rin.cipaes. isto é, quanto IV' .Exa. smeer?s e reco�h�cldo,;; agr�- .

O sr. capitão de fragata. Maneei das suas attribuições, etc. ao SUbSIdIo ea ajuda de custo. deeimentos pela patriouca solução
Caetano de Gouvêa Cout'nho, capi- Res lve nomear Tito Coelho Pires, E�tretanto, Sr. Presidente, no �eu I que veio uar em pról da Campanha
tão do Porto. offereceu, sabbado para exercer interinamente as íunc- projecto esta,belecl algumas medidas

Ida Nacionalização da Pésca, tão in.

ulrimo, no edificio da Capitania, um cões de Guard i Municip:.! em subs- que me pareciam moralisadoras, contra ., I ffi . z ente orientada e

chá ás pessoa, de sua refarão, por tituição ao Guarda Propicio Octaviaho certes actos que não devem ser praír- . c��I:)�ve e e iea: m
'.

Roma, 31.-Annuncia-se que o caro

rn.tívo di) anniversario de sua gra- Seára Junior, que se acha exercendo canos. Uma dellas era se nela conceder dirigida por esae devotado e illustre deal Gasparri já conta 29 votos, o car

ciosa filha, srta. Marina. ás íuncções iuterinarnente de Por- ou abonar o subsidio ao Deputado não' militar brasileiro, o e '[1:0. sr. com- <Je.d Merry dei V di conta vinte, sendo

· Foi um deliciosa pretexto pra. um teiro=-Cartcrano. empossado. mandante Frederico Villar .
sele incertos.

explendido acontecimento mundano, O nornesdo perceberá a gratific·são UM SR. DEPUTADO: Não precí- E' com a mais viva satiefação que I
---------------

ao qual accorreram os principres .
e mensal de 150$000 fixada em Lei. - sa se consignar tal disposição, porque I

I
•

.
�

t d ti d t Irt�� llrtle�JBImais formosos ornamentos da nossa
_

'o Deputado que não prestou compro' I r:ee torno [�terpre e r O sen Ir. e� a i

..

mais alta'elite 'feminina. Resolução u. 243 -Ioao Pedro de misso não tem direito ao subsidio. I Confederação. pela elevada justiça
.

,

Aléín dos rnnumeros cavaiheiros Oliveira Carvalho, Superintendente I O SR, DORVAL MELCHIADES: 60iU que V. Exa. se houve na deli-

em effivid�nlclia na sociedade e no muno dMunicipal tdte'bF�oõrianop�lis, no uso
t
Perante à razão �ssim devera ser, as beração elos importantes aS3uillPt081

C:uJtto ....a. pOll"togueza GiRa

do o ela ccaes, compareceram Iam- as sua.s a fi U1Ç es. e e.
.'

I
na pratica não o e. que tanto interessavam a causa dos GloJJl�a1Ve8

bem algumas das figuras 111 .is re·· .' CO�lSldergnrto ,que o 2� Escrlpt�ra- Não foi pelo lacto de não voltarmais. . ,15 • lesse r- r e Deu-nos hontern o prazer da SUl

presentativas e mais brílhmtes da no d .esta Su,?ermtendencla, A

Aristides

I
a estaCasa que apresentei esses ai vitr es, �omad08 pescadJr�"g cesse � ro��e (). I visita a fe5Ü�jadél cantora Jortu ueza

n�ssa mannha de guerra e q�e .com- Igna.clQ P?mrngues, qde fora �osto Fiz �ssas dlsp.osiçôes de accordo com tutUf).�O Estado. �aude e Flaterm-, Oina Oor.çalves. que com �luito� ap.

poem no mo�ento. a- _Officlal!dade a dtsPoslçao d(l CCl1selho M�nJcll)all a mmha consclencl� e'com a meu modo dade. (Ass.) Paulo V. da Socha I plausos se tem exhibido em vllfias

do
.

C. A Jose Bonifacto. ancür�do �dla-se presentemente, em. goze) ,de de proceder a.té hOje nes�e Congres�o. t Vianna, Presidente, . . platéas.
no lnstan!e numa.das nossa� ballla�_ hcença e aUl�nte, A'

\

•

Quero assrgnal�r .dols fados, :Sr. 1 .

.! "sua estréa iar-&e-á por estes dias,

·

N·) meIo �a m.lOr fid 19u1a e m-Is
. �esdve, n esta data, por a diSpo I Presidente, para ]ustlÜsar esse meu I VENDEM SE os redias os 26! d�pendeQdo tudo d3 Empreza Moura,

f.�a elcgancla, correpm <1S dan)ds su;a.o. do mesmo Co�selho � actll�ll modo de pensar. .

P
., que estamo;:; cert.JS proporclônará aos

ate altas horJs dl noi'e.

notmdoselallXlllar
da The-z:Jul,"ana-HyglOo LUlzl Era eu l' Secretario deste Cogresso te 28 darlla Campos NOVOil. Tra

h b't
"

d ."..1.: t "

-

d
, . .

