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A l : de Março proxímo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
co o ere.itor�sJ' são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,
no quatnennro de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis
tArado da Nação. �

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção do
Partido Repubiicano Catharinense recornmenda a todos os seus cor-

.religionarios o nome do
.

Dr. AI-.thur da Silva Bernardes
Não precisamos encarecer os" serviços prestados á causa publica

por ião conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em '8 de Agosto
de ,1875, formou-se em direlto na Faculdade de S. Paulo, tendo logo em

-seguida- -iniciado a sua vida publica, no Estado de Minas, onde foi de

putado á legislatura- mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para
a Camara dos Deputados tederal, que no mesmo anno deixou para
exercer o ca-rgo' de Secretario das finanças do 'seu Estado, cargo esse

Im que prestou assignalados serviços.'
'

Em 1915, voltou á Camara federal, .onde ainda desta vez não

.demorou, pois, não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Del

.lPhim Moreira no Governo de Minas Geraes. Nesse alto posto,' o dr. 1
'Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordemv '

actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do {
Estado, concorrendo para o invejavel grau de. prosperidade que desw,
Iructa actualmente a sua terra natal.

" '

Para a Více-Presldencia da Republica, o nome que a Commissão re

commenda,
.

é o do

Dr � 'Urbano ,dos Santos da -Costa

- 'II·�O dr. Arthur 'I

Bernardes fe
licita o dr. Epi
�

tadc Pessôa

.In!ino 'primario �o UrDlil1 A [ODVO[itão 118 (oDlrt�ID

Araujo' ,

filho do Maran�ão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa

.culdade- do Recife, na qual se' distinguio peta seu talento e amor

. ás lettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra' o caro

�go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em

1889, juiz de Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde,
1897, o Maranhão, o elegeu deputado ao Congr-esso Nacional, sendo
00 anno seguinte 'eleito Governador do seu Estado, cargo de que não
-·:tomou posse, resignando o mandato, foi reeleito deputado federal
á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906,

Em janeiro de 1913, os seus conterraneos .elegerem-n'o novamente,
-Oovernador do .Estado, funcção que' ainda dessa

-

vez não chegou' a

exercer, .por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua
triennio de 1914 a 1918, tendo exercido a presldencla em 1917 duo
.rante a ausencia - do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira
vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce

com muita competencia e brilho. •

São esses OS dois nomes que a, Commissão Executiva" recommenda O sr, Trajano Leite, Presidente da
.ao suffragio dos seus amigos, e companheiros. C f d d P d

, Contra' o cidadão illustre que indicamos para Presidente da Re- PELA' IN'STRUCÇAo
on e eração os esca ores, rece-

.publica, levantaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de
r

_

'

,

beu do sr. commandante Frederico

difamação, infeliz' e deplora vel recurso de que só .lançam mão os que Villar o seguinte telegramma:
-têm a previa certeza de que nas urnas não poderiam obter a maio- A proposito das ires escolas ultima-

-

.Porto Bello, 31
.ria necessaria para vencer. Chegou-se até a attribuir ao dr. Ar- mente creadas no municipio de Tuba' Tenho o prazer de communiear a

thur Bernardes a autoria de uma carta, escripta em' termos grosseiros, rão. recebeu o sr. Director da Ins: essa Confederação a fundação das
:indignos de qualquer homem de mediana educação, e - na qual se t

- .

f t 'I'
,

.

h
rucçao, o segum e e1egramma: Oolonl·as Z 18, N. Senhora. da Pe.

,contin am insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal' Hermes da Fen·' -

,seca e ao dr. Epitacio ,Pl'ssoa. Com a falsificação dessa carta pro.
«Penhorado, em nome do mu'nicipio, nha, na Penha; Z 23, . de São João

curou··se incompatibilisar o candiOat.o, J'á apoiado por quasi todas as agradeço a communicação de haver o
B t' t I Z 22

'

AI
governo creado mais escolas. O iIIus. ap IS a, em tapoçoroy; �

'forças politicas do paiz, com as forças armadas e Com o Governo da União. tre sr. coronel Raulino. substituto do mirante,Baptista das Neves, em Por-
Felizmente, porem, �se plano I não produzio o resultado esperado, I

-pois as proprias pessoas injuriadas não acreditaram' na . veracidade da nosso amigQ sr. dr. liercilio, segue to Be 1.:>; Z 35, Almirante Marques
carta, e o nobre Exercik> Nacional, numa belI-a e confortadora mani.

sem soluç\.<> de continuidade o cami- Guimarães", em Itapemaj Z 38" Dr.

-Jestação de civismo,: não se deixou arrastar como .instrumento da po-
nho do. seu eminente antecessor, abrin' Gondim,eoÍ Zimbros e Z 34, Estéves

litiquice sem escrupulos, conservando.-se em nl'vel superior a's agita-
do daros no quadro negro do anal-

J' B b'
'

Pha,befismo, o que mu.ito o. enalt.ecepe' umor, em om as.

