
da Silva Bernardes
�ãO pre�isamo� encarecer os serviços prestados á causa publica A

'
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\ [ � � fi-por tao conspicuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto pa avra Ufoi.uante.D_hoOnDtleOmOexdCnlBUIJ'dmO d·eo�_e�sOtDaldao 9mma� O a uaro'-...
,

.de �875,. !o.rmou.se em direito n� faculdade de S. Paulo, tendo logo em

'I

seguida
, mlcl�do a sua. v!da publtca no Estado de Minas, onde foi de-

putado a legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para do Chefe ff f � I�xe�:�a�a �.��g�deu.ts��:et:�i�er��,s. i:��a�Oças mJ�moseu anEnsOtaddoe,iXc�Urgo Peassrae
.

I
� ��.t���i��O \t��a�r�rJ����i�a��ds��� I riO II era

.em que prestou assignalados servIços,·
za, por ler sido transferido para um \ ,. ri

Em 1915 It á C f
dos batalhões sem effectivo pertencen-] O sr. coronel dr. 'Antonio Lima Ca-

d
' .'

,vo ou,'
..

amara ederal, onde ainda desta vez' não São do conhecimento do Estado as te á 4a. região militar. Muitos bons mara, ilIustre e digno, commandanfe

,

�!l1o�OU, pOIS não tardava a ser, escolhido para succeder ao Dr. Del- -expressões com que o exmo. sr. dr. serviços prestou aquelle oUieial ao da guarnição federal e, do 14' batl!'�

, � Ir Moreira, no Governo de Minas Ger�e.s. .

Nesse aIt? posto, o dr. Hercilio Luz, Chefe do Partido Repu' nosso Estado, haja vista a campanha lhão de Csçadores.reassnrniu, hontem

r: ur

d Be�nardes �esta�ou-se como administrador de prlmelr.a ordem, blicano Catharinense, se dirigio aos do Contestado, tomando parte 'nos ás 14 horas, aquellas Iuncções, que es

�c t�n o e modo tntelllgent� e. seguro na Vida e desenvolvimento do (seus correligionarios, na memoravel sangrentos ataques a03 reductos do lavam sendo exercidas interinamente

, j
s at o, concorrendo para o invejavel grau de prosperidade que des-: reunião de ante·hontem. Taquarussú, Garagoatá, e Santo An- pelo distrncto sr. major dr. Luiz Som

ruc a actualmente a. sua �erra natal.. '

, Aos nossos partidados compete vo tonio. , '

bra.

<com!:��a a i'�ce'f;esldencla da Republica, o nome que a Commissão re- tarA�Os cand�datos do partido. A mocidade catharinense que cons- A' hora determinada, chegou. ao

J

U b
s auctorldades do Estado cabe o titui� o brioso Tiro 40, do qual foi Quartel do 14' o sr. coronel dr. Lima

Dr. r ano dos Santos da, Costa ArauJ"o dever de garantir � liberdade "de voto dedicado e In cansa vel instructor, lhe Camara.

em toda a sua plenitude. é devedora dos mais assignalados ser- Incorporados aguardavam a sua che'

filho do Ma�anhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa-
A todos os cidadãos que formam o viços, tendo o sr. capitão Souza pro- grdo os seguintes officiaes: major, dr,

c:uldade; do Recife, na qual se distinguio pelo seu talento e amor
tlOSSO meio social e político, não deve movido a íundaçao de outras socíeda Luiz Sombra, major dr.Antonio Bulcão

as lettras. Logo dep�is de formado, exerceu em sua terra o car-
e não pode ser- desconhecido, que é des congéneres .ern diversos municio Vianna, capitão dr. Raulino de Ollver

go d� .promoto� publtco e o de juiz municipal, sendo nomeado, em funcção elementar, no exercicio digno pios. .' ra, tenentes drs. Achylles Oallotli e

,1889, JUIZ de Direito de Campos .' Novos, neste Estado. Mais tarde
dos direitos politícos, o respeito reei- Coube-lhe ainda neste Estado a ta João Baptista dos Santos, respectiva'

1897, o Ma�anhão,.o elegeu deputado ao Congresso NélcÍj)Oal; send� proco entre todos os adeptos deste ou refa de instruir e educar a primeira mente. director e auxiiiares; capitão

no anno seguinte .elelt_o Governador do seu Estado, cargo de que 'não d'aquelle credo, desta 'ou d'aquella con: turma -de conscríptos incorporados Marcehno Coelho e tenente Elias lo'

1,O�OU pos�e, r�slgnando o mandato. Foi reeleito deputado federal vicção, collocada, sempre, a opinião por occasíão de ser posta em execu- peso director e auxiliar dos serviços

a 4 e 5. ,legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906,
honesta de outrem, na mais destaca' Cão a patriotica lei do sorteio militar, pharmaceuticos do Hospital Militar;ca'

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneós elegérem-n'o novamente
da situação de respeito e acatamento. onde mostrou mais uma vez a sua pitães Eugenio Trompowsky Taulois,

Governador do' Estado,
.
íuncção que. ainda dessa vez não chegou a

Eis as Iorrnulas a que se reduzem technica militar. ministrando com pro, commandante da 10' Bater'a de ArU'

,e�erc�r, por ter sido eleito Vrce�Presl�ente da Republica, para o qua-
as brilhantes palavras pronunciadas ficiencia e muito carinho o ensino mi' lharia de Costa; Carlos Tauloís, Anta·

,
+nennto de 191� a 1918; tendo exercido a presídencla em 1917 du- perante o seu par1ido, por esse eminen- litar aos moços de noss : ierra.tornan' nio joaqui n de Souza e Alipio Pereira,

.rante a, ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depois foi pela terceira
te brasileiro que' dirige. a quasi unani- do-os aptos no manejo das armas e primeiros tenentes Pedro Carpes, Luiz

vez elelt? Governador. do se� Estado, cargo que 'actualmente exerce
midade do nosso povo, e que. ainda na defeza do 'territorio nacional. Mury, Mario .Celso da Silveira, Zoo

.com multa competencia e brilho.
ha pouco, acclamado em todos os mu: ,Como commandante

....
da Guarnição" roas�r� firme. ,

São es�es os dois rio�es que a Cornmissão Executiva recommenda niclpíos do Estado, para Governadór fOI a s�gu!ança. o mantenedor d� or- Dirigindo-se para o gabinete da.

JlO suffragio dos seus amigos; e companheiros,
• de S. Oatharína, no proxlmo'[quatrien' dem publica alterada com a declara- commandante, o sr. coronel Lima Ca'

.Gomra o cidadão _iIIustre que indicamos para Presidente da Re- mo, recebeu as mais inequivocas de - ção do estado de guerra' 'á Alleman a,- mara recebeu os cumprimentos de to'

pubhca, levantaram os seus adversarios uma verdadEira campanha de monstrações de sotidariedade de todas em 'cujos dias funestos deixou, com dos os seus coHegas. ,

'!.ifamaç�o, i�feliz e ,deploravel recurso de que só lançam mão os que
as forças politicas desta u�idade da admiração e sympathias geraes, com- O sr. major Luiz SombmpronunciotJ'

tem a preVia certeza de que nas urnas não poderiam obter a m�ia- Federação, sem faltar um slquer dos provada a sua calma, pe:-icia militár enthusiastica saudação, dizendo que

ria necessaria para vencer.' Chegou .•se até a attribuir ao dr. Ar- ,representantes da opinião catharinense e sobretudo uma educação cívica mo· os seus �ollegas se congra.tulavam com

�hu� Bernardes a autoria de' uma carta, escripta em, termos grosseiros,
na Camara, e Sel;1ado federaes ! delar.

,

o regresso do seu illustre. e digno

lndl�noS' d� qqalquer hotn�m 'de. mediana educação, e na qual se
A .palavra do nosso Ohefe deve e�" S, S., pelo seu lhano trato. soUbe cOlT\mandanle, que podia contar senv

contlOham ,Insultos .ao ,Exercito. Naclona,l, ao MaJ;echal Hermes da Fon-: c�er de orgulho todos os bon�. brasl- se!'"p:e impor·se á consideração geral, pr com a sua bôavontade e sua dedão'

:seca e ao. dr. E�lt.a�lo Prssoa., Com a falsificação, dessa carta pro-
lelros que ,neste recanto magnifico de prl,:!clpalmente daquelles que estiveram cação,

<cur_ou-.se mcompatiblllsar o candidato, já apoiado por quasi todas as
nossa Patrla, comnoscr collabararn na mais em contacto. com s:.. s i1aquell�s, O sr, coronel Lima Camara, agra·

;forÇas �bliticas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da'União. gr�nde obra d� nossa p(os�eridadema. m?mentos de �gJtação popular, pOIS decendo a carinhosa c;audação, pro�u'

felizmente_, porem, esse plano 1 não produzia o resultado esperado; tena! e ape_rfelço�mento moral... fOI quando mais se �acce"'tuava a oe· ziu um eloquente discurso:
'

pol� 'as proprlas
-

péssoas injuriadas não acreditaram na' veraCidade da �ao fall�)U. aSSim,. q�e� athngIU ás cessldade de um militar idoneJ é que O iIIustre militar, mostrou'se muit<J

.carta, e o no!,r.e E�ercito Nacional, numa beIJa e confortadora mani _ mais. culmmant,es �05Içoes� em sua S\ s. se apresenta- como o verdadeiro sensibilisado ás demonstrações de es'

f���ação de CIVismo,. não se deixou arrastar como .instrumento da po-
terra ,por trans!genclas hu�t1�antes ou symbolo da disciplina, cujos comman- lima que estava recebendo dos seus

1t�lqulce st:m e�crupulos, conse('vando ..se em nivel superior ás agita- por dependenclas PQuco dignas., dados o tinh�m, além do superior, collegas,

�oes. das �uas, firme �a sua funcção constitucJQnal d� def�so.r "da. or- A elevaQ�o moral �o� que perarite com,o um amigo dedicado e um ga· S. s, disse que centando com a de

,d.em publl.ca, do reg�men republicano e da patria. fiel ás 'suas glo- os.s,eus, amigos, ex.prlmlo o �eu. pen- ranhdor d� ordem ,e.da disc!p!ina, _ di�ação dos seu� camaradas, ia prose'

nasas tra�Jções.
.