'., .• b d'l
-.' ,

d
-

« a I ue,,, J E t,ell,ro o en�eJ) e 'Ou·

sn�t:�sa cordtilh�ade el�tfe .os dlstinctos Gonzaga, que .c.ontl�uara perce en

0'1 quando,
ao iazerem a

.

primeira folha I
ta-se nestõ. re :icçao. virem u,ma excelfente ani!ta nos sem

of�claes do Jose Bf!nifaclO � os ele a mestm gratlflcaçao. ge p�gam.ento· de subs!diO �os Depu'
..

---,-_-�"v�
...

-;-
-------

I lindos fados_
'

mentos da .noss I prlm::lra sociedade. I ..
'-

I tados,pedlram me para inclUIr em folha P I M C
I

OS
�����.�������!!!!!!!!!!!!!!I

E,sa cordialidade demonstr - u niti -I DIa 6 ,I um deputado que linha SidO, reconhe� e OS uni I p I fT e,b,' L"damente que n)s podem)s orgulhar Porta.ia n, 781. Ao sr. hs.:al�. cido mas não empossado.' I ri una Ivre
sobremaneira dessa mocidade htroi' geral interino: De t ccordo com o O'Sr. LUZ PINTO: Isso é um factO

.
-,.- I .

Cd e fina qne cr,mpõe a nossa <tI. 3" da lei n. 337, de 3� de Ou- passado.. PORTO UNIÃO !

nminhl, valoroso padr�o de orgulho t';lbro de 1913, esta. _Sup�nnt.tn�en ,O SR. DORVAL MELClUADES: E' uml Cheo'ou a ui no dia 19 .) sr. ca.i_l ,�GRAI?ECIMENTO
para as gentes brasIleIras. cla procedeu a revl�ao trlennal d�s facto p:.ssado, maS de exemplo para o _

t:l .q,. .' . I Mana AgUIar dos Santos, pro-
·

Foi, pois, um lindo acontecimento contractos e alugueis dos. comparti· presente, e quero citai o pdfa justifi tao honorarlO do ExerCl.to FranCISCO fUlldamente . magoada com a perda

a festa plra. a qual .mer.ecemos �r:n' mento.s do merca�)� chamlt.ndo para car o meu mo�o.de Iver .. C.r�io que de Souz� Bacell(ll', P.r�sldente da Jlm-'I de se� sempre lembradO espozo Pe

honroso convite do IlIustre H. Ca- esse fIm concurre,lCIa publlc� para o ainda tenho direito de Justlflcar os ta do Alistamento lVhlltar e do Oen- I dro Vital dos Santos, assassmado no

pitão do Porto, a quem agradecem:Js :mendamenlG dc:s'mesmos.
.

r::eus actos. I tro R-public'1no' Hercilio LUZ! dia 7 de Janeiro, no Herval, vem pU-

e á sua exma familia,. todas as gen� Não tendJ o sr. Jorge Havlaras, Decl4rei aos que tal me pediam qUe J d S S b'i E t
- d' blicamente agra1ecer as muitas cari-

tilezas com que cumulou o n )S50 qlle �ccllpa a�ju(ilmente o' coml?arti- não ªssigna�ia à folha, de pagamento l seu .0 .' rece, �( o na. �s ,açao a

I
dades que recebeu. princip�lmente

representante.· . menta n.· 2, pelo qual. paga o aluguel nessas cvndlções. Procuraram.me no I Es�rada de FeIrO por mnumeros ao 10. tenent� da Força Publtca Tro-

-A banda. da Força Publica, a de 100$00G mensaes, apr�sentado pro- vamente e perguntaram-me se eu con-
I amIgos, destacando-se entre alies o gílio Antonio de Mello, que tanto'

melhor que p�ssuimos, ani!nou a fes- �o.sta, na dita concurrenc�a, para con· sentiria na inclusão do deputado na I exwo. sr. dr. José B\)iteux� que aqui' trabalhou, angariando meios para o

ta com um ltodo reperlorto. . t!nuar a C'ccupar O refertd.o compar- folha do pagamento, caso � maioria àa! se acha de passaO'(;m por eata cida- meu regresso e acompanhando-me

.

- tl?1euto, concedo o piazo ae dez (lO) I Mesa estivesse de aCCOi do, ao que eu I d .

�
.

até o porto de São Francisco e a to-

CONTRACTO J?E C�SAMENTO I dias, a conta� d'esla data, para, que I declarei que resignaria o eargo de!
e

.

. �
. ._"

dos os meus vizinhos e parentes que

O sr. Dornrngr s �rouchf!, ge·- o actu.al
oceu ,ante, sr. jorge l1�vlaras, I secretariO,' O deputado, d.o qua,' trato'-I

O s.l. capltao Bacel:ar le_ce,beu os 'I me acompanharam em tão dolorozo

re�fe .da �asa cJmmerc!�1 dos .srs. que tem prefererlcla pata continuar a nãc foi incluicto na folha de paga·. curnpl'lmento� de boas,/ vmdas dos tranze.