, ,,ções das rUas, firme na- sUa funcção constitucional de' defensor da or- F· b" d'C'
-

rante os seus conterral1eos. !::Iaudações.
-

UI o rlgaoo a mo 1 'lcar os no·
. .clem publica, do re�imen republicano e da patria, fiel ás suas glo- (Ass.) João Oollaço,'Superintendente.l> mes dss Colonias para attender á )·u.s-
riosas tradições. '

ES§ie e outros meios de que os adversarios. se utilisaram, e -Pela resolução, n. 2919, de l' do ta vontade dos pescadores.
continuam a utilizar�se, na vã àsperanç8 de forçar o dr. Arthnr Ber- corrente, foi nomeado o sr. Alberto Peço levar essa noticia com as

nardes a desistir do pleito, têm, antes, alheiado dos candidatos da ferraz, para exercer o cargo de pro· nossas homenagens ao conhecimento
f

•..opposição, aliás, extranhos, de certo a taes manobras,':a sympathia e o fesser provi'iorio do Grupo' Escolar d G d E d
.

apoio da 'maior parta das classes conservadoras, e, por outro lado, Luiz Delfino, da cidade de Blumenau o, overno o sta o.

têm servido de estimulo e incentivo j a todos aquelles que, em grande e interinamente o cargo de professo: Proseg�irei confiante. no criterio e

,maioria, cerram fileiras ao' redor dos nomes consãgrados pela Oon. da Escola Complementar annexa ao patriotismo dos dístinctos patricios
venção Naciona1.

. mesmo Grupo. dessa Confederação. Cordeaes sc.uda-
, Todos os dezesete Estados da Federação, que indicaram, por seus -Pela resolução n. 2928, da mes· ções »

Jegitimos representantes, 08 nomes dos drs. Ai'thur Bernardes' e Urbano ma data, foi eoxonerado o sr. Carlos _. •• -"_------

dos Sant03, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o. franciscoSada, que assim pediu, do

A
.

I L P t,compromisso assumido, e isso significa a victoria dos dois ilIustres cano cargo de professor da escola nocturna nge O a or a
didatos. S. Câtharina, guardadas as, devidas proporções, vae, de cer�o. da cidade de BlumenBU. Pela mesma

,.-concorrer poderosamente para esse resultado, poil! a Commissão Execu- resolução, foi nomeado o sr. Emitio

�iva ,conta que todos' aquelles que são membrõs do Partido, prestigiarão, Alexandre Sada, para reger aquella
sem hesitações, nem desfalecím�ntos, a acção dos seus· dirigentes, que,

escola.
'

'

desde 0, primajFo m;Jmeuto, desassobradamente, collocaram.se ao lado' -A l' do corrente, .
iniciaram'se as

dos candidatos da Convenção.
. aulas da Escola Complementar annexa

A dedicação á cansa commum, de que têm dado sobejas provas
ao Qrupo Escolar Hercilio Luz, da cio

em todos 09 tempos, e vissicitudes, os nossos companheiros <te todo o dade de Tubarão, com a matricula de

Estado, as tradiçõas de disciplina, qne têm lIido até hoje a nossa maior vinte alumnos.

�orça parLidaria, e: sobre tudo, a confiança que merecem os dois nomes

lllustres �que ['ecommendamos _
ao eleitorado, nos permitte a certeza de que

-:S. Cath�rina dará a mais 'brilhante e expressiva votação aos are.
. Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. Audiencias do Sr. Go·

.
. Commissâo Executiva espera que, mai2 uma vez � como sempre, d

. lalft·tula na ['[ola MI-II·tar881bam cumprir o seu dever todos os eeusdedicados cO!Dpanheiros do verna or
, •

,

Partido .Republicano Catharinense. O Sr. Governa.lor (10 Estado

.

Hercilio Pedro f},a 'Luz, Felippe Schmidt, Elyseu Guilherme dará audlencJas publicas, ás
da Sdva, Antonio Pereira da Silva Oliveiral Carlos Wendhausen, terças e sextas'Ceiras, de 13

_Joflo d4 "Silva Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo ás Iii horas, Nos restantes

Jorge de -Q;..Ji,.rnos Junior, Fulvio A,ducei, Pomif1ilio Veslflaziano Duar. dias
S. EXII. atteoderá someo'

n. ��9-r '.Jt' '.I:' te 411 pessoall que tlverelD au-

,� �ro de Oliveira Carvalho, José Arthur Moiteux, diencia, prevlalDente lDar..a·

..clu.

Rio, 2.
O dr. Arthur Bernardes. Presi

dente de Minas, Oeraes e can:

didato da Convenção Nacional á
Presídencia da Republicá, no pro
ximo quatriennio, dirigiu ao dr.

Epltacío. Pessôa, Presiden te da
Republtca, O seguinte telegrarn
ma:

«Dr. Epitacio Pessôa. - Bello
Horizonte, 31. - Embora con

vencido como V. Ex. da justiça
com que precisam ser melhora
das as condições da existencia
material de algumas classes ser

vidoras da Republica, acredito
que devem ellas confiar tna deli:
beração oppertuna do Congres
so Nacional, em harmonia de
vistas com o elevado�pensamen-
to de V. Ex. ..

Vetando, pois, o orçamen'o
da, Despeza, merece V. Ex. L

respeito do povo brazileiro, de
todos quantos têm responsabili
dades do governo, por isso qu
preserva ao paiz graves e írre

paraveis males financeiros.
Aproveito o ensejo para reíte:

. rar a V. Ex. o protesto da mi
nha alta conslderação.»

Estatistica Rio, 2
O Jornal do Oommercio diz que

parece que no despacho collectivo de
hontem se conversou sobre a convo

cação {lo Congresso" que o sr. dr.
Epitacio Pessôa deseja fazer o mais
cedo possivel, não havendo fixado
para já .devido, apenas, á eircumstan
cia da ausencia de grande numero

de representantes, que' decerto nã';)
quererão regressar dos seus Estados.
antes das eleições de primeiro

.

de
Março'. .

A reunião talvez seja, logo depois
disso, em Abril.

Iniciaremos,�amanbã, a publicida
de da eetatistica do Ensino Primário
no Brasil, constante de vinte e um

quadros relativos a)s -Estados e o

Districto Federal, assim' como do En
sino no Brasil em geral.