,..

'

' �amento, essa vontade firme, ene�g,icat ,«�epubhca» de�eJa ao brt�s6 quao gUlr a sua admmistração no comman'

Essa e outros meios de qua os adversarios se 'utilis,a-r,am e mabalavel, que é a desse varão iIIus..,. dlgn? le,al e ?edl.cado serVidor da do da guarnição feder'l e do 14' ba.
'

'!Continuam 11 uti1izar�se, na vã esperança de forçar o dr. Arlhnr' B�r- t�e que implantou, em. Santa Caiha· Patrta -um,a iehz viagem,' guardando talh'ão. .'

;narde� _a d�sistir do pleito, têm, aotás, alheiado dos candidatos da rina,. o �erdadeiro regim�n de demo- est� terra ,recordações da sua sincera S. s. enalteceu o espirito da classe

.opposll:ao, alrás, .ex��anhos, d� ce,rto' a taes manobras, a sympathia e o cracla) e a, consequencla natural de amlsade. a que tem a honra de pertencer.

apoio da maior
-

parta das clasns conservadoras, e, por outra' lado uma organisaçãq- eJÇcepcional de ho- - foi ser, ida I1ma taça de champagne

tê",! s,eryido de ,e,st.im�lo e incentivo J a todos aqueUes que, em' grand� mem publico que �e!D. vindo. de .I�<:ta O t�Jdll�1 Mar[l·ar ngfrnYI·'lad'o
Guaraná aos presentes.

,maIOrIa, '. €erram. fileIras ao' redor dos. nomas consagrados pela Con. em lucta. de sacrlfIclo em SaCrlfICIO, U lita li li a
Em seguida, o' sr. coronel Lima

o venção Nacional. mas, ,tambem, de victoria em víc'oria, Camara. acompanhado de toda a om-

. :rodos os dezesete Estados da Federação, ,que indicaram, por seus de trlumpho em .triumpho, conquis· Roma, 1
cialidade, percorreutodfis as depen<

"legltlmos represen�aute8, os nomes dos drs. Arthur Bernardes e Urbano tando ao lado do povo', com o povo, ,denc!as do Quartel .. tendo o ensejo de

.dos Santos, continuam. com inabalavel segurança, coherenles com o essa ascenj:lencia cada vez mais crescen' C�egou o cardeal Marcier que', observar os n')vos melhoramentos -exe'

,.compr�misso as.sumido. e ié'So significa a victoria dos dóis illustres can- t� �que exerce sobre os seus conci- entrElvistado pelos jOl'naes, sé mani- cUla,dos pelo sr. major dr. Luiz Somo

J:lidatoB. S. C.uharina, gu�rdadas as devidas proporções,
.

vae, de certo, dadãos que: o idolatram.. .

festoÍl c90trario á eleição dum Papa bra, na sua administração interina,

c�ncorrer poderosamente para eSile resultado, pois a' Commissão Execu- ,O exmo. sr. dr. Herclho Luz defi' estrangeiro. '

.

Varias dependencias do Quartel sof·

'iva co�ta que todos aquelle� que são membros do Partido, prestigiarão, mo bem o momento.
,

Disse que é inutil fazer-se cónJ'e-
freram u:na radical transtormação,

,Iem hesltaç�es, nem desfaleCImentos, a' acção dos seus dirigentes, que, E quanto a nós que pertence-
�ob a competente direcção dI) sr .

.desde o primeiro, mJmeato,_ d�sassobradamente, collocaraQl.se ao lado mos ao partido que obedece á sua cturas,por�uel?o Conclave ha de sahir maIor Sombra, que é administ{ad_f

odos, candld�tos _

da Convençao.
. .

'

valorosa orientação, outro dever não
um, Papa Itahano.

.

provecto, foram melhoradas as salas

.

A dedlCaçao á caus.a ,c�mmum,· de que têm dado, sobejas provas, nos cabe senão o de cerrarmos filei" Sobre os boatos de que sena elte do, arranchamento das praças, os ba-

.em todos os te��os e VI�SI�lt�des, os no�sos ,.companh�lros dE! tod� o ras em, torno do nosso chefe,. para nos escoluidQ Papa, aWrmou que só a
nheiros, GS «waters elosets.,a cosinha.

Estado, a� tr�dlçoe� de dlsclph,na, <10e tem Sido até hOJe a nas,sa maIOr prestigiarmos a nós mesmos e procla- ,Providencia decidirá e que nnnca em
que receberam revestimento de ladri�

_�orça parlldar�9� a, sobre tudo, a CO�[lança que mers.celp os 4018 nomes m�rmos, pem alto, que o povo ca' ttJl ensou
lhos, tornando'se bem hygienicas.

tIlustres. q�e recom!Dendam.os a� elelt�rado, nos pe�mltte a certeza de que tharinense tem bem a consciencía da
p . Para a bôa til'agem da casinha, f-di

S. Catharma dar a a mais brilhante e expr.esslva 'fotação aos <:Irs. victoria que alcançou, conq'uÍstando
construida uma grande «chaminé,,,,

A�thur Berna�d�s e Urba�o dos Santos.., \
com Hercilio Luz a direcção do Esta' ,[-IOnma qun daf�ba que se communica subterraneamente

.

A Comml,ssao Execut�va espera que, mais �ma vez e como sempre, do para saber reduzir, ás snas verda- li ri 'U com o fogão. .

salb�m cumprir, o seu dever todos os seusdedJcados companheiros do deiras proporções, essa campanha que
Attendendo ás necessidades dos sr&.-

.,PerndO Repu�hcano C.atharinense.. .
'

.

vem na cauda. ge' outra. campanha, Washington 1 �ffjciaes epraças, o, sr. ,major Sombra

'CTer""'l"o P d d L y;'I l Cf hm dt El rtA' lJ.� t d
,.

d
.'

• Installou decentes cadeiras de engra'

LI. li"" .e ro a UZ, L' e appe uC z, yseu \.TUZ !ror'me com o a a Igoomlma as altitudes F.oram ret�rados dos, escombros xates, cujos ,serviços são feitos por par·

da Si(va; Antonio Pereira da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen, mascaradas e pusilanimes. do cmema Kmckerbocker, cujo tecto l ticulares.

Joao d4 Silva Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo desabou, devido á grande quantida- S·I S. latnben)' 'adquiriu, para ea·

Jor-g�.t(/,e Oampos'Junior, Fulvio Aducci. Pompilio Vespaziano Duar� «REPUBLICA., acha-se á venda de de neve, 107 mortos e 133 feri- da �Iojamento, labs -hygienicas para

te Dilo Pedro de Oliveira Ot;l-Tvalho, :José_ Arthur Moileux, na' Agencia EDU' CHAVES. Pra ... d h d
.

d
. ; o )jxo. bem como uma grande :cale ..

���.������������������=���=�=�����a�1�5���N�0:ft�m���o�._� ��OO:'
�no �a mu� m�a�����«�rn���ru�

..

salvar. sorteados. .

OR�ÃO DO PA.RTIDO R'EPtlBLICANO CA�HARINENSE

ANNO XVII I FLORIANOPOLIS JI Quinta terra, 2 de Fevereiro de 1922'" SANTA CATHARINA NUM.
-�

971

o MOME;NTO. POL..IT'IC
,

'

<omoA el�i1:r���:��Jl����tB���d�:Jat,,�r���I��eir���e�:!SI���: \A fi» cm a CID \\() IrCID cd] CO)
no quatr�ennro de 1922, a, 192�,_ deve presidir a Nação Brasileira. No
mesmo dia, pr_?ceder-se-a a eleição do substituto do mais alto magls-
trado da' Nação.

.

Para o primeiro desses cargos o orgão dà suprema direcção do
Partido Repubíicano Catharinense . r�commenda a Iodos os seus cor

.religicnariós o nome do

Dr. Arthur

As grandes manobras navaes

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



. ��:e��S:��� ��e��J���i�ODfmnIffnl!fRnIA[n�nMOlUI,IUPIl Df PI�!�h:!���!S 17 �or", n•. r
1921' ,

U ur ,�, dos Barreiros, um menmo de 9_
"

,

. (Continuação) _ -',
-,

nos, filho do sr. Manoel Laguna, pe-
O SR OSWALDO DE OLIVEIRA' Então I

ADMINISTRAÇAO DO .SR. CAPI- receu afogado
V E', ' '

.

, TAO JOAO PEDRO DE OU- . .

"

, ,

.' x, � 11m desses raros homens que , VEIRA CARVALHO SUPER- A victima, com outros meuinos.
amda vlve":l neste depr-avado seculo

INTENDENTE MUNI. tomar banho tendo montado- n'
XX e se Diógenes aqut apparecesse "I

'
"

não precisaria ir muito longe 'com a
CIPAL, -ro o de banan�Ha.

sua. lanterna para achar um homem EXPE'DIENTE
Estando, forte a . correnteza,

honrado. '.

menino foi levado á grande distan
O SR. PRESIDENTE: Não havendo mais 'Mez d� janeiro e não sabendo nadar e faltando-I

, ,

d I
-

Ola 12
.

I�:3!� �u;�:a�s�rdl ��b��f�ii������: .

orneio n. I CJ IS. Illmo. Sr. João
as . ,forças, foi para o fundo d

sentado pelo Sr. Luz Pinto. Oleinichi. Accusando e· agradecendo aguas.
,

'

.