Oltvelra Carvalho· & CI., contract9u OCC�P,lF -o

com,
parllmelltü, de que se mento, mas pensam os meus nobres I seus. amigos, que o acompanharam

I
Confesso-me summamente agradeci

casam�l1to com a exma. senhorita traia, pelo mesmo. I:reço de _100$000 I collegas que elle não recebesse o sub' I até a sua l'esidencia
. da e peço a Deus que abençoe a todo

A�mermd� Cunha, f lha do sr; Aoto- mensae�, nas condlçoes do editaI: sidio? Deram ,lhe uma certíd:io, na qual i os caridozos.

nto FerreIra da Cunha. O
. F!sc�1 .geral desta Supennten- simplesmenle �e dizia que o ínter.essa-' (Correspondente) Florianopolis, 30 de Janeiro, ,de

dencla mtl�e pela prese!1te ao dito d_o, era deputado, e o Thesouro pagou .

1922'.

sr. Superintendente
_ ,nollfic.ando. ao o subsidio a um deputado qne não ti, [oIIO[IOrl-11 �ftado!1l"e M!1fra' ����������!!r,

mesmo do que c�so nao_ queira valer-- nha sido empossado e, por coniieguin � U L. u U U Annuncl·o'Sse da preferencla ou nao venha, den te não estava na plenitude do manda' .

tro do dito prazo, a5signarlo contrac· Id. . I O Govemo do Estado mandou re-

to de arrendamento a_ qu� se �efere I O segundo facto, deu-se commigo I colher ao Thesouro o 4' escriptura-
o �rt. 6? § l� da let aCima �I!ad�, ha <;luis anno�, quando fui eleito para rio Eleutherio Tavares Junior, que

EXMOS. SRS. PRESIDENTE E DE

sera constrangldopor esta MUl1Iclpalt- a actual legislatura Não podendo por I ..

t f � MAIS ME MBROSDA DIRECTO'

dade a despejar o compartimento n' 2. motivo dt: molestia';m pessoa d; mi'l' edxetC'ce'IIP['oVI8°dna�;[lf'e,
as ]uo.cçoes RIA DO «EDÚ ChAVES F. eLUB.,

. . . .' . e o eetor e l.Úa t'a e ( eSlO'nou P I I d t f Ih
-

nha famlh�, estar present éJS pnmelr.as . .' 0')' • "'. e as co umnas es a o a vImos

t!!!!!!!!!!f!II!!!!I!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!�!f!II!!!!I!!I!!�. sessões legislativas, fompareci 15 dia� par� �bStI�UlI-o o .'Y escnpturarIo apresentar,vos, assim como aos valo"

,

I apÓS a
. aber�ura e venfiquei que a Mesa JIlho FrancIsco Cantlsano. rosos elementos componentes do vos'

I Do Ht:rval, onde 'se achava a serv.- haVia Incluldo-como e de praxe�o
so club e seus distinclos_ torcedores' os

f II.. d
.

noss@s mais sinceros votos de felid-
çOJ chegou ante- hontem, o sr. capitão meu

-

nOI�: na o !,a e v�gamento. VENDEM-SE os predios n. 8 e

Francisco Ferreira da força Public<l_ Na occaSlao, recebi o subs�dlo total, 10 da rua Tenente Silveira. Tra
dades no decorrer desta anno.

. ,
mas restitui ao Thesouro a qU:l.I11ia Acompanhando lia muito com grano

de 450$000, correspondente aos dl'as ta·se nesta redacçãoo. de interesse o desen volvimento sempre
Chegou do Rio de Janeiro, o nosso

conterraneo sr. Guilherme Chaplim. que nao funccionára, porque não pu- .

_ - crescente dos moços que compõem os

dera toma_r posse da <:adelra. a lei póde decretar para todos, de ac' quadros dessa entidade esportiva, é nos

U t d· .... t
. cordo com a mf'ral republicana. grato tei uma opportunidade de ex·

Seguia para o Rio de j Jneiro, o sr, ma ou. ra lSpOSlÇ"O que apresen el

Dorothavio Coelho, chefe da oflictna no meu projecto, que tambem reputo Era o que tinha a dizer.
. pressar toda'a nossa admiração pero,.

. d d I' d
' O SR. OSWALDO DE: OLIVEIRA: Sr. vosso ciub que, tendo a fortuna de ter

mechanica da Forç 1 Public I. como uma me I a mora Isa ora, e a .

_
.

de se não pagar aos Deputados, em' Presidente, estou :�de accordo com o em sua directoria homens de dedica-

Da Capital Federal, regressou o I q�anto não. compareçam ás .sessões. projecto substitutivo apresentado pelo ção e traquejo como vó�, logrou al-

N d • tI
-

f Sr. Luz Pinto, porqne acho que a cançar. uma posição inveJ'avel em nos.'
sr. general reformado Nicanor do ao quero Iler 4l:1e .,quem.e .es ar·

d I
Nascimento.