Esse trabalho foi organisado sob o

auspicio do Ministerio da justiça- e

Negocias do Interior, pelo sr. pro
fessor Orestes Guimarães e dr. Mel
lo e Souza

Até hoje 'podemos garantir, so

mos nós os 'primeiros a publicar na

integra tão importante 'trabalho" devi
do 'á gentileza do sr, Orestes Guima
rães, dedicado e provecto Inspector
Federal, 'das Escolas Subvencionadàs,
neste Estado, tendo entretanto a im

prensa do Paiz.sobzetudo a da Capital O sr. dr. Ahelardo Luz, Secreta

Federal a elIe se referido com as
rio do Interior c Justiça, recebeu do

mais elogiosas palavras.. sr. coronel João Collaço, Superinten-
: E' o primeiro trabalho qu.e se or-

dente Municipal de Tub1rão, o se

ganisa uo nosso Paiz, tendo eUe to. guinte telegramma:
dos 'os requisitos, necessarios para o «Tubarão, 29

seu valor, visto fundar-se em dados Penhorado agradeço, em nome do

• offieíaes que merecem inteira con- Município, a communieação de' ·haver

fiança.
' o governo creado mais escolas.

Chamamos, a attenção dos interes- O illustre coronel Raulino Horn,
sados, que desejam colleccionar os

substituto. do nosso 'amigo dr. HeI'·

quadros, para seguir anossa leitura. cílio Luz, segue sem solução de oon

Amanhã publicaremos os relativos tínuidade o caminho do seu eminente

aos Estados de Amazonas, Pará, Ma- antecessor, abrindo claros no quadro
ranhão , Piauby e Ceará. negro do analphabetismo, o que mui
_____________� to o enaltece perante os seus conter-

fDB�a,ão �e [olooiil�e Pe![a�Orll' raneo�.Saudaçõ�,
Br. JI!é BoiflUI

----···--�--.r·�(Sdszr'"""r.-............._-

A [(latãO d! 1I[01ar BD ID�m

..

Regressou, honrem, do norte do Es'
tado, o nosso illustrado conterraneo sr.
dr. José Boiteux,

S. S. Visitou os munlclpios de Cru
zeiro, Porto União, Canoinhas, Mafra
Blumenau, Itajahy, Cam!Jotiú e Tíju�
cas, onde recebeu as mais carinhosas
provas de levado apreço e estima.
Ao sr./dr., José Boileux apresenta'

mos os DOSSOS cumprimentos de bôas
v!ndas.)

, ,

[enlro .[IPirUa Amor --e' �u'
'lBil�a�1 �o Aponolô

'

Em circular que nos dirigiu, o sr.

Gustavo Neves, 1· Secretariodo Ce!ltro
Espirita'Amor e Humildade' do
Apostolo, participou·nos a eleição da
sua nova Directoria que ficou assim
constituida:

.

' ,

•

Presidente, Gil Amadeu Beck;
Vice-Presidente, RlCarn Goulart{
l' Secretario� Gustavo Neves;
2· Se('retario, José Rodrigues Fer

nandés:
Thesoureiro, Guilherme H. Cha·

Seguiu hontem, no Max, paraLa- plin.
guna, onde tomará o seu automovel - -- -- -.-____....-----�-�--;-

com destino a Porto Alegre, 0. sr. A REPUlICA ARGENTINA NO CENTE... '

Angelo La Porta. esforçado e dIgno
Concessionario-Administrador da Lo- NARIO DA NOSSA INDEPENDENGlA
teria do Estaào.

Desejamos ao 81'. Angelo La Porta Rio, 2

uma excellente viagem. ,

O dr. 'Azevedp Marques, Ministro-
das Relações Exteriores, recebeu da
nossa Legação em Buenos·Aires, um

telegramma communicando qué_ o

governo argentino enviará uma rJlis..

são esyecial a esta capital por occa

sião da Centenaril) da nossa Inde-

pendencia. ,

A misslIQ cOEllpõe-se de dez a do-.

�um naviO' lu.

•

cabo
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TAO JOAO PE.DRO DE OlI- n? dia.? do corrente, a a -reciada t

vista=opereta Cadê a Bastião?
.

Continuamos' a publicar varies ar VEIRA CARVALHO. SUPER- ginal dos conhecidos escriptores c

ugos do Regulamento dos serviços: INTENDENTE MUNI· terraneos professor Altino flore
Art. 10500 O combate ás helrnintho- CIPAL. jornalista Haroldn Callado.

ses, re . especialmente á uncínariose O . producto dessa recita rever
Almei- será realizado pela Directoria de Sa' EXPEDIENTE em favor da caixa da beneme

neamento e Prophylaxia, promovendo Mez de janeiro
.

Associação- das Darnas de C�ida
e exigindo a applicação das secuintes Dia 13 A oito, em nona rep esenta
medidas especificas: .

'"

Requerimentos despachados será repetida a mesma peça, em
a) tratamento de todas' as pessoas p. Juracy Ooulart Capella. Como vor do Hospício de Azambuja.