Os Srs. que approvarn o substitu- a commug'cação de haver assumido a I O .sr .. FranCISCo Bucheler, quere
tivo ao projecto n. 21, queiram le- i- do corrente o exercicio de 4' Juiz do soccorrel-o, atirou-se á agua,.
vant�r-se (PAUSA), ',. d� P_az do Districto do Sacco dos rém já era tarde. .

.

fOI. approvado, ficando preJu�lcado Limões. O menino desappareceuo projecto do Sr. Dorval Melchlades. ',. A
'

Fazem anriol hoje: E' annunciada a ·2a dtscussso 'do OfC.clo D. JOl9, IIImo. Sr. Dr.
' F�rarn empregadas redes para sa

o sr. dr, Pedro Stellita Líns; projecto n. 2 A, que equipara aos Arthur Guimarães. Accusando e agra:

r
val-o. -

-

o sr, Hildebrando de Souza Nunes. promotores publicos diplomados em decendo 8 communicação de terem sido Todos, 08 esforços tornaram-se

funccionario da Commiasão de Melho- direito,_ quanto aos vencimentos, os installados às Serviços de Saneamento! Iruetiferos '

ramentos �o �orto; .
\promotoresleigos, quetenhamexercldo e Prophylaxia Rural n'este Estado. Houtem,

.

de manhã.uppareeeu
o sr Joao di Bemardi.- o cargo e contem mais dê"20 annos d d' f r

..

a se·nhorila Maria d� Carmo SiI. de tirocínio;,
. ,

Otrieio II 1020. IlImo. Sr. Dr.
ea ave�", �_l_�e_.��.�,-,"-_

veira: 'f O. SR, Luz PINTO envia a Mes.a a Arthur Guimarães. Tendo em vista. f f li I" ,d n' to joven Alvaro Plínio Alves

delsegulDte
_

'

as observações feitas por V. S. em er a ue U· dOO! BvegaoCamargo; Emenda ao art, . .:' do proJec- offieio n. 9. de I o do éorre!lte rnez, ,

•

_

a senhorita Stella Sohn, �o o. - A tenho a honra de comrnumcar, em .

Eram 15 horas, quando ia iIIustre o sr.. Waldemar Freyesleben; Onde se diz: dez annos, diga se: 5 resposta, que esta Superintendencia vai No arr�,al dos .Ganchoe; ao

ofticiaMade da Guar uição deixou o o sr. [osé Garcez junior.
'

.
annos. providenciar com a possível brevida desta Capital, realiza-se hoje, a

quartel do 14? seguindo de autorno-
' S. S. 9-9;-921. de s�bre o, assump:o, intimando os de N. S dos Navegantes, com mis

vel �ara o Moura-Hotel, onde of- Festeja hoje () seu natalício, a gentil ,
Luz Ptnt? . proprietarios ,de galerias particulares sa solemne e procissão marítima,

fereceu ao sr. Coronel Lima Cama- senhorita Anna Jacques;' .

E appro.vada.a emen�a, Juntamente de agua íluviaes, a prover de ralos tarde.
ra um luncn intimo. tendo se as- '_ com" projecto e�:, 2a discussão. com syphons as respectivas galerias.
sociado a elle os, officiaes da Mari· HOSPEDES E VIAJANTES· ,S�m debate, Eã? approvados, em

Ilha de Guerra, a serviço neste Es- Chegou da Laguna, o sr. Cantidio 12a dIscussão, o� proJeclOs ns. Dia 14 -8 E NTO XVtado. Alves, escripturario·pagador da Gom' i 10 A,que crea o lugar de daclylo· onieio II, IOI2.lIImo. Sr. Dirsct'or' ,

.

A' mesa tomaram assen.tos' os ·se· missão de Melhoramento dos Portos. I grapAo
no Congresso do Estado; . do Interior e Justiça. Accuso o recebi-

Egúintes officiaes: Capitão de fragata
'

_ 39, de 1920, que accreSce de 50% menio do vosso officio 'sob n.68, de ,xequias
Manoel Coutinh'o, Capitão do Porto e Proéedenle3 da Laguna, acham:se I as taxa.s constantes das tabe�las L e, N, h�nte� datado, n::> qual me commu' ,Nas exequias celebradas pela Dio'

.

2' tenente Pedro Antonio de Araujo, nt!sta Capital os srs. Domingos ThQrriaz.1 do regImento de custas, baixadas com mcaes que, p!lo Decreto 11. 1503A, de cese em homenagem á memoria d
'da Capitania do Porto; do 14' batalhão:

�erreira,' ta�ellião .naquella .cida.de, e o I-O De,cre.to
n. 483, de 15

de,
Dezembro 1<? do corrente, fora des�gna_do o d}a B

Major dr. Luiz Sombra, capitãp.s· An- corontl Jose francls'co da Sllva,mfluen' de 1909,
. I

• _

29 de Março, para;a reahzaçaô, n'este
ento XV, a Ven�ravel Ordem 3a.

tonio Souza, Alípio Pereira e primei te chefe politico em Pescaria Brava 8, que concede· ao 2' Escrtvao do Municipio, da eleição de um Conselhe de São Francisco fez'se representar-
ros tenentes Mario Silveira" Pedro '

�. Civel e Co,mmercío de joinville, Carios iro Municipal, na vaga aberta pela re� pelos srs, Pedro Zomer e João Bar�
'C�rpes, Zoroastro firme e 2' tene.nte Da cidade de Tübarão; chegou, ha ,Fre?eric{) John, a- licença, de dois ano nuncia dI? CeI. Duarte de Alleluia Pires. bato.
dr. Jollo B. dos santos; do Hospital dias, o sr. major José Monteiro Cabral. nos.

,
,

----:-----------••

Militar: major dr.' Bulcão Vianna, ca- E' annun�lada a OfCieio II. 10�2. IIlmo. Sr. Dr, :VENDEM·SE ós predios n.45 da..
pitão Lauro. Raulino, Oliveira; 2' teneO" Acham'se nesta capital, os nOSSQS ''fa dfscusslo do projecto' n. ·16, que Director de Hygiené do Estado. Accu' rua B0ccayuva e Travessa Harr
te dr. A;chylles �all�ttii da.�scola de correligionatios srs. Manoel Philippi, crea em todas aos comar.c�s .do Esta�o sando recebído 'o VOSS0 officio n. 11, monia n, 1. Trata se nesta redac ...

AprendIzes !,,\;;.�mhelros; capltao·tenen· conselheiro municipal e João .Bertho o cargo de aVdllador'pnvatlvo da fa� de 12 do corrente, e, se ente do con'

te dr. BOnlfaCIO Costa. l' t�ne�te da Si! veira, delegado de Policia da zenda Estadoal:
"

feudo do mesmo, dech;ra'vos em respos
ção.

Waldemar Motta e 2' tenente Jose Dias cidade da Palhoça. O SR, CAETANO COSTA fnVla a Mesa ta. que esta SUl3erintendencia sempre . _

Vieira; 10' Bateria Isolada� Capitão a seguinte e�erceu e exercerá rigo,rosa Lscalisa' As, feiras da EuropaEugenio Taulois, l' ienente Luiz Mury; . Major' José
.

Kehrig Em'ellda do �ll't. S' (10 projec' çao sobre o estado do pescado no. .'

da fortaleza de Santa Cruz: l' tenen' Acompanhado de sua exma. senho' to II. 16 Mercado Publico, prchibind') a 'expo'
'

.

te dr. Anialdo 'Cavalcanti e 2' tenente ra, acha'-se a passeio nesta capital, o Substitua se' por: sição á venda de peixe deteriorado,
,

A feirJ .'de AmJstras éle Leipzig,.
Joaquim do Livramento,pelo comman' nosso

. correligionario sr_ - major Jesé Art. A nomeação e demissão do inutilisando o que fôr encontrado e dos maiores e dos mais nataveis'
dante capitão·tenen1e, Arthur ,Lopes Chrysostomo Kehrig, operoso supe:' AVáliador privativo será feita pelo Go' n'esse estado. empc'ehendimentos, creados pelo 'cõm�

Rego: da Força Publtca. tenente'cera' rintendente do prospero município da vernàdor do Estado.
-

ficae certo qUe os infractores do merdo internacional durante os se-

nel Manoel Nascimento .Linsi daJunta Pa'ihoça ... I' S. S., 9dé Setembro.de 1921. Art. 85 do Codigo de Posturas Muni' cuIas decorrídos-.
'

de, Recrntamento: major Corte Real e Caétano Costa cipaes, serão punidos com a multa No 'imer'cambio mundial de pro"":
..

' l' tenente Huascar Vianna e �major MELHORAS E' approvãda a emenda juníatnen� relativa.
.

d�ctos, tanto serve ao comprador.
h(JDorario Dalmyro Fletlry de Barros. 'João Grnmiché te com o projecto. ' como. aO vendedor! de forma, flu�

.

foi servido o seguinte cmenu,; Sa' Accentljam'se cada vez máis as tr'e' Sem debate, são approvados, em 2a

[OnO t- d [
põe em contacto directo o productor-

la,da russa, ellipajas e �andwicfts, Ihoras do nosso conterraneo sr. loão di�cussão os p.rojecto.s ns.
.' .. [a ao !'

.

uma 'rUI DOI e o consumidor, no mesmo lugar e
. tiOces, sorvetes de creme. 'vmhos, cer' Grumiché, fiscal da Directoriã de 50, qne obrIga os confesslonanos ao mesmo tempo, poupando trabalho,
vej!', aguas mineraes. champâgne. -Obras Publicas. de tarras a requerer os titulos'definitivos. . Ratone·f tempo e portanto dinheiro. .

,

café, charutos.
'

,

.