. çados ao compareclmemo dlano, de •. ajuda \ e custo deve ser igtia para to· so adeantado meio esportivo.
.

_

' pois do primeiro comparecimento. Is\:.o, dos os Deputados. Ao vosso jado,' combatendo pelo

CONGREGAÇÃO MARIANA' a m.eu ver, obrigar!8 aos .Deputados a
Não me parecem procedentes 'as engrandecimento do c1ub que tão va-

Na' sala d '8 Conferencias da Cathe' comparecerem_ ao Congresso na aber- medidas propostas pelo nobre Depu- lenteménte, defendem, estão os tenazes
co t d ta do Sr. Dorval Melchiadfs, porque e -arrojados players que. estamos cer'

dral, a Congregação Mariana de N. S. urOa as sess�es:.. '
. quando um Deputado deixa de compa tos, saberão elevar em IJ novo anno

do Desterro, realísa'se hoje, á, 19.30. .SR. Luz PiNTO. Isso e V. Ex. ' I

horas mais uma das suas Conferen: ImaglOar _que os Deputa.d?s compare
recer as sess5es, a presumpção que se que surge o nome glorioso de que go-

cias
' cem por causa do SUbSidiO, quando tem.é que motivo imperioso o obrigou sa o «Edú Chaves�.

. V. Ex. sabe perfeitamente que não ha a faltar. ,

.

Acceitae os nossos prolestos de grande

NECROLOGIA
nenh�m Deputado que precil>e do sub' O SR. DOLVAL MELCHfADES: E não admiração e �apreço.-D V. S. S_ Al�

sidio para ver. De sorte que nenhum estando emp:'ssado lambem ni30 deve fredo Virissimo. Carlos W. Souza,
Por telegramma _recebido, sabe:ss de nós estaria aqui presente na aber.tu- ganhar. Paulo Schier e OarlDs Schier.

que faHeceu na Parahyba, a exma. sra. ra do Congresso sómenle para receber O SR. OSWALDO DE OUVELRA: Si elle

HOSPEDES E VIAJANTES d. Joanna Cal"n;i:o �onl�iro, irrr�o 'o subsidio.' , não preslou comprorni5so, ain;:Ja; não
I
CONFEDERAÇAO DAS COLONIAS

. Çã�itão Carlos Ta�l�is I dAOb nl °C�so r_o.relMlglOnta.rto SI'. capttao

I
_ O SR. DORVAL -MELCIIlADES;' Como �etCebeu adProcuraçao para tratar dos DOCOOPERATIVA DO PESCA·

De CUfltyb Jande havu Ido a ser- e arnel.fO on elro. t d 'j d h
ln eresses o povo: RES DOS ESTADOS DE SAN·

'viço, regresso� o sr. capitão CarIos A extincta era viuva e tinha 59 an'
nem

h
u � :e pO�,e

j Ilher, ac o. 'dqude O SR DOLVAL MELCHIADES: Mas· a

Taulois do '14? Batalh�o de Caça.- nos de idade.
nen um lIlCOnVenlen,e a na me I a 'qu<istão é que o subsidio tem sido

do es.'
.

Envii\mos pezames á exma. Jamilia qu: propo!lho., pago neSSas condiçãcs.
enlutada. Sr. Presidente, ao justificar essli.S O SB: OSWALDO DE OLIVEIRA: Mas

du�> medid.ls o meu intuilo não foi geralmente não se pa� e Q espirita
Falle�eu t;as-ante-hontem, ã rua fem 0<; Deputados da legislatura vin· da lei é este. Talvez tivesse sido um

Núnes Machado, a exma. sra. d. Ma- doura, apresentei-as porque a minha engano do thesoureh'o, quando V, Ex.

ria José Cordeiro de Mello;
.

consdencia mandava que assim fizesse recebeu o subsidio dos dias que ai'nda

O seu énlerramen�o �Hectt:ou"se e porque; sempre de accordo com o nao tinha tomado posse.

ante-hontem,á tarde, no Cemiterio Pu' proposto, tenho procedido na minha O SR. DORVAL MELCHIADES: Não

norte' da Republica, blico sendo esse acto muito

c'Jt1corri'l
vida, c.omo em 19�õ, em que r,eStitui houve engano e o meu nome tinha

Daniel Guedes, da do.
' .

. .

o subSidio dos dOIS m�ze� .de sessão. sido incluido Ol folha de' pagamento.,
Pezarnes á sua exma.· famllla. E se eu o posso fazer mdllJ.dualmente

.

(Continua),

pr; •

1.101

�lNNIVERSARI08

MELHORAS
folgamos em registrar as m�horas

do nosso estimado' conterraneo sr; ca·

pitão João Grumiché, qlle enfermou

gravemente no domingo.

Dr. John Williamlon
,

.