NASCIMENTO atacadas de helminthoses, feito oex i- requer, com vencimentos integraes, vis' Dados os fins ii que se destina
Acha�se em festa o lar do sr. Anto- me prévio, "ás' localidades onde o in- lo apresentar substituta, sendo os ven resultado desse, espectaeulos e

nio Vieira Machado, chauffeur da dice endemico tornar necessária essa cimentos d 'esta pagos pela requerente. prever coueurrenclas extfaordina'
2a. Commissão de Saneamento e Prophy- providencia:' Edeltrudes do Herval. Informe á Se' ao Toemo Alvaro de Carvalho

Nas torças estadoaes se alterarão, laxia Rural, pelo nascimento de. seu pri- b) protecção do homem contra in- cretaria, . I -'
sendo' preciso, as denominações dos mo.genito, que tomou o nome de Pe- íestação pelos helmintho:

. O mesmo.:. Como 'requer, em vista O '�osso collega sr. Clementi
postos e graduações dos seus quadros, dro, c) protecção do solo contra a con da informação, durante o corrente anÍ Britto, logo depois da ultima exhl
harmonisando-as com as do Exercito. taminação pelos dejectos humanos. no.. . I ção do Oadê o Bastião? dará

3a\ 'ENLACES Paragrapho único. As medidas dos Estevão (_ limaco. Como requer} de' ens�io,s a 'sua nova peça Floria
O accesso nos quadros de ofticiaes N" residencia do nosso conterraneo itens anferiores serão executadas de �ccordo com o despacho na tolha poli» em revista, que provavelm

será gt'adual e su;cces�ivo, fixando se sr. Rodolpho Pinto da Luz, realisa-se accordo 'com as possibilidades e indi: Junta. te será representada no rnez

as regras para promoçoes, amanhã, civil e religiosamente. o enlace cações Iocaes, sendo preferidas as que àbrão Buatin Ao Auxiliar Techni- Março proximo.
4a.

.

matrimonial de sua dilecta filha a pren- proporcionarem resultados mais effica co, para informar. Dispondo de bons. elementos,
Os Governos estadoaes têm o di- dada senhorita Ondina Pinto da Luz zes, ou serão praticadas em conjunto. André Wendhausen, Como requer, guns n .vos estamos certos' que

reito de pedir ao Ministro da Guerra com o sr. Arlindo Pinto da Luz, se. ':�.rl. 1 �051. Nos postos sanltarios da deduzindo �e a quantia de 498$000, neva prod�cçao theatral alcanç
officiaes para commandar ou instruir cretario :da Capitania do Porto de qlrectorla de Saneamento e Prophyla- paga a 30 de Julho de 1919, ao dr. I grande successo.
as torças do Estado, ficando, porém, Sergipe. _

X13 Rural serão feitos grat'titamente os fausto Augusto _.d� _Souza e a que se

I
.
-

o Ministro com o direito de julgar das A cerimonia civil realisar-se-ha na exames nece�sa·io.s. áo �jagnotico, ao refere a portaria n. 382, de 28 de ju- O nosso intelligante 'conterraneo
condicões dos olltciaes pedidos para residencia dos paes da noiva, ás lratatpento e a verificação da cura das lho de !919. . Entregu�'se o saldo Henrique Jacques Boiteux, que
aquelles fins. 19 1/2 horas e o acto religioso na Ca helmmthoses.. .

da. c!luçao. mediante recibo, dando-se I escreveu a revista Seu Ventu
Essas cornmissões são consideradas, thedral, ás 20 horas. _

, Para.grapno UOlCO. � medicação se b ixa no lI�ro. res�echvo. I chegõ t, . já terminou trmbem m

pB:r� todos o� �ffeitos. como serviço Paranympharão o acto civil, por par- ra
.

ministrada nas sédes dos postos I JOãO Jose Pinheiro Apresente conta uma revista e urna opereta A m

militar; os otílciaes que as exercerem I te da noi va, o sr. deputado major Edu- sanitarios, em domicilio, em y sitas das despezas teitas pará execução oas I nina da saia curta e Paixões s",,-
não podem ser commissionados em ardo Horn e sua exma. esposa e pela systernat cas. sendo registrados os do- ordens a que se refere.' 'tanejas .

posto superior .ao immediatamente do do noivo- o sr. desembargadas dr. João entes e todas as occorrencias do tra- . Dia 14
'

seu posto etíectivo do Exercito.excep Medeiros filho e sua exma. esposa.
lamento at� a cUP completa. Miguel Kaminsk. Junte documentos CONGRESSO DO ESTADtuando-se d�st.a restricção os actual- No acto religioso, servirão de padri Art. 1.0.')2. Os methodo5 geraes de que provem o que allega. .

.me�le cJmmlsslonados em postos su- nhos, por parte da noiva, o.sr. dr. Abe- tratamentO serão uniiormes em todos JOão Bazilio Pire!:. Como requer,"em, lt.CT"," da 2)� s-essão IJi-di ..

penores. ,Iardo Wenceslau da Luz e sua exma.
os serviços da diredoria podendo ex' vista da informação, sem (iil'eito a in- ,

ria ent 9 de S�tembro de

5a, senhora e pela do noivo o sr. almiran- perimentar. m::.dificações de accordo de�hação {alguma quando for neces- 1921.

Os commandantes de região forne- te Raia Oabaglia; representado' pelo com a prailca... . .

sano demolir as obras.a que s� refe-, (Continuação)
cerãO aos das forças estadoaes as C.:- &T, rapitão de fragata Manoel Oouvêa' . Paragrapho �OICO. OS espe�lhcos rei pagos os amolumentcs de leI.

I
.

O/SR .. DORVAL MELCHIADES; Sr. Pr
dernetas de reservistas necessarias á Coutinho ,.com a senhorita Rodolphina usados n05 serviços da DirectOria de

. Hoepc�e, Irmão.& Cia. Ao Auxi- sldente: lJ�O� estou .de accordo co

distribuição pelas práças que forem Tolentino� Saneamenlo e Prophy1axla Rural sof' lia Techmco, para I!1formar. , duas d,sposlçoes conhdas no project
concluíndo tempo. Agfadecendo o gentil convite com f�erao sempre v�rificação p�évia,. des.- . .

Dia 16
. .