E' s�u medico· assistente o sr. dr. 47, que isenta da taxa dé fisca]isas ',Duas vezes por anno pela prima.
�
O sr, major Luiz Sombra fallou. a Ferreira Lima.'

.

, I ção a Empreza de electricidade da ci- A illust,l'e officialidade do ct'UzadQr vera e pelo outofnno, 15.000' fabri·
,�dido e em nome de todos os pre' Fazem03 sinceros votos pelo prompto dade de Mafra, de Nicolau Brey Net· ,auxiliar José Bonifdcio, que está cantes e commerciantes por grosso e'

�9��e� Qffereç�nç1Q o «lunch» ao sr, restabelecimento do sr; capitão João to;
,

neste Estado,', p'restando relev.ao,tes
m Ais de 120.000 compradores ahi vãô'

'tófollel Uma .camatã. Orumiché. '51, que annulla a l..ei mnnicipal de para fazer acquisições do que lhes
,

S. S. dIsse que q homenagea�o I :_
.

Tjjuc�s, sob o n. 150, de' 25 de Ou- serviços á nacionalisação da Pesca, é preciso. '

pela, carreira brilhant� que tem. feito AÕRÁDECIMENTO tubro de 192ui .' collocou ha poucos dias uma gra!lde' Aos indu�triaes brasiletros se apre ..

a_lé hoje ·e por ser um dos

eoroneiS�
O sr. dr. Marco Aurelio de Almeida 52, que releva,as dividas, para com'o Cruz de madeira. na Ilha dos Bar?,;.. senta m�gnifica 'opportunídade para

�.(Jis :m,oços � provectos �a ar�a de dirigiu'nos u'tn attencioso cartão de Thesouro, d,e diversos contribuintes de nes. tAo,rnafr :conhedciclós o� seus productos:-
mfantarla, esta fadado a ..ver mulJobre' agradecl'mento á nolicia da sua che' tax,as de agua e de esgotos',' A O

.." �lras e 1922, serão realitadas.
1é

-

- l'UZ - tem !l
. seguinte '108- em M ,rc'o e eru Agosto.ve fulgir nos seus punnos os bordados gada. Ao projecto n. 53, qu� declara avul' . "

do genenlato, que muito merect! pela so o Juiz de Direito. que acceitar crIpção: Estão sendo distribuidos prospectos�.
sya compet.enda e virtudes militares. qualquer cargo extranho á magistratura ,«Deus e a nossa Patria.»

.

.em 9 línguas, indúsive em ESPE·
Terminou levantando a sua taça á

,.

'

foi apresentada a segijiute ,RANTO..

saude do coronel Uml Camara e ma eeaeaE3iSJE3lE1atáearaaE:3 Emelulll ao projecto lá. :i3
fxma. I�miíia. lU·· '. ' , 'm' Retire',se as palavras «postos da .

.

; Pede-Sé publica' nos jornaes. Fe-
São approv.ldas as emendas Junta mettendo um I

' ,

B 'IO Sr. c,apitão tenente Q,r., BonHado III Os Advogados Dr. \belar· lt G,uarda Naciona!.,. . mento com o prôjecto.
'

�

Ligo" EsprantJ�ta�xem,p ar é{ razl Cf,:

Cos�a, .Commandant� da Es�ola de III do Luz e Accacio Moreira m �Sala das Sess0es, em 9 de Setem-
(O Sr. Pt�sid�nte suspende a sessão _�.'Marmhelros, 'pro�unclou 11m diSCurSO, DI participam aos seus amigos e ID

bro de 1921.
.. por I() inutos)'

l.o-c '-_

tendo'se refendo a call1aradagem que
lU l' t' d

-.

I d " m
Hyppolzto BO'lteux

Reaberta a sessão, é ánnunciada a A LI-ga dos ·DI·rel-t'oC!,une e reune os officiaes do Exercito e c len es esta caplta e o lOte· I O SR. UARLOSWENDH.WSJlN: Sr,·Pre.. . .

-

.

.

i:'!P'

,j� Armada em t<:)(�OS os feitos da Pa· III ri�r q�e fusiona;ram 0$, seu� .es- li) sldente, .envio á M,esa :i!�a émenda �, �o��I,nuaão da 2a dIscussão dp projecto
dos" Po'vostna e da Repu_bltca. " iii cnptút'los, achando-se hablhta· lU esse proJecto, para ftgurar!no a�t. 4', em I

O SR: CARLOS WENDHAUSEN envia
.

A festa term10U com um vl�a a Ma. 10 dos, portanto, a attender quaes- m ve� �o ,«revoga,m·s� as diSpOSições em á Mesa o 'seguinte,rmha, levantado pelo Sr,,�,MaJor Som: 10 quer sel'viço� profissionaes não 'i' contrario •. nO.lntUlt� d.e regulatJ!entar .

Requel'iloeuto .0, COl1bO'resso Internacional
_ p'ra abra.

" :. " ,: I!i de accordo com a Junsprudencla em '

O Sr. eapitào de fragata Manpel 10 so nesta como nas dem;us co· III vi-gor, os registros de hypothecas ,em Requeiro que seja discutido o pro· De(esa dos Povos, em sua reunião'
. Coutinho levantou um viva ao Exer 10 marcas do Est.ido! m !!.eral da comarca de Joinville, afim de jecto n .. 44, depois do ultimo projecto de Setembro de '1921,

.

em
.

Oenebr.1 '
.

� em 3" diecussão.
"

resolveu incluir no Regulam�nto d;cito.
.

'

. ·m Escriptorio. P'l'ovisoriCwwnte III limitar as zonas; S. S. 9' de Setembro de 1921. L'
.

t
.

O Sr. _coronel, Llma Camara, ergueu, III d rua Visconde de Ouro m· Vae á mesa, é�lida � seguinte Carlos We1'ldhasen
, I�a Ifng��gUl�ffici�rd�ra{rg�: P. de�fmal,mente, um viva á Republica, seno

III P t 40 'r Emenda no. pl'oj�cto n, i'i3 Consultado, o Con,gres5'o approva o Cdo tod�s os. vivas calorosamente cor'
,'il

re o, n J,!;III' Accrescellte se:' requert'menta, .
'

seus ongressos é' á fratlcesa e a

dld w I f lingua neutra auxiliar Es;>eranto.
'

respon os.'
. Caixa-Poltal" n. 110 AtL O segundo of icio, do Registro Sem debate; são approvados, em 3a f' b-

'. Abanda do.14' to�ou o hymno na' iH
,.'.

ID Gera Ida CQl!1arca!deJoinville, annexo discussão: os projecto�ns: _

�l tam em approvacta a seguinte
,Clonai a�. ser ergUida a saudaçãO Iii -FLORIANOPOLIS- m ao 3' Tabellionato de Notas ler� os li· 45, que considera de utilidàde pu- m,Óao�ongresso dos Direitos dos Po�á RepubJtc' ••

h S' fi
.

.'" . ID miles seguintes: Rua 15 de Novembro blicaia sociedade União dos Criadores vos.' ,verificando que o regimem Il'{1-'O ph{)tograp o orge tIrou um as E1E3E3i3E3E1ElIElI3BSElSB e Estrada do Sul (ambos lado do Sul) Cathar1'nense,'
"

.

e to do lun 'h d d J gUlshco 3CtLialmente em vigor nas-p c te "'.»'. / até a ponte a povoação e araguá 2" dt'scussão do ,proiecto n. *8, que I - -

t' ,

I
-

I' b' J '* re açoes 10 efnaclonaes, esta longe de·

AlJerlBrB �I [11[liYe fiymlBlío . [ifÍlme *r�!�� .tt:P!C�'';i:'eS'"dd� eJ�t;i�iol a�� �r:�r!S'�r�;��:;ã�':i���V;n:o Ãt����; ��:�i�": : :ax�;�'lg:d.�o:::�:i:a�f�
S

- Ia'. tamente para desejar, pede 'á Socie�-S. S. 9 de etembro de 1921' 46, que autoriaa o Poder Executivo dade das Nações que recommende.'Luiz Pinto a auxiliar os m,uniCipio· � do Estado que' 'b
.

r I W- dh
O mais ,ceve. posslvel, a seu.s mem-var os en. aUSf31'l crearem· servl'rosS telerJhoIT1'COS', b t d d 1C C ...

,

ros a m_ro ucçã.o gra Ua ,dQ Es'Jaetano' osta E' annunciada a 3a discuss.ro do' tP' I 'Ad '
.. p.eran. o ,n.as. escola. s. 'pu,blicas, Como',"U V'lO UCCl proJ'ecto [1. 48, que a'uforisa o Poder I I

Ih'
'

d C '�gua ·auxl lar, faCIlitando f) contracln,lago e
.

astro E,xecuti v,o a cOlltractar a organizara-o, directo t
v

Ab I rei L - 'It,' en re os povos e· a l·ust ....··e a o uz do Banco Agrícola. -

dI"'"apreclaçao as re ações, internacio_..Luizde Valconcellos
'

(C�ntinúa), naes.

" A frente do quartel, o sr. major
Sombr-, construiu uma eleg.nte

'

ba
laustrada. n'uma. extensão mais ou

menos de 200 a 300 metros, serviços
iiiõi õiiiii iiiiõõõõ

estes ·executados pelos sorteados.' . ANNIVERSARIOS.
OS melhoramentos provam que o Dme. Maria I..ulza Seceo .

illustre sr, major dr. Luiz Sombra Transcorre, hoje, o annlversarlo na-
foi, intimidade i do commando da talicio da exme. sra, d, Maria Luiza
Guarnição, um administrador ope- de � breu Secco, virtuosa esposa do il
raso, reaiízando importantes servi- lustre.sr. Almirante Frederico SeCCO.
�O$. Senhora dotada de uma suave bon-
Após a visita a essas obras, umas dade e 'de. uma esmerada educação,

executadas e outras em execução, o a -anniversariante .logrou Impõr-se á
sr. coronel Lima Camata visitou os estima do nosso meio, onde pelas suas
a10j mentes, que primavam pelo ma- aprimoradas virtudes é ruma ffgura de
,gmo asseio e' ordem.