Por motivo de seu anniversario na.

talicio, O s�. dr. ]oh;) WJlliamson, dig'10
\ arrelldatano dos servtços da' Empre,
za de Luz e Energia Eledrica desta
Capibl, foi muito feli.citado.
Affluiram a sua residencia muitos

amigos que foram felicitaI o.

O distiQcto piani�ta sr. W 11Iy Busch.
e a graciosa senhorita Elielte Campos,

. dilecta filha do sr. coronel Campos
Junior, fizeram excellenie

-

musica ao

piano.
O anniversariante cumulou de

gentilezas a todas as pes.soas presentes
que se retiraiam, altas hora�' capti
vos da fidalguia acolhida dl�nsada.

Tenente Geminiano Cidade
Dâ Capital Federal, regressou pelo

p�quete Itapema, o sr, Tenente inten·
dente JOSé Geminiano Cidade, da Guar·
DlÇão Fedt!ral.

.
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PONTO ·FINAL.
HORA.·

I commandante do. navio P. Grorner, n rir.' �PI·t�[I·O regrerr, ft ,de.sabe-se que a viagem do The Guest U U L u u U
Rio.31 correu normalmente até a ilha de P t I'

.

Toda a imprensa daqui e dos Es South Georqia. ' � ropo Ir
tados faz relereneias enthusiasticas á Shackleton ao regressar a bordo, Rio, 31
adminietração Bernardes, salientando queixou.se de que sentia resfriado, ProcedenteY

Ih d ' de Petropolis,
os innumeros �e?�fici6S que tem pres- reclo. en

o-dse a sua �a?i�e ',hontem, a esta Capital, acompanha-tado aos UlUOlClplOS do Estado. ' nespera amante, as 3,�7 da ma- do I f 'I' d.

'd d I di ,..
" ue sua exma ann la o sr I'

A proposito foi publicada a notí- truga a (O 1:1 o teve forte pontada E it
.

P A, .. 'd' I 'R
.

,

.

.,' _ . ,pl amo €8S0", preSI en te ': a e-
ela das zrandes festas havidas em nas cos as. bli -

'=>

I A ti' f ..

i i pu lC3.

Bambuhy, por occasião da. assignatu- n €s que d?e ossem m�m8tl'a( os i. S. exa. foi recebido na Praia For-
ra do contrato de execução das grandes quaesquer me icarneutos, vem a. falle-

musa oor todo d ffi ·'1
1.

. '�3 30 ioti d
.

, iJ O mun o, O lC1", e
obras hydro-e ectncas neeessanas ao cer as , V'lC ama o por. arterio- g d ltidã

'

.

laudi
f,' di' ,,, '_ selerose.

. ,ran e mu 1 o, ,que o app aunu
ornecimento e uz.�, energia a Cl demorada e enthusiastioaments.
dade, contrato esse assignado com a _0 SO.l corpo scrã trasladado parei a"

-'

:�:�p::�I:.M:::�:e:a�::�:.e v:;: ;nO�IJ::�rll:;���� �D [andAI��to
O fÚy�to e a ,!oa iD�!DeD·

de intense enthusiasmo e da mais
I
� Uu cUnH. u U aU �a �!IIÓi

justa alegria por esse relevante aeon-

r [00vJ10ta-o Londres, 31
tecÍmento.' � A questão do Egypto está preoccu-

'1
Rio, 31 pando seriamente os círculos gover-
(Tribuna;. Os representantes do namentaes:

Amazonas, no Oongresso, Aristides Segundo informara"ru os jornaes, o
Rocha e D01"\'al Porto, entrevistados Governo estuda as possibilidades da
pela imprensa amazonense, reaffirma- couceasãc- da independencia do Egy
ram a sua solidariedade e apoio ao pto, desde que fiquem salvaguarda-

Por informaçõe� pregtad\ls pelo dr. Arthur Bemardeõ. dos os interesses britannicoe.,

trLTIl.VJ:A.NOTICIA.S DE
, e personalidades de destaque, aSSlS

tiu a cerimonia das exéquias.
Estas foram celebradas por tres pa

dres.poutificando o cardeal Arcoverdc.
Ao Sei' levantada a Hoatia, os si

Realizaram-se.houtem, pela manhã,
com a máxima solemnidade a' exe-

nos dobraram. tendo as tropas,
.

for-

quias na Oathedral Metropolitana, madas na Praça 151 dado salvas de
21 tiros

por alma do Papa Bento XV.
P t d 10 30

" ., Em seguida os' monsenhores Bue-

id avel an es as , Ja era con-
D<Y Rosa, Moura Guimarães Bueno

81 erave o numero de pessoas presen- d B
'

AI d S t
'

.

te 1 t f, d t 1 I
e anos, ves os an os e o car-

S'A( en ro e tora ,o empt. o. I t d deal Arcoverde deram as absolvições.nave es ava neamen e en u a a. D t f'f' ,
, I d

, '.' d uran e o o lCIO o coro ,gera o
ao centro erguia-se uma gran e eça. R' deci J 'd N S. ,

.