�r: d!scussi'o ......:\ primeira é relativa
• 6a. 9ue fomos dis,tinguidos, desejamos- ao finada a garan!l� à_ sua I,noculdade ManaAnt0ntetla de .Ollvelra .. Como Isençao de Im�ostos municipaes f

Quando em uma força esiadoal for Joven,pal' perennes felicidades. .

nas doses _de apphc'Içao habItuaI.
.

requer, na fOI'f!1a da leI, em vtsta do cull�da pelo Congresso ao Bane
.admittido um reservista do Exercito, ..

Art: 1.oD3 Aos responsaveis pelas aUestado que Juntou Agncula.
a suá caderneta' ficará. archivada na Civil e religiosamente, conso;ciaram. fabricas, officinas, escolas, collegios,

.

Di& 17 Ora, Sr. Presidente, os municipio
Secretaria da força, e lhe será restI. se hontem, á tarde, no districto do asy!os, 'quaríeis, prisões, colonias e José Cancio Beato e Silva. Informe têm a sua autonomia e constitucional
tuida quando obtiver baixa, .averban- Sácco dos Limões, nesta Capital, o sr. quaesqller outros estabelecimentos de o Intendente districtal. mente criam os seus impostos' n-
do· se o seiviço prestado.

'

Domingos Evangelista, negociante; exist��cÍl collectiva, .cumpre facultar -'. --�----_. póde� P?r consequencia, (l Congress
7a. e a senhorita Martha Hellrung. ,e facIlitar o exame systematico de O Esperanto �a

CO.lst,tulr-se tutor dos munidpios dis
-00; oHiciaes das forças es1adoaes Ao novo casal desejamos innumeras todas as pessoas sob a sua direcção,' e - pensand'J impostos. que lhe são pec·u

gosarão das mesmas regali.s dos da feliéidades.· o tr�tamento das que forem eneontra· Bulgaria: Uares, e para cuja despezl têm elle
reserva de J a linha. das Infestadas." poderes legislativos e executivos. A-

8a. ASSOCIAÇÕES L. Paragrapho unico. A recusa aos ell'lprezas estabelecidas nos municipios
N f

•

d· ·t· d t Em Agosto ultimo, realizou-se, em d II
.

. as orças estadoaes só se pOderão Grupo Recreativo IuCtluiil ISpOSl IVOS eo e artigo será punida S fi
se e eii precisam de auxilios ou fa

I. b'l' I d 5
o a. o CongIesso dos Esperantistas d

.

a Istar razl elros natos ou nattirali-
_

«Edrella d' ,Uva, com a mu la e 0$ a 200$, dobrada Bulgaros. .

v,'re;" evem pedIr-lhes a protecção
sados. Foi fundado, á rua Nova Trento, na reincl�cncia; tratandn-se porém. de O

." . r�correndo os interessados aos respec
. 9a. nesta Capital, um Grupo Reoreativo ln' estabelecimentos public')s, caberá à ú �iOlst�od da Instrucção publ�,a, tlV05 conselhos municipaes.

. As praças que obtiverem baixa por (antil, qne recebeu a denominação de directoria promover a execução djs q e I n o pou ·e comparecer, man ou Ha annos passados, deu·se um cas

conclusão de telJ1po serao consideradas cEstrella d'Alvao. medidas perante as respectivas au�ori' qu� o seu represen��.nte les�e uma ,semelhante. Apresentaram um project
.Ieservistas do- Exercito, e como lal O sr. Valerio Cosia, acompanhado dadl!s administrativas.

car .a. em qu� pr0!11e Id c?nttnuar a concedendo isenção de direitos muni

rec�be�ão a respectiva caderneta� que das meninas LeHlha Carpes, OUndina Art. 1.054. Nas ,vias ferrees, e quaes' a�xlllar. a propagand.a da Irngua, que cipaes e eu' impugnei esse projecto.
Sela VIsada pe�o O��eral Caruman. Oosta. Alayde de Aguiar, Eloisa Santa- quer outros serviços executados pelo

tao �a�ldo desen;olVlmento vae tendo ° Cong·resso ac.:eitou as minhas pOflo';:
dante da Regllo Mlhtar, ou por de. Anna e Djanira Costa e o menino Governo, se ão obri,galorios a verifi'

em o a a par e.
" der�ções. e a disposição que isentav

legaçl!<> d este, pelo Commandante da Celso de Freitas, trouxe· nos a com' cação, do indlce endemíco da ancylos-
O �epr�sen�a�te � Ca�1a�a de Com- de Impostos municipaes foi rejeitada.

guarnição f�deral do local qlle não seja municação da fundação do noveJ Oru. tomose e o tratamen�G das pessoas in' refCIo e c�, - epo� t ap�e��. P�nso 4U� nós não. temos compe!
sede de Commando de RegiãO. po. '

festadas,..,.
ar �s su�s sau ".çoes, ec arou. ,os tencla para Isentar de Impostos mu'ni

E��es re�e(vistas, de la. cathegoria, Desejamos á Estrella d'Alvil muitas § l' Nas v.ias ferreas e quaesquer
precls�mo� �e tossa hngua" e

. �o� cipaes quaesq�er �sta�elecimentoss pai
continUarão a pertencer nessa quali. prosperidades. em prezas parllculares, as. medidas de-

os commerCl1n es, tvament� aJu a essa funcção e prltatlva dos conselho

!Jade á força em que "servirém; desde
.