.

destaque. �

Em seguida S. S. assís iu odes" A's muitas demonstrações de res-
filar do 14° Batalhão, ao som de peito e apreço que vae receber hoje
um vibrante dobrado pela respectiva Mme. Frederico Secco, jun�amos as
banda.

.

nossas com os melhores votos de
Esta folha que se fez representar uma existencía prolongada.

pelo seu redactor dr. Oscar de Oli
veira Ramos, no acto da transferen
cia do commando dá Guarnição,
reitera os- seus cumprimentos ao sr.

Coronel dr. Lima Camara,�'desejando
ao brilhante e. disciplinado servidor
da Pátria muitas felicidades no pos
to que vem novamente occupar.
A o«h�jalidatle da

.

gutlrnição
Cederal offert>ee um «Lnncb»
ao CJel. I.iloa Camara

. -"".... ,

Roma, 1
,

\ ,

Na Imprensa Official, de hoje,
.é publicado um'edital do Gymnasio

Estão sendo ultirua.c;lo.s os prepara- so!,re a inscripção para o curso preli
tívos do Conclav.e, ·que será aberto rumar.

possivelmente' com a presença de Chamamos a attenção dos interessa-
52 cardéaes. dos.

c

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SE SOfRE DE ..INO_lGESTIOi
\(en tro ,{ ·IVI·C'O I'

" ,�e�� !�bF,�!;��t�nd�gj!��,Ui�e,-��m����� vrBR"DE=SB!)v
GREJA EVANGElICA PRESBITERIANA

'pode sennr allivios irnmedratcs, Secretario lavrasse a presente ac.a,
, P d; , DE f',ORIANOpnlIS

d d 'Ir . f
.

lid d'
or preço .rn o ico e para se I; u

tornan o um pouco i e J.u.agnesza , .que OI I a e approva a sem impug- '. 'J P t R 't: li 'C 11.7 •

Bisltrada diluida em um ouco, JOSE' BOITEUX n,ação e vae por tod s os pre�entcs tratar ,com o seu p. oprrerarro, .0àO as or ev. .ru �o r: .LVo,gue1.ra
,

,
'

I
'
�

,

f
�
-, assignàda. Eu Fernando J aquun de Francisco da SIlva, nos Ccque ir os, No seu te rnnlo suo a rua Visconde

agua� .:Jgll apo" as �e., elçoes.!
.

Souza, Secret-rio, a escrev e ;ssigno,! duas bÔ1S casas, no mesmo local, de Ouro Pr�to, n. 35, �eleb!am-se
Immedlatamente neutraliza os pe- Fernando Joaquim de Souza Ilde- d' -, 28' cultos publicos com pregaçao ao

, id
'

_ -

• ,c., ,

Iten
o uma um terreno com E Ih'

.

t t' á 19
ngosos aCI, os, e d esta -forma l ,. , fonso Juvenat, Aeostinho loeé Oer '

"

'O' de f d' nvange o, as qUIIl aS-J'flraS,' s
"

f t ã s.Tl
Af/I'A da scuAo «te A88embléa

J' Ê l' d L' m , de frente e 17 m. e un 09, e 30 e aos domingos ás 11 e ás 19
eVIta � erme� aç o, nauseas, a', Gel'al ,pnra f'lei�ào da ,;aZno, e;onY111:0 md1 l{.;1.0 Z

e rJ�na, chacâra pasto cocheira etc. tendo e 30�
tulencla, vertigens e 'outros pe- diree.torja que terá de " yseu rrancisco e au a" zago I

'

., J. f A E I D
'.

I t' d
.

_

. _ . Luiz Pereira, Reginaldo Nascimen a r. tenda casa 3 janellas de ren- sco a ormrucar, para o es u o

n080S soffrirnentos, A Magn"s�a gerir os dest,Il10S soo
t M l Jo P

,

C r t di 1 d 3 sternatíco da Blbiía e de caihecísmos

Bisurada é reconhecida em todo chIes .10 (Jenh'o tivieo TOh' danoeL.oseB er.ezra_. I'G/xpo te, iras nos
..a, os, com q�ar- p "3 adultos e creanças de ambosos

, e R c c I' e a t i vo «J08é .

eo oro tma, e,nJamm os e' tos sala de VISita, sala de Jan- -
.

'

.

denoi
o mundo como' um rernedio de ' ,reua, Leonel Martins dos Santos. ',. .' : S .xos, re?llsa.se �<:s domingos. epOls

ffei
.

di
- Boiteux), no perlodo S

-

A t
. N:'u Dl' taro cosinha, pFl, agua encanada, d culto na manha (entre meio dia e

e erto certo e rrnme lato nas per, d 'lI4 I F i ' d emeao n omo nes, a v'mo -

-.
.

, ". .,

turbações estomacaes e acha-se t .:'.2 .� e ig:::rt�a�: u: Alexandre da Silva. Evaristo Pi' luz eléctrica etc. Uma outra, com me1la hora dfepOlS de meldodla)�,
,

� - .Óe

'� nheiro da Silva, Hortencio Deolin: am terreno de 15- m. de frente e
•
ngresso rance a to os «,yem e

a venda e� todas as pharrnacias, ,nnno de 19 3.
IS lindo da Conceição, JuvenaZ' de 20 m. de fundos, com 3 quartos

ves. (JoãO I: 46).
..

quer. em po ou em pequenos com'
A 's quinze' horas do vigessirno nono

Oliveira, Nestor Hygíno Rosa, jl1a' salas de jantar consinha 'bôa G M·· I
primldos. dia do mez de Janeiro do anno de mil noel do Espirita Santo, Felippe t' 1 iliuminada t�mbeinl

overno UDIClpa
Nilo necessita soffrer mais; dei- novecentos 'e vinte e dois reunidos F�rtunato de Oliueira, Antonio Sa: 31ua )0. a�e 'd b s Cobrança do, t- 'semestre dos

xe a Magnesia Bisurada allivlal-o em Assembléa 'Geral previamente con- bAlZna dEel Sdouza.C TtnunotdheoS/,ose
a uz e ectn::a, dsen °odqeurer.aamconas: impostos de continuação e

di I 'd 'ves, eo oro ae ano a uoa, as casas, sao em. . r'

ta I�a mente, como ,o tem feIto voca a pela ��prensa, no s�lãO r.obr: ,José Gregorio da Rosa, ArthuI- Ja.- true ão. O motivada venda é abe�tura de negocIo.. a�erlção,
a milhares, e depois Informe aos �o, Centro ClVICO. e Recreatl�o eJOSelGintho da Rosa e José Bel1edixto

ç
1 O it io p.

'vehlcülos e taxa sanItana.

seus amigos qual a man'eira po
olleux», .os SOCIOS' que assl�nam. e_s, S'l ',' r.ecessitar o sel:l pr ,�r ar r �

De ordem do sr. Superinten-
, , � ., ,

r ta acla, afim de proceder'se a elelçao
l vertO tlrar·.,e para n esta capital.' , , ,

que se hvrou d �ssa Indlgestao, da nova direct')fia que terá de gerir osI.
-

,
'

.

'

dente MunIcIpal, e nos termos do

de-stinos do mesmo no 'periodo" sorial AssJgn�ram tambe,? a presente acta; Pensa-o. Vende se, por preço regulamento fap.o pub1ico para
, ,. as seguintes autOridades: Haroldo mod'co a bem afre- ,''Y, '

As red4s ferro VI·arl·as que vae de 24 de- Favereuo de 1922. " P j 1., conheCImento dos mteressados
gI

-

á igual data do anno de ]923 ha' Xa.xzer dos Rezs, Delegado do 0- guezada ,Pensão Catharin,ensel>. á Rua a t t'
'

I d d
- vendo numero legal o Vice-Presidente Ji�la e _Gustavo de Assis, Otp.cial João Pinto, 34-Sobrado. que uran ,e o c?rren e me�, em,

e OS nue 80S e pro uçao em exercicio Sr, Agostinho Jo�e Ger' de Ga�l�ete do Exmo. sr. dr. Chele, � �oHvo da v.enda é ter se� pro· todos os dIas utels �as lO ,as .15
,

Conclusão mano, declárou a'berta a sessão, con.
de Pollcla.

,
pnetano que retirar-se para fora do horas, se procede nesta Thesou·

As estradas de ferro peruanas, ad' vidando para presidd·a o Presidente /

rELA' INSTRUCÇAO
Estado. raria á cobrqnça dos impostos de-

ministradas pelo Estado, davam tam do Centro Sr" I1def�mo Juvenal.. a ,LAlfCHA BOAVISTA abertura e:continuação de nego-
. bem saldo é pass,afam a accumular quem passou a ,investIdura do refendo Pela resolução n. 2916,1J de 31 de '

n
" cios aferição,; vehiculos ente ao

cdeficits». o cdargo. tendo este antes de !udo leva-
J·aneiro,p. p., foi o sr,. Augusto Rolim Vende·se a i:luperior lancha á sani�aria co[,respond e taxa pri-

No momento actual, é precisQ "ar o ao conhecimento da Assembléa
!