, 10 o CCI mo c a matriz e . .

na qual se VIam as armas do Papa. '
.

A' 10 25 I ,., da Gloria e uma grande orchestra, re-
g ,'C legou a Igreja o car- id f

"d 'J A rd d bid á gl a por pro essores, executara,n pro-ea reove e, sen o rece 1 o por- as d
'

d dasd d
.

1 d I grammas e musrcas a equa as.
ta por gran e numero e pre a os.

I A' E Ih fi' f
M· deooi h - d

o vange o, ez o e ogio une-
lautos epors c egava .o sr. r. b

-

d S 5 B di M
Epitaeio Pessôa, presidente da Repu- I� inh

e '. . o conego ene roto d

bli d
' nu o,

tca, prestan o as tropas a contí-

ne��a i�n:����o�o' templo, vieram ao

I

'[reIUo á Oelel�[ia
seu encontro o cardeal, innumeros • Rio, 31,
prelados, autoridades presentes, etc. I A Directoria de Contabilidade Pu-

.

sendo depois, conduzido ao primeiro I
blica por intermedio do Banco do

andar onde, em companhia de 8'1 Brasil concedeu um credito de duzen
exma. faulilia, corpo diplomatico" tos contos á Deleg�cia de Santa Ca
ministros de ,Estado, chefe de Policia tharina.

flequia� �O Pa�a, no Rio A a�mini!lfo[ãÔ B�rDar�!�
Rio, 31

Montevidéo, 31

o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la, Var-a e Presi'
d�nte da Junta Apuradora, etc:

,
.

F�z. publico os nomes dos cUadãos que da ap unção �a Junta por
eBe presIdlda resuharam votados pat'a'Daputados ao Congreilso Repre seno Rosei�as, 200 variedades;
lativa do Estadoj- Das eleições procedidas n9 dia 4 de De'ezmbl'o pro ximo Enxertia baixo: 1$500 por pé e 15$

r ( ti lia ntveuata-d [Oftel·r� indo, na· ordem seguinte:'. a duzia

� • II. UI; '. U, a., COl'onel Raulino Julio Adolpho Horn 10.480 votos Enxertia alta: 2$500 por pé e 25$ a

Estu Companhia pos8úe no Coronel Clietano Vieira da Costa 10,316 I> duzia. .

"OLL' [PIO "ORAflA-O n[ JESUSDio .Ie Janeiro ArÓlazens Ge- Dr'. Edmundo da Luz Pinto 9,714"� Polyanta nana: 14 variedades: II U II II U
rBeM Il,.lIsposição de seus em' Dr; Carlos Viclor Wendhausen 9,653 » 1-2$000 por pé. duzia 8 - 15$000 (Equiparado á t<,;8cola Normal
bareadol'�8e recebedores para Majo!' José AccacioSoares Moreira 9.530 I> Trep�deiras 1$-:34$ por pé (;atbariueuse pela I..ei n,

o eCCeUo de 'Varrauts, Dr, Adhur Ferreira da Costa 9,346 » 'Cravos americanos: 30 variedades 1233 de I' de Setembro

PAQUETE Coronel João Fernandes de Souza 9,287 )j ern todas as cores 1$000. 5$ por pé. de 1919)

Itaper.u·na Coronel Hyppolito Bàiteux
'

9-275 lt D�alias cactus e peoniaflora; 12 As aulas do Curso Preliminar
Jornalista Oscar Rosas 9 152 I> variedades em va s o s- 8Jo-I$500 b

. -

15 d Fcadà um fodas 12 variedades8$oo'o,
se rea rlraoa . e evereiro e as

Chegará do norte, quiuta'feira, 2 Dr, Fulvio Coriolano Aducci 9.Q86 'J) d C N' I 1 d MDr'.' Hent'l'q"le' Rupp Junl'ol' 9,oál » (�alea.s 5 --20$000 o urS0 o.rma a . e arço.
do corrente, seguindo para osportos' ?-:: O • rl
de Irnbituba, Rio Grande e Pelotas, Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010 » Camelias'6-10$ooo s exames _e admissão ao 1-

PAQUETE
.

ti.
Dr'. Ivo de Aquino Fonsecã 8'984 » Eucaliptus: 20$000 por cem

_

anno o.ninaI começarit') a 20 de

Ital·tub'a I
Dr. Antonio Pedro de' Andrade Muller 8.955 ,. voniferas, Boxus; arbustos e arvo- Ft vereiro;
'Dr, João de Oliveira 8.924 » res par'a jardins e avenidas. A matrÍc I'

. ,�

Chegará do sul. sexta fejra, 3 do < Ooronel João Guimarães Pinho 8.904 )) I Palmeiras, roseiras, heliotropos, ge. '

U 3 e a msc�lppao para
t

.

d t d Capitão Joe Lui.z Mal'tins Cal laço 8.877 \) ranium, pultatum, glocinia, etc., em
(iS exames de admissao est.ão