: t�rminadas neste artigo serã:J tambem rem9s _o,s vossos es '1rços.
.

m nos· mUnicipaes.
que o' nlímerO delles attinja em uma mE!!lSlElaE51eJEilá9SeaelElB obrigatorias, cumpdndõ sua fiscaliza'

so orgao falaremos do �spetanto. de Outra disposição •. á qual não dare

força estadoal ao effedivo regulamen. � ção á D�rectoria de Saneamento e mOdal at tornal-o conhecIdo dos com
o. meu_ voto, é relativa ao valor que s

tar do pé de �uerra augmentado de 10 Os A.dvogados Dr. \belar· II: .Prophylaxlél Rural:
merc an es. da aos bens ruraes para a' hypothec

113, deverão :)s excedentes pass'ar para fi] do Luz e Accacio Moreira 10 § 2' Ao� responsaveis pela execU' • no Banco. Agricola. .

a 2a. cathegoria, isto. é, de reservista m participam a08 seus amigos, e 10 ção do' imposto no paragraphn ànte'
'

'LA�CHA BOAVISTA ° projecto estipula que o . maxim

sem corpos 'designados. Ii) clientes desta capital e do in,te. iii riar será imposta a multa de 500$ a do valor que se poderá dar I para
-

10a. OI rior que fusionaram 05 seus es- 10
1:000$ nas infracções; cabendo ainda Vende·se a tmperior lancha á hypotheca será o dado ao Thesour

Commandanlés de forças estadoaes ás autoridades comp':!lentes tomar ou- gazolioa ..Buavista.. Preço de do Estado para pagamento do impos
communkarão ao registro .

miJitar do 10 criptúrios,
.

achando-se habilita- ln ttas providencias no sentido de toro occaslao. A (ratar com p. Snr. tt' territorial.'
•

Estado'às r.omes dos que fi:arem re- fi doe, portanto, a attender quaes- m nar eifectivas as exigencias sanitarias Elysio Simões, RllaJoão Pinto, 14 Ora, Sr. Presidente,' não é razoave

lacionaqos na 'respectiva unidade, e li) qúer serviços profissionaes; não m referidas. '. que os proprietarios nos
.. distric�osr'í

dos que não o foram P9r se terem reti- 01 RÓ nesta como nas demais co- 10 Ar!. 1.055. Nas emprezas e servI onde as casas não estilo SUjeItas ao Im'
rado para outros 'Estados, -ou por estar'li) marcas do ESL.do. 10

ços a que se referem os artigos 1.053 posto territorial, fiquem privados d

o numero co;npleto. OJ
e 1.054 será exigido, tanto quanto pOSo

de modo a evitar a contaminação por hypotheca, porque valendo as casas
• '. 11a. . Escriptorio- provisoriamente fi] sivel, o uso do c'Ilçado, principalmente helminthos. mUltas vezes O dobro ou o itriplú dO'

A

Os reservistas das forças estadoaes iii á rua Visconde· de Ouro li) n�s instituiçõe� mantidas peja af'mi' Art. L058. Para os eHeitos do ar- terreno,. nã<? quere�ao hypothecar tud
tem, os mesmos deveres e direitos que 1111

.

Preto, n 40 [[ nlstração publica. . tigo anterior a Directoria de J.-;anea- �elo valor IntImo, Isto e, do terren�

os do Exercito activo.

1 til
/

T Paragrapho unico. A Directoria de menta e Prophylaxia Ruré,ll fará ob·. Simplesmente.
12a. . Caixa·-:":'Po.tal, D. 110 1!1 Saneamenso e Prophylaxia Rural rro' serva r os dispositivos deste regulamen'

.

A essas duas �isposições, Sr. Pre

A incorporação 20 Exercito Nado- m lU videnciará perante as autoridades es. to, relativos á proteeção das aguas e sldente, como dIsse, não posso dar

nal das forças de que tratam estas ba- Dl --FLORIANOPOLIS- fi] taduaes e Oluoicipaes no sentido de do solo. meu ;voto e p�ço á nobre Commissã.
ses no caso de mobrtisação terá lugar iii ID ser introduzido o uso do calçado nas

Art 1.059. Tod:t construcção. des' de fma.nças. SI acaso achar razoaVfl

por determinação do Ootlgresso fe- EJE3E38E3!ã3FlEilEãE1E3E3Elfa escolas publicas e em todos ')s estabe tinada a ser habitada, de modo per' estas minhas pond�raçõesl que formul

deial, d.e accôrdo com as Instrucções . .... � lecimentos de educação, a'ssim como
manentb ou transitorio, deverá ser emendas neste sentido. •

que forem decretadas. .

Sido 1:teflr.l�ada .p�o lllohvo de g,uer. asyl�� ou quaesquer collec tividades, provida. de installaçao de latrina, afim O. SR: CARLOS,WF;ND�AUSEN.: S!
13a.

. ,

�\ex rna, !�car�o rua todos tO:; e/ manhd 1S ou subvencionadas pelos de c ,Ueclar os dejectos humanos e de PreSIdente, quanto a prtmelra ob]ecçao
Por 9ccasião das �randes manobrÇls �Ie��o �aos�'ou��a�raJ�a;:�e����:d�� Estados OU municipios. assegurar a remoção dos mesmos atra' feita p�lo nobre- c?lIe�a.'