, t' / Loureiro exonerado, conforme pediu, gazolina «Boavista» Preço de e' o stre d atI er'
toda a parte remodelar os servit'os que estatuindo o Art. 19 dos Estatu' "

.
' w, Ir seme

,

o c ua ex Cl-

.. do cargo de professor provisorio da AS' d
r

2 'd
.

para tentar o equilibrio ort'amentario. tos que a eleição sejl procedida um' T
occaslão.. tratar com o nr. CIO' e 19:.& ,sen o a taxa sam-

.. . escola rnixta de herezopolis, no p
Crimbustiveis, tubrificantes. sala rios, �ezJ anl,es

da posse e 'Isendo o dia 24
munlcipio' da Palhoça. Elysio Si,mões, Rua Joã� intoJ 14 taria cobrada de .accor�o com a

tude subil,1 e no Brasil os fretes não e, anel[o' um dia utl e não podendQ Pela mesma resolução, foi removi- tabella annexa á Lei n. 251 de -12
tiveram senão pequeno augmenlo, por esta razão grande parte dos as' da para a escola mixta de Therezopo' A. Carm O

[d 'J
.

d 1917' b'
lateral,'parci-al e com alternativa de socit:ldos comparecerem á noite na séde

e aneao e ,em com ma-

C IIs, d. Aurea Maria Duarte Silva, pro· ,
PHOTOGRAF HO -

t 18 d L'
aba lime,oto. De modo que sob este do entro, por ser a maioria delles çao com o ar . n, ,a el n.

iessora provisorfa da escola mixta de RUA TlRADENTL,:). "

d d O d
ponto de vista.• as criticas que se ia- detrabalbadoreseachanefaligada'do P' 'r un

.

'odelt 'ahy
,441" e 27 e utubro e 1917.

•

4 d
-

tA
. I bor di'urna r sol u D' t' I:;sar as, no m tCIP' aJ. Retratos para todos os pCÇ,!

O 'b
' _.

f'
21am an.es a guerra nao em maIs a,

_

' ,

.

e ve. a ,Irec ona Pela resolução n 2917, da mesma
de&de 5$000 a dczÍr co�trt �tnte qne nao satis Ize.r

- cabimento. Para aaender a condições adiai a para hOJe, dommgo, as. 3 hor�s da,ta foi o e;r. Dion--ys o Mondardo no' Trabalha lambem aos d(." i ç,' O seu debito dentro do praso ac�-

novas, é preciso um regimen novo. da tarde; que contr-a essa dellberaçaJ "

d' ..' ..,
,

Esse regimen carece de obedecer da Directoriá protes'tou a minoria dos
meado �ar� e�ercer o cargo ,e pro 1SJ8raSE3E3e;eJeEl�eeas ma, fl�a sUJel�o a multa de 10 f-o

,ao meio, ao processo do seu desen- associados, em reqt.:erimento publica-, �ss�r �,o�rmo .da e��?I� mtt�rLl� ID
_ Dr. Jose BOlteuxlD decorrIdo o duo, semestre e· ele

. vol,vimento, á expansão economica, a do na Im rensa, no qual figuram pes"l . e� o to., no mun, plO e, a m ' . lO vada a 15 '1. ::l epoca da CObrall" _

commercial e é corrente do povoa- sô.as não 'ass�ciadas! cujo protesto nªo ranl:'g�a. I ã ()918 de I' d ID ADVOGADO !i1 ça do 2' se� -,-�.

mento. O povoamento póde ser cana- fOI tomado em conslderaçãõ, porquan,
e � res? uç o ,n. -

" '"

e
m III T-' ' d S

.

,
lizado, dirigido e governado pela coio' to a minoria não póde ditar leis á Di' fevereIro, fOI d. Anna da SIlva Campos W lU h.e80ura�I�, a up�rInten-
nização e pela distribuição de lraba rectoria eleita pela maioria dos asso'

nomeada pa�a exercer o cargo �e pro- ID rOAS 10 A'S 13 HORAS) ID denCla MunIcIpal de Florlanopü.
Jhadores ruraes. ciados! cuja maioria está de 'pleno ac, �ssor� provlsona. �a e�cJ� �Jx.:a de Dl PRAÇA GENERAL OSORIO. 24. iii' lis, 3 de Jaueiro de 1922,

Cond\ções 'naturaes cream dtfficul' cordo com os seus actos. Declarou ter fpava a, no ,mUntClplO ,e u ara0.
IlseeE3�e51eE3eeJeha!3eJ Antonio- Coelho Pinto

h
. .

,
. (Ir portana do t"xmo. sr. corone

.

,

dades peculiares ao nosso meio. ,Por' c�n e�lmento que no d!a 24:a refen�a O
"

d d E t d ci 31 d '. .The sourelro
. que? Porque o nosso propria agricultu' mmorlaem franca:oPPoslçãoaDirectona ��erna o� o s a ?, e e Ja EDITAES

_
ra é um elemento de permanente dis. invadiu a séde do Centro e procedeu nell,o, fori:lm concedIdos tres meze�

.

: Revisão do lançamento de imposto

persão, Não uzamos ainda de ,ferti- a um acto que diz ser eleição da nov,a
de IIcenç� �em, vencimentos. ao ,profes de abertura e continuação da ne-

li2ação ar tifiéia I das lerras. O emprego Dir�ctoria, cuJo acto está 1111110 por
sor prOVISOrlO, �� ,escola mlxta de godos, fabricas, officinas. etc .• ,

de adubos, é ainda 'uma excepção que Sua propria natúrtza, não só pelas ra' Oxford, n? m_umclplo de S. Bento, sr. Escola de Aprendizea Artifices aferição de pesos e medidas e

precisa, aliás, de:iapparecer. zões expôstas, como por votarem as João da Sllve�ra Mattos. de- Santa Catharina, vehiculos.

Temos, sem duvida, nucleos qUI! seguintes pessôas, qne não pertencem
Por �ortarta do exmo, sr, �oronel De ordem do Sr. Director faço De ordem dQ Sr. Superintendente

P'ersistem e zonas inteiras que conser. ao Centro: Waldemar CosIa, Francisco Governi:ldor do �stado da mesma �ala. bl' Municipal e nos te,rmos da Porlaria
for m concedidos Ires mezes de hcen- pu ICO, que desta data em diana

vam durante decadas e seculos a sua Bernardo de Souza, Appolinario. Sil va, ,a. ' n. 763 desta data, faço publico para

prosperidade agrícola. Mas não é'pos' Joaquim Manoel Fraga, João AHerino ça. com ord�nl!.do" á profes�ora, de la. te, até o fím do correl1te mez, se· conhecimento dos .interessados que no

s!vel negar _lambem que ha uI? con.(de. Oliveira,. Alvaro. Hermes de Oli' classe do .Grupo. Escolar ?tlvelrarde rão recebidos requerimento'S,para dia 22 do corrente terão inicio QS

tmuo evolUIr para as terras virgens. velra e Mano FrancBco de Paula e se Souza, desta CapItal) d. Edllh Den Ice,
a matricula de menio'os de 10 a tra9alhos de revi!ião ·do lançamento

Os bandeirantes ainda não desappare' rem votódós os lambem não associa- 16 annos de idade, nos cursos do imposto da abertura e continua-

ceram da historia do nosso povoa' dos: Agrícola Guimarães e Joaquim VENDEM-SE 9S predios n, 8 e

profissionaes desta Escola, deven ção de negocias, vehicalos e aferiçãO
menta.

.

Manoel Fraga. Depois dessa ligeira ex, 10 da rua Tenente Silveira. Tra Dar ,,O proximo exerciclo de 1922, -de

,Ernquarito as vjas, ferreas aYançam a posição de acontecimentos. o Sr, Pre· ta.se nesta redacção. do o, pae ou tlltor apreseotar aecf)rdo com' aS tabellas annexas ,

procura de producçlo. estas se deslo- sidente mandou proceder á ..vofação,
'.

. tambem um attestado de vaccina Lei ,Orçamentaria em vigor.
cam�á procura de terras virgens. A tendo O Secretario feito a chamada dos

T'rl.'buna Ll.Vre
e certidãc ele idade, ou j'lstif\ca- S!cretaria da SLiperintendencia Mu;.,

producção mesmo nestes ultimos cem socios quites. os quaes á porpqrção ção, do candidato á matricula e nici,>al de FlorianQpolis. 21 de Novem-

annos de estrada de ferro tem se aUas' que iam sendo chamados introduziam
prova de q_ue o menino não soffre' bro de 1921.

.

tado con!>tantemente $do'i antigos pon na urna a sua cedula--:- Após a chama- Manoel Esperidião da Silva

tos de referencia, Assim o problema da de ultimo associado e respectiva ee!!lleJlEaaeJÉ3Bs8BE3se de molestia contagiosa e não -tem Official1ançador.
-de communicação mudr de lustres, votaçãO, passou'se á apuração das ce· (ii Ca,rios Se,II 10 defeito que impossibilite de e'Xer

em lustre, de decada em decada;' Adulas, verificando'se a existe,ncia de 23 (j) lj1 ff 'I O major I.,Uiz dê Oliveira Carvalho 1

_ e
l!J cer um o ICIO qua q�ler.. supplente em exercido do Ju-iz de Direito

propria evolução da lavoura do Café cedula� correspondentes ao numero de m " iii Outrusim, que tambem se' da la, vara da Comarca de,flo_anopolis,na
O attésta. votantes, Abertas as cedulas pelo �r. m Laura Seemann SeI! ljI - d d forma da lei.