(lorren e, seguin o para os por os e
D C'd C 8 317 �._ I vaSOS. abertas desje o dia 15 de Janeiru.; «ajahy, São francisco, Paranaguá, r, I ampos . . •

I
'

Santos, R,'o de Jane ro, llhe'us, Bah.'a Capitão João Pedro de.oli vaira Cal' valho 8.281» . Cm'los Nilson A DIRECTO .{A.
e Aracajú. C(lmmandante Carlos Moreira de Abreu 8223:. FLOltlANOPOLIS I'

'

--Previne·se aos srs, passageiros- que Major Luiz de Vasconcellos 8 ..222 � !!!C<7lU'��VrD� a.� I, ,_1!I.....-rI•••44_esta Agencia só dá biihete de passa-, Dr. Vieto!' Konder' 8.215 ���,..� �=��_!J�\ I.

gem diante daapresentação'de''''attestado . Coronel Alvim Schrader· 8.210 »
•

Jõe C II
de vaccina. Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8,209» .' O aço
-Carga até a vespera da sahlda uos Major Eduardo- OLto Horn 7.856 :. Por preço modíco e para se· 4dv�gado

paquetes Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 » tratar com o seu proprietario, João' �
. Para mais informações na Agencia da Dr. Placido' Gomes 7.767 � F anc', d 5'1 C

. t RUA ARTISTA BiTTENCOURT

Companhia, á rua Conselheiro Mafra Dr, Aatonio Vic6nte Bulcão Vianná 7581 lO
r sco a I va, nos oquelros. Caixa Postal n, 120

n. 23, com o A6'Z!ílte Corond franciséó Alves Fagundes 7.346- �
duas bô3.s casas, no mesmo local, Florianopolis

,

AVJSO Major Bibiano Rodl'ígues; de Lima 7.127 ,) tendo uma, um terreno com 28 ,

A Companhia Nacional de Navega- Dr. Walmor Argem�t'o Ríbeíro �r·anco. . .' .

7.044 » m. de frente e 170 m. de fundos, IgC1••• II·'.7...
.

Ç20 Costeira, põe á disposiçãO, c!os D�do e pa�sado nesta cidade de Flor,anopolls, aos CI.nco d:as d.<: mez de chacara pasto, cocheira etc, tendo I
.' __3••

. sr!!. Embarcadores, n'este porto, seu J�nelro de 1922" EUj Leona.rdo J?rge de Camp?s JUOl.oI", .TabellIao, Rer:'1 a r ferida casa 3 jan�lIas de freo':: O major I.Uiz ,d.e .oliveira .Carvalh" �

armazem e lancha's auxiliares para as
vmdo de saCI'etarlO o eS,(Jl'evl (Asslgnado) Amerwo da S'tlvezra Nunes. E5ta

d' i
" supplente em exerC'ClO do JUIZ de Direito

b onforme o or.iginal Era uI-supra. Tabellião Campos Junior.-. ,te, Itas nos, ados, com 3 quar- da la. vara .da Comarca de florianopolis,na
mercadorias, a serem em arcadas em -

.

.. I d
..

I d' forma da leI.
seus vapores, correndo as despezas de AO

'

PO T OS O
I

I
tos" sa a e vIsIta, sa a e jan- Faz saber aos que ó presente

'

, armazenagem e transito, por, conta PUBLICO fABRICA OE RE S EIR , C l tar, casinha, pia. agua 'encanada� c;le!le conhecimento tiverem que de V���%r�
d'esta Companhia, . - A' nova serraria iniciarlol'a- da CHAS CORTINAS STORrS 'PANNn IIUZ

electrica etc._ Uma outra, com �2�a�� c3�rrd� §D�'Z�b��' 2�ed�9:Po�cr���r:
Florianopolis, 19 de 1aneiro de 1922 baixa da lenha em toros fornece , I l , U um terreno de 15 m. de frente e designados os �ias de quintas feiras e sab-

.

Leonel Luz, em domicilios, metro cubico 7$000, PARA MrSA JOGOS PARA SALA 40 m. de fundos com '3 quartos
bados, M PalaclO �u�icipal da� 12 ás 16

f n· I � n'
...

R L , , I ,I '. ' horas, para as audlenclas especlaes de ins-

Iprnfa 8[IOa8·.e alngaraO' TeUlaephAOllmjei1"8nn.te53A.lvim n. 28
TRILHOS PARA MrSA

' 2 salas de Jantar, conslOha, bôa IcriPção de eleitores, os quaes deverão apre
li' li � L , I agua potavel iIluminada tambem sen.tar no acto os seus re.queri:nentos ins-

.

H k
Pela pfoprie1llria .

.

'. ' ,truldos com os documentos eXigidos pelo

"eo[ n· I . Aff,oll8o A.aia O Sch.aeftD.er &
-

C·
! a luz elec.trlca I' ,sendo q ue ambas. ar,

t. 5' da I.ei n,' 3139, de 2 de Agosto de
U li

.
• LI UI. as casas, são de moderna cons' t19d16. E para chegar ao .conhecimento de'

PAQUETE' . ,

.