.

o �r. Dor.val
�nnuaes, as forças pOlicia,es que f,orem' ao serviço activo. At·t. 1,056. A D,irectoria de Sanea'

vez de rêdes de esgotos, onde as hou' Melchlades! ,relatIva a I�e.nçao de 1m.:
mcorpo_ radas ao Exercllo NaCIonal, 15a. menta e Prophylaxlll. Rural providen'

ver, ou de prover 'a rtepuração por pos.Los mllnlClpa�S, na p.r�tJ�a, estou ee.
meios de fossas, de typos approvados to que não haveria muo CI I u

,passarao á disposição do Mir.isterio Os corpos ou com')anhias de bom. ciará .afim de que' não sejam utiliza' pela Departamento Nacional de Saude rocu
I �IO a gum q

da Oue�ra, l!1edian�e reqllisiçãO fe�a beirosestadoaes só ficarão incluidos �as para bebida ?tl para usos �om�s' Publica. �anlaraes�e laxar um servlç_? de ta,nt�
aos re::.pl'ctlvos Governadores; nao nas dlsposicões acima se por sua or, tlCOS aguas suspeitas de contamlllaçao Paragrapho unico. A infracção deste do c

g para; economlad?o BEsta
poden�o � Governo fede�al a!t�ràr a ganisação, fizerem parte das forças po p�r deJec}os humanos; �gual�ente pro· artigo imporia na pena de multa de AgriColmo e � ath cre�ção o anc

organ.lsaça.o dos corpos ftcqulsllado.s liciaes do Estado.
. '. vldenclara para que nao sejam dados 50$ a 200$, dobrada na reíncidencia, M

o a Se 1Po-d ec�!IO.
nem inflUir na sua. admíriistraç�o, a '16a.

�

_

a consumo �egeta!? ou fru.etos. suspeitos precedendo intímaçãQ do f('sponsavel com a;,. /. re�1 ente, argu�entand(»
não ser para os effelfos de mJVlmen- Uma vez acceilo ° prtsente accordo de contaminação· helmlol,hIC3, sem pela coostCl\,cção. d'

n SSa le�t�l�ção em VIgor, qu

tação das tropas durante o perio'd� em os Cnmm.andantes das forças esta' qu� sejem submettidas a processos de Art. 1.060. Toda constração desti' x!� ;::=iso.Sd�U��l��st���.Poi�:���n�o
que permanecerem fazendo exerclccos. doaes envIarão ao Estado·Maior do desmfestação.

.

nada a escola quar.tel asylo fabrrcapol's Est dq d t
�

d I
14a j;"1 d t Ih

.' J , , • ,o a o um e ermtna o es a'

O
. .

.

.
4-<xew o.máppas e � ados do. pessoal Ar!. 1.057. As aguas de abasteci officir.a e quaesquer outras habitações belecimento de impostos é claro u

f
S o.fflclaes e gr_aças da forsa que e. mateml, �ellas, ahm d.e que .a refe' me�tos Pllblicos

.

ou partic.ul.ares de' coll,�ctivas deverão ter" um gabinete dej
o munic. ipio ,não poderá taxar e�s

�fe� mcorp;ra as
.
aq ExerCIto �a· rida Repa�tlção t0!l1� c�)I1heclmento verao �empre ficar protegidas desde latnna para cada ·grupo de 30 pessoas. estabelecimento, por menor qu.e sejc ona , quan o essa Incorporação .tIver do seu grau de efflclencla, 8S suas nascentes até o destino final, . (Contiuúa) .

o imposto. .

lini!terio �a �Derrl
Bases do accordo entre a União e ANNIVERSARIOS

-

os Estados para que as forças

esta-I
Fazem annos hoje:

doses" sejam consideradas auxiliares a

exm.a.
sra. d. Hermengarda Segui

do 'Exercito de la. linha. da Cunha;
.

.

la, I ° sr. Constantino Tzelikis
Nas forças esladoaes não haverá a senhorita Maria José de Carvalho

posto effectivo superior ao de tenente- Ramos;
coronel, por ser esse o mais elevado, 'a senhorita Aracy Corrêa;
em tempo de paz, na hierarchia -dos o sr. Euclides da Purificação
officiaes de 2a. classe da reserva de dai .

la. linha. . a senhorita Olga Vieira;
As forças estadoaes que actualrnen- a senhorita Althair Mello.

te tiverem coronéis nos seus quadros,
conserv al-oshão, considerando-os em

comrnissão, não se promovendo ou

tros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nestas condições, penso que não.EXPEDIENTE ' ,,;;-a-r.::h;:;-r�r-r.;5Q':r.::;ç;-íl�l*llD{...clf0.:.:liíc-<�o:!oÇolr6.�.
devemos fazer nenhuma alteração r.e�-; i /ffY.'_��_-,L:� .._�t.=:Y:::J -�-� ,C_ . .x --

'''-..i_m. .,\.
f d oiecto I' , Direc� ... l-,,_ÚSCAR R08AS

•

- t t.!:!!
....

sa par e o pr 1 ' fire" \>00 ,cn'I"'�\Jaçe" • oJhclDas'-Rua )úao Pmto

'IQuanto á segund:a, relativa ao imo, T,lnhtRf.18 1,In40 (crr,lo-'l:S

posto territorial, elle só servirá de base ASSIGNATURAS
ás hypothecas ruraes ,e entendo que

I - CAPITAL I
sedam muito justificadas as pondera-

Armo •• , .•• , ..•• " • • 24$0&9
Semestre ' , . , . , , .. , ... , ' 12$000

ções do nobre collega, se não estives [;-.1TERIUR E ESTADOS

sem incluidos na lei que regula esse
Anno., , , ... ,. 24$000

"mpo"to, recahindo exclusivamente 50'
Semestr-e "., , .• ,., 13$000

f �• ESTRANGEIRO •

Ibre a terra, � por isso nunca 'poderão í\tlno
, . , . _ �5$QO�Inll no Jorna·

englobar o valor das casas e bernfeito- As assignaturas e annuncios são pagos LX:

�ria aodvalor d� .