"

,

Por isso mesmo, o nosso problema Presidente e feHa ,a leitura das mes' rI! participam a' seus 'parentes e IM rao, entro o mesmo 'periodo, Faz saber aos que, o presente virem e

de transporte é mais complexo e dep;m mas em voz alia pelo Secretario e con- mW amigos que sua filha Veronica mWI1 recebidas petições para a matricu� delle conhecimento tivçrem que de cónfor-

de da colonização, da ferlilizat'ão ar, tagern dos votos pelo l' Thezoureiro. contractou casamento com o la de adultos" nas aulas do curs)
midade com o § l' do art. 2, do Decreto n

, .. '

m J \. lU
4�26 d� 30 de Dezembro de 1920, ficam

tifieial das terras e do e1nprego dos com fiscalisação dos demais membros I sr. osé Ep, di Costa ,a'ente nocturno de aperfeiçoamento. designados os dias de quintas feiras e sab"

machinismos na louvara. da directoria. foi apurada a seguinte OI EJ9eJJi&JI3BSE3eJeJE3r=11lD Q
,

f bados, no Palacio Municipal dali 12 ás 16

P
.

d d b t
-

P P'd t Ild f J
a ....... uaesquer outras 10 armações horas., nara-as áudiencias especiae,s de ins-

ara communlcar e um mo o a' vo açao: ara r,eSI en e. e onso li' m DI f 'd S
.-

rato e rapido. necessitamos de com' venal. 23 volos; Para Vice, Agostinho m
Jose Ep. da Costa, Valentelil seríl.o omecl as nesta ecfetaria, cripçllo de eleitores, os quaes deverão apre

.

bater de uma maneira syslematica éf- José Oermano. 23 votos; para l' 'Se' di e III todos os dias uteis, das 9 horas :;�i��S nc�!tct�s o�����e�����;�r:��B �=�
feitos economicos desse,continuo d'es' cretario, Fernando Joaquim de Souza, iii Veronica Sell iii da manhã ás 4 horas da'tarde. art. 5'da Lei n. 3139, de 2 de Agosto �

locamento dos prindpaes nucle�s de 23 votos; para 2' Secreta-rio. Leonel m participam as pessoas de sua lU O Escripturario
_./ 1916, E para chegar ao conheCimento de

d
- M t' 9.3 t 1 Th

.

m ID
iodos, mandou lavr ar o presente que será-

pro ucçao.
.

',ar lOS, '"' vo o�; para' ezourel: amizade que são noivos. Pedro Bosco affixado e publicado pela imprensa, Floria-

As estradcl_s de ferto devem serVil', ro, Je�o:Jymo LIma; 22 votos; jose lU S. Amaro, 31-12-921 m FI' li 1 d F ,nopolis, 10 de Janeiro de 1922, EU, José

portanto, de elemento creador de Oregorlo da ,Rosa, " voto; pa.ra 2' The' I5!JBEEJE5IeeaeeeeJEilEl� . orlanopO lS, " e everelro Garcez Junior, escrivão o escrevi, (a9S)-

nucleos intermediarios" de fixál'ão da zoureiro. Thlmotheo Alves, 23 votos; ,
' de 1922. ,Lui� de Oliveim Carvalho,

... Está conforme.'
'

producçãO, A coloríi�ação não póde para Orador. Olhelo Baptista, 23 vo- Annu,nel·os o Eserivão José GG1'cez JUn2{)

p�escjndir dessa preoccupação primo- to�; para 1', Procurador, Arthur Ja-
dlal.

" cintho da Rosa, 23 votos; para 2'pro' �'[6'N'II][J [6�§,',,[6,O que temos feito é muito pouco curador, Olavo Belmiro, 23 votos; .

..

�m relação ás necessidades do nosso para Presidente daiCcmmissãe de Syn- POllEPIO PORACA-O Dr Jrsus I

Immenso tenitorio e de modo disper- dicancia. Elyseu Paulo, 23 votos e para li Il U L L

sivo, aliás sob 'outro ponto de vista membros," José Oregorio da Rosa. (I'-�cloiparado � El!lcoh. NorDlal

util, com que feito e ainda vai sendQ Salustiano Nolasco, Francisco An- (Jatllarluellse pela I.ei .. ,

A magnífica e bem conhecida fazenda das Demoras, inelus'Ív

feito o nosso pmlOamento, Mas em re' lonio dos San tos e Diogo Luiz 1�33 (Ie •. de SeteDlbro
'

e annexas ás. afamadas invernadas do do Jararaca, Papu.lm e Mar

lação aos nossos rectitsos 'financeiros ,Pereira, vinte. e tres votos cada um, ele 1919) do Maia, junto ao Fachinal Preto, na estrada, velha de Lages, tg

e ás difficuldade's technicas, já realiza' Apóz a apuração, o sr, Presidente As aulas do Curso Preliminar do entradas pelo 'Quebra Dentes, Barracã9 e Jararaca beas ca

moo muito. Cumpre proseguir nessa proclamou eleitos os so�ios acima se reabrirãoa 15' de Fevereiro e as mangueiras e potreíros, magnificas aguadas, clima eurupeu, alti
obra de naci?nalizaçãO, mas sem 'esque' vot.ados, declaorando ven�ido o voto d C N I 1 d M d
cer a neceSSIdade ele conservar sem' obtIdo para 1. Thesonrelro pelo soo

o urso arma a . e arço. e de 700 a 1200 metros, distantes da Capital 110, kilometros.
pre a vitalidade das zonas intermedias cio José Oregorio da Rosa e convi· Os exames de admissão ao l' A fazenda, ctJntém mais ou menos 30, a 40 milhões, campal,
das estradas de ferro de ligação e de dando os. mesmos a tomar�m posse anno normal começar:t0 a' 20 de fach!naes e mattos, bôas terras de piantação. Garante-se gadQ 'g.ot
penetração. Este é' o' nOSRO arande dos refendas cargos no dia 24 de Fevereiro; de no inverno e no verão. Entrega·se a fatenda inedída e demarcada�
problema, cuja soluçãO póde s�r aju- fevereiro, de accordo com os Eshdutos. A matrícula e a inscripção pau Preço convidativo e tambem rece be-se em pagamento gado de c-riat
�ada pelos ensinamentos das ultimas Nada mais havendo a tratar·se, o '

GS exames de admissão estão e de córte. .
'

'

Innovações europea-s e norte america' sr, Presidente encerrou a sessão, agra· tnas. decendo o comparecimento de todos, abertas desde o día 15 de ]a_neiro _ • Par� tratar c?m o propri�tario Carlos NapoleiO Poeta,
passandó a presidencia do (t<,tro a A DIRECTOA.{A. escrlptorlo da Socleda.de Cathannense, na Jararaca, ou em Sâo Jo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PONTO FINAL.
NOTiCIAS DE ULTI1VLA HORA

U looerio .

�� Igreja'

" ,

AI uran�el manobraI nava�! R!vilão de tlata�o '! O accô rd o b ritan�'I����f:ã:o V����:r�it'a no N. L., na pro- ��d�l���::r::cf�a��:a����;ess t:t�:::
Rio, 1

.

Berli.n, 1 .' .
'

." d
O jornal lrish Times diz que dos ingleses e das autoridades do Es·

Os couraçados Minas Geraes e Na ultima sessão do Rcichstag, o n I CO I r an ez I nunca em. t�da a long<i. historia da tado Livre da Irlanda. O· trabalho
São Paulo partiram hontem de ma- chancéller Wirth leu o plano orçamen-

" Irlanda dois irlandezes aseiguararn um está S8 Iazendo normalmente.
nhã, acompanhados do torpedeiro GJ tario para 19'>2 lnfo.rmando '1 ue o «(J

,

d' t d L d dOCfPmento mais cheio de promessas
.

ilh M'
,..

d
- ,

.
- .' "1'. uerv'lço 'trec O j e on res· para "

'f"
.

. yaz para aSI af; ancas, imeran o orçamento extraordinario de 171 bi- e mara sigm reativo. .

ás dez heras, os grandes exercieios de lhões :marcos papel comprehendia , I. a REPUBLIOA, A. A.) Isto ?on�titue � ponto de vista �e
tiro.

.

unicamente,. as despezas de execução 1 Londres 29. t?da � lmprensalrland?za e dos poli-
A bordo do Minas seguiram o dos compromissos do tratado de paz. j .

O accordo firmado em Londr.es no ucos irlandeses ?e mais destaque. Roma, 1
er, dr. Veiga Miranda, ministro da Accrescentou que o governo conti- � fun da �emat�a �as a�a. entre SIr ja- O desappareeimento .da boycots- Os jornaes declaram que a luta tra-

Marinha; general Celestino Bastes, núa activamentea trabalhai' para que I mes Craig, p,rlmel!'o ml?lstro do Uls- gem, qllae8�uel' �qu,.e sejam as suae vada em tomo da eleição dó n010

gen�ral Grisp�m Ferreira, senad?r os alliados consintam na revisão do tere o sr. M.l?ha�IColhns, che!e do consequ�mCla�, e somente um deta., Pap.a s�l've para demonstrar ao muno

Fehppe �chmldt,. deputado Octav�o tratado de paz, no que concerne ás governo pro,vl.si)rIo_do �stado livre da lhe da sltl1�ça(). do Inteiro que se torna cada vez

Man�abell'a, ahDlra�t� Max �rontI.n suas operações. Irla.nda, esta Já produzindo os seus I .

O valor incalculavel do aecard? r�- maior o poderio da Igreja.
e mais de tnnta offieiaee do �xerCl- effeitos, i=ll.de no f�cto que representao pnnei- Accrescentam que até mesmo de
to de to�as as patente� e q?aSl

-

todos, n mOVI-mnnlo" no. V�II·[ano A boy,cot�gem pela .Irla.nda do Sul pIO da u�lda�e da !�landa. Constantinopola, ella recebeu as
.

ho-
elles dos grupos de artilharia:. U U li U das mercad?�tas produzidas ,no N. L. Nos erremos officíaes em Lou/lres menagens do Governo 'turco pela
A bordo do São Paulo seguiram da Ir!anda)a desapparece.u ,e o cem- mostra-se tambem viva satisfação morte de Benedicto XV, facto que

muitos o�ficiaes da Marinh.a:. Roma, 1 mereio esta novamente livre com o! por este acontecimento, cheio de ven- nunca se registou na Historia Catho-
Uma hora antes da paruda da es- Os observadores do moviineuto no Ulster, .

turas para o futuro da Irlanda
.

lica.
quadra, o contra torpedeiro Piauhy Vaticano, da luta para eleiçã? do. no- Os effeitos do accordo já se fize- Entretanto o comité organisado
e f) navio escola Benjamin (kmstan; vo 'Papa, dizem que elle está restri- ram tambem sentir em Dublin e -na pelo gabinete inglez e presidido pelo lludend"orff vem a' Am'erl'[ahaviam sarpzdo para-o localdas ma- cto á Inglaterra, França e Italia, Bolsa e no eommercio em geral "tra- sr. Wiuston Ohurchill, Secretario das

_

U .