,

o .os, mandou lavrar o presente que será.

A· f I', '
'

. .. trucção. ,o motIvo da venda e o affixa�o e publicadO pela imprensa. Floria-

MAX OS ln e Izes ,Fabrica �ie rep08�IrOS, vltrazes, de recessltar o sel:l prúpritario�oPOll� O.deJanei�0_de1922. Eu. José
• colchas cortlOàs cortlOados store� a�cef �u�,o�, eSCl'lvao o escrevi (ass)-

Sahirá 110 dia 2 de fevereiro, ás 'Famoso ocultista africano. '

' )
. '.' retirar·.,e para esta'capital. Luu� Olwe�ra Carvalho.

9 horas da noite, para Laguna, '
recen panno para mef'a, }ogll para sala,' trI- Es conforme.

, R cebe passageiros, valores, encorn, temente chegado da Europa. remet- lho para mesa, jogos para lavatorio" �r�
men as e cargas peto trapiche Rita Ma- terá gratis a todos que se julgarem voos para noivas,' etc,

• .', . _ _ I '

.

ria, infe!izes, um pequeno livro', no qual . Acceita-se pedidos para installa- Jose Oarcez JUnior, escnvao do �lvellsidente nesta capital; Eugenio Figuei-Para mais 'informações com os encontrarão o nec�88ario para conse- ções completas de casaA, dos artig()s ,da la Vara! encar�egado �� .altsta-l redo, de �3 annos
.

de idade. empre'
I\gentes guirem a �e)icI'd de I' - d

. men�o elel�oral ao Mumcll?Io de: gado PUPlICO e resldenle nesta cap',-
Hoepcke, 11',....ão.R� ..... ia '

. a. ,e a rea lzaçao e supra Flor an -l,s na f di' IOI' -.."
I d

. 1 opO.! orma a el,
.

elC. ta; José Mariano. 'de 28 annos de ida'
.

' qua quC'!' eS€Jo justo. Quer ter sor- Devido ás machinas modernas. e faço saber ao.s que o presente

Vlremlde, empregado da commissão Ro.Pensão V�nde se, por preço te no jogo, em amore_s e ver realiza- bem aperfeil(oadas, est� fabrica está e o seu conhecrmento interessar, que ckefeller e residente nesta capCta' I 'emodICO, a bem afre- do t d .

? Q d
.

f A f
'

guezada c Pensão Catharinense" á Rua
s o �s os seu� ne�oc�os." oer nas condições de fornecer o que ha de urante a qUinzena inda fúram inclui' n risio Pereira Ido Amaral de 21

João Pinto 34-Sobrado. ' harmoma no lar ou tIr':lr de SI qual- moderno, elegànte e de superior qua- dos no alistamento eleitoral desfe mu' annos de idade, empregado publico é

O tnoti�o da ve.nda é ter seu pro,. quer feitiçaria ou máQ olbado? Es- lidade. nicipio 05 seguintes cidadãos: Eucli- residente nesta capital.
prietario que retirar·se para f6ra do creva para a Caixa Postal n. 55. ,des Carreirão, de. 22 anno.s de idade�
Esta�o. Nictheroy-E do Rio de 'Janel'ro', .E.'""/i1osoiç·'l'to t· em1?regad.o p�bhco e reSidente nesta E para chegar aõ conhecimento de

""r � t& permanen e capItal; _!:Ipldlo Ramos Ballstaedt, de, todo'
.

,

enviando. um .seno e endereço, que 32 anllOS de idade, empregado no com' .

s, lavreI. o presente, que sera af,
.. lhe será enviado gratis, . DIRIJAM PEDIDOS A' merdo e residen:e neSIl:l cidade,

I f�xado e publtcado peJa_ imprensa .. Flo-

.

Vende,se a I:l,uperiof lancha á E Iys I· (,\ S Ii m''_'oes Haroldo de Almeida, de 21 ,aunos nanopolis, 31 de Janeiro de 1921.
'azolin,a «Boavista,. Preço), de Ci.REPUBLICA, acha�seá venda U

"

_
.

de idade, guarda da commissílo Ro, José Garcez' Junior, escrivão o 'escrevi
-

, . ckeffeller e residente nesta cidade; Ma:- e ::\sslgno: .

.'

,

I

,

n;aslão, A tratar com o ,Sor., na Agefileia EDU' CHAVES· Pra- Rua João Pinto. 14 noel Henrique Pereira, de 22 annas deI "

'

I�""""_,, .. Çàysio Simões. Rua João Pintoi 1* ça 15 .de Novembro. FLORIANOPOLlS iqade"empr�gado no commerciô e re- O Escdvãõ ,Iosé Gmeez Jnnior,
)_

/FLORICULTURA iPrerílft.Je de uma'. casa

com dois quartos. den

tr� da cidad". Paga-se o �luguel
adiantado. Trata,.se na gerencia
desta folha.

,

LANCHA BOAVISTA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