-

nobras, onde foram feitos disparos de que procuram ter no. throno um balha-se novamente com confiança e Colonias, -peseoalmente organisou a Berlim, 1
canhões de 35 mms., sobre o alvo Pontifice favoravel ás suas preten- actividade.

.

entrevista entre Collins e Craíg, en- , O Deutsch·Zeitung informa cate
oollocado numa daquellas ilhas, sen- ções, trabalhando para esse' fi�; com O aecordo foi recebido com gran- trevista que culminou na assignatu- goricamente 'que Ludendorff partirá,
do 08 resultados obtidos os, melhores diplomacia e actividade, junto aos de alegria no sul e no este da Irlanda ra do memoravel accordo, está se reu .. muito breve, �m visita � alguns pai-
possiveis. cardeaes. e se não tão bem, ao menos com sa- nindo diariamente' e progredindo ra- zes da America do Sul.

.

Famoso ocultista africano, recen·

flmm IliíOBal �e n8V1�ã8 ::e��:?!�o!aqu!u:p'iu';::�
'H k infelizes, um pequeno livro, no qual

.

.

oel[, e '. encontrarão o necessario para canse·

PAQUETE guirem a felicidade e a realização de

M A�' qualquer desejo justo. Quer fel' sor-
te no J',ogo, em ,amóres e ver realiza.·-� doe todos os séu� negocios? QuerSahirá no dia 2 de fevereiro,' ás h....

9 horas da noite, para Laguna; armonia no lar ou tir'lr de si qual-
. Recebe passageiros, ,valores, encom- quer feitiçaria. ou máo olhado? Es
mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma· creva para a Caixa Postal n. 55.
ria.

'

Nicthe'roy---.,E do Rio de Janeiro,
Para' mais in!ormações com os enviando um ,seIlo P. endereço, que4\gentes II.. á

•

dHoe"lcl.:c, Irmão dr- CJif'
rue ser, enVia o gratis.'

.' Compra·s�' apolicela do. Esta.. VENDEM,SE os predíos ns.26
.

clOo. Trata-se com d Tabellião e· 28 da rua Campos Novos. Tra'
Campos Juni�,r. ta-Se nesta redacçâo.:

L D. de naV!IBtãu . [Iteira
Esta Companhia- possúe 116

Rio de Jaoeiro Armazens Oe
raes á disposição de seus em'

barcadorcs e recebedores para
o .é.fCelto de' lVarraots.

PAQUETE

Itaperuna .

�Çhegará do norte, qujuta 'feira, 2
·
do corrente, seguindo para os portos

, de Imbituba, Rio Grande e Pelotas ..
.

PAQUETE"

Itaituba
Chegará do sul, qúinta feira, ,2 do [corrente, seguindo' para os portos de

ItàMhy, São Francisco, Paranaguá,
· San.tos, Rio de Jane ro, Ilhéus, Bàhia
e AbÍcajú.·

',.

·-Pre,vine,se ao� srs. passageiros que
elta Agencia só -dá. bilhete de' passa
gem dian.te da apresentação de attestado
'de vaccina. '.
- ClJrga �té-a vespera da -sahlda aps

Ilaquetes
-

"

.

.

Para mais informações na Agencia da
Companhia, á rua Conselheiro Mafra
n: 23, com o Agente

., AVISO·.
A Companhia Nacional de Navega.

ç:lo Costeita� põe á disposiçãO, dos
srs. Embarcad.ol'çs, n'�ste portp, ,seu

·

árma�em e lanchas auxiliares para as

mercadorias,
\

a :serem émbarcadas em

setís �apores, correndo as des!)ezas de'·
ártriazenagem e transito, por conta

. Q'esta Companhia.

PAQUETE
'. 'Fidelense'

, '. E' esperado do nor,te no sabbado 4
·

do cor.t"jmie� .seguindo para Lagúna.
ReCf"be encommendas e cargas pS"

lo' arftl6zem n. t �a' Cowpanhia N.
'N Oosteira, no Largo.�aQaró n. 3
florianopolis, 19 de Jàneiro de 1922

LeooelLuz.

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

..

Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
eUe pre8�dida resultaram votados para Deputados ao Congresso Represen
tativo do Estado, nas eleições prooedidas no dia 4 de Daazmbrc proximo
indo, na ordem seguinte:

-

_ " _

Coronel Raulíno Julio Adolpho Horn 10,480 votos
Coronel OBetano Vieira da Costa 10.316 »

Dr. Edmundo da, Luz. Pinto 9,714 »

Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 »
<

Major José Aceacio Soares'Moreira 9,530 »

. Dr. Arthur Ferreira dá·Costa 9,346 ,»

Coronel João Fernandes de Souza 9,287 »

Coronel Hyppolito Boiteux,
.

9'275 ,.

Jornalista Oscar Rosas 9.152 ,.

Dr. Fulvio CorioIano .Aducci 9.086 ,.

Dr. Henrique Rupp Junior' 9.oál ,.

Coronel Manoel Thiago de CastrO. 9010 )}

Dr. Ivo de Aquino FonseM.>· 8984 - »

Dr. Antonio Pedro de Andrade MulteI' 8.955 :t

Dr. João oe Oliveira
-

8.924 »

Corone! João Guimarães Pinho' 8.904 »

Capiião Joe Luiz Martins Collaço '8.877 ..

Dr. Cid Campos , ' 8.311 l)

Capitão João Pedro de Oliveirti Carvalho 8.281»
C(\mmBndante Carlos Moreira de Abreu 8..223»
Major Luiz de Vasconcellos_

,

8�222 »

Dr. Vic'tor Konder 8.215 •
,

Coronel Àlvim Schrader _ 8.210 >
II

Pharmaceutlco Manoel Deodoro de Carvalho 8.209»
. Major Eduardo OUo Horn 7.856 »

Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 '.

».
Dr. Placido Gomes 7.767 »

Dr. Aatonio Vic6nte Bulcão Vianna' 7 581 »

Coronel FranC'Í��Alves Fagundes 7.346 li

Major,Bibiano Rodrigues de Lima 7.127 11

Dr. Wa�mor Argemiro Ribeiro Branco 7.044»
Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, aos cinco dias do mez de

Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge l1e Campos .Ju.l_lior, Tab'eílião, ser.·
viódode secretario o escrevi (Assignado) Americo.daSilveira Nunes. Está
onfotme o originat ,Era ut súp-ra. Tabelliaó' C'ampos Junior.

.

ÁO PUBLICO fA8HICA' DE REPOSTEIROS, COF
CHAS1 CORTINAS, STURES, PANHO
PARA MESA, JOGOS PARA SALA,
TRilHOS 'PARA MfSA.'

.

A nova serraria inÍ{)Íaàora' da
baixa da lenha em toros fornece
em domicilios,'metro cubico 7$000.
Rua Almirante Alvim-n. 28
Telephoue n. 53.·
Pela proprieiaria

Affonao Assia o.. Schaeffer & Cio,

Aos infe I izes I .
Fabrica de' reposteiros, vitrazes,

colchas, cortinàs; cortinados, stores,
panno para meF<a, jogú para safa, tri
lho para ':mesa, jogos, parà lavato'rio,
véos para noivas, etc.

Acceita-se pedidos para installa
ções completas de casas, dos artigos
supra.

Devido ás macbinas modernas e

bem aperfei<;oadâ8� esta fabrica está.
nas condições de fornecer o que ha de
moderno, elegante e de superior -qua-
lidade.

'

�' -

'Exposição permanente

DIRIJAM PEDIDOS A'

Elysio Simões
Rua' João Pinto, 14

.

FLOR�LlS

LOTERIA DO. ESTADO
'-DE-

..

.

Sta. Catharina �

..Distribue 7·5 010 em premios
,

3 DE FEVEREIRO DE 1922, A'S 15 HORAS..

42a Extrac'ção--Plano G'

10.000 bilhetes a 16$OO(f
.

menos 2óO[ó
7ó, 0/'0 em premios-

160:000$000
�

40:000$000
120:000$000

1 premio de
1 » »

1 J ,li'
2 preqJios de
5 » ;,

10 » »

65 ,. ,.

875 » '"

10 3 U
.. � l'

10 3- ». lt' 2'
1.0 ,3' l). lt, 3'

tOO 2 , � l'
100 2,» » 2'
10fr· 2 ,. »

. 3'
i29õ PREMIOS 'RS.

50:000$000
4:0QO$000
3:000$000
2:000$000
2.500$000
2:000'000
/6:500$000
35:000$000
1:000$000

.. 1:000$000
1:000$000
4:000$000
4:000$000
4:000$000

120:000$000

, "

1:000$000
-

500$000
200$000: .

190$000
40$000
100$000
100$000
100$000,
40$000'
40$OÓO
40$000

premio a

li .

"

Us bilhetes são divididos em decimos

A orgQ,nisação da Loteria ....e Sa._ta (JatIUU'ina obedeeer*
a d�reeção do Socio ANGELO U: L.t. POR'I'A, que
.foi ((urante 6 aonos lilOcio-gerente dI" Loteria.

do Estado'tio Rio -Grande do' Sul.
'{'-. ,

,

QS ç�nce�Sío"arios': lA PORTA'& VIS'GONTI

Rua .Deodoro ll.' 14
(

.

END. TELEGR. LOTERIA.-CAIxA DO CORREIO N. 50

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