terreno. Entende-se, adialltadamente. tm,-:..portal! 0, exc usivarnente para o ler-
1."\ VI S�O 00reno. O imposto é sobre o terreno e '1. I

não para as bemfeitorias. Os pedidos de usignaturas de "

e'u
. '.' .

o SR. DORVAL MELCHIADES: Mas o .RepuhUca'só serão attendidoa me
, ímmcvel fica hypoíhecado do mesmo diante pagamento adeantado
modó. Hypothecando o immovel, Os pagamentos devem sei fdto.!
também hypotheca-se as bemf'eitorias. a gerencia desta folha por vale poso
O SR. OARLOS:WENDHAUSEN: ror va talou por intennedio de cena <"�m

lar maior, pois que poderá inclair o merciae•.
valor das casas e bemfeitcrias, si nã i

��I�r%a��r é po:que entende que não Tribuna Livre �Ju'lgo, pois, dispensáveis, Sr. Presi'
dente) as emendas que o nobre colle- !KI
ga prop: z da tribuna: l!:!J
(Muito bem; muito beuz) �

Urna pagina inteira (umà vez) 1501000
Sem debate, são approvados, em 3a � -Meia pagina C" 80$0100

discussão, os projectos ,ns.· : Quarto de pagina 4: < 40$000
-+8, que autorisa o Poder

EXeCUtiVo�
r: Oitavo de pagina ( < 25$000

t t 'd B
ti 1/16 d

' �& De accordc com a cornmunícação con-
a con rac ar a orgamsação o anco e pagma «c 2UolPOOO tida no officio n. 6, enviado a esta Direo-

Agricola». -

AGRA.DECIMENTO E MISSA' 1/32 de pagina I' c 10$000 toria pela Secretaria da Fazel1da, em da'

30,' que. releva a divida da Cornpr- Maria Jos e' Garcia, seus filhos e
1/16 de pagina (um mez)

',

lCO$OOO ta de 4 do corrente, faço ublico que se

nhia Carris-Urbanos, e Suburbanos de .

�
Vh de

pagi,na
<: I' 150$000

'�'
acha aberta' concurrene.a paraa conserva-

florianopoJis, para com o Thesouro genro, com os corações magoados, pe- ção da estrada de. rodagem de BrulqOllf

lo of do olpe e a abada Blumenau, na extensão de 26 kilometros,
dr. Estado", pr un g qu c m e

N Ia' 1$50 I' L ii �
Y ff da. pagma texto O a InDa, 2, pagina 800 reli Nas propostas, que deverão ser em duas

E' annunciada 'a continuação da 2a so rsr com o passamento e seu ex, vias, nma das quaes devidamente sellada

discussão do projecto o, 44, que orça
tremoso esposo, pae e sogro, Domin- �

-

A pedidos, edital; etc., 300 réis. a linha �
com estampilha estadual de dois mil réis

a Despeza e lixa a Receita, para o exer: gos José Garcia, vêm POI' meio d'este ! l2$OOO), os proponentes declararão: .

cio de 1921,. hypothecar os seus eternos agra- I a) que se compromettem a executar a

\.C
deci t '11' h'

O. annunciot- por longó prato têm 10 % de ..hatimento conservação de' accordo com as instrucções
E' lido 0'3 Mesa e entra em __diccus. .eclmen os, ao I ustre e umam.t.a:'

� rJj}
contidas no regulamento desta Directoria;

são O seguinte rIO Iaeultativo sr. dr. Adhemar GllJO, _

�

-

:=I����� b) o valor, a especie ;;e a forma dos

Pal'e(�er II . .f&i I pelo esforço B dedicação que Iôra de r�IL�i�I1�IL�I':"Y';::.ll�21l=X='��� pagamentos-e os períodos em que devem

A 2à Commissão tendo estudado a I qualquer interesse, em,preg.ou parai W [EN [[)) [E §-,E
se efíectuados

I t d d
.

D
. Dec.ararão mais os proponentes qual o

emenda n.l1 ao Projecto n. 44, con- o. ea vameo o o querr o e inesque ,prazo para a terminação do contracto,

siderando que qualquer tributação 50' civel �orto; ao sr. Bento Br�ga, .

"

t!!!!!!!!
_

Todas as propostas deverão s.er acompa-

bre a entrada de mercadorias é de enfel'mell'o da Escola de AprendJze'S nhadas da prova de deposito da quantia de

ef.feilo anti economico' Marinheiros, pelo� bons serviços duzento» mil re,s (200$GOO), que será res-

, .

t d t' t
'

tituida aos proponentes,' cnjas propostas
considerando que a idél predomi- pres a os ao ex Igc o; as pessoas q�e A magnifica e bem conhecida fazenda das Demords, inclusive não forem ac_ceitas c perdidas para aqnel-

nante neste Congre,sso é,� de protec, 03 aconlpanh�ram �llrant. o verIo' e tlnnexas ás afamadas i ,veri1adas da rio Jararac::l, Papulm e Morro les que, tendo Sido acceita a sua propos

ção dO desenvolvimento da industria do da enfermidade, a9 qu� euv,aram ta. não assignar o contracto respectiva no

no Estado. isentando'a dos impostob telegram,mas cal tas � cartoes de pe
do �aia, junto ao Fachinàl Preto, na estradà velha de Lage:s, ten- praso de quinze dias'(15).

de ca(JI'tal e exportaça-o'. zames, as que enviaram coroas e do entradas pelo Quebra Dentes. Barracã) e Jararaca b0ds -casàs Juntarão tambem os propon�ntes prova
, , , .

'

.' .

'de que nada devem ao Thezouro do Es-

considerando que -a emenda em flores; a �odos que ,acompaharam o mangueIras e potrelros, magnlftcas aguadas, cltma europeu, allltu 'I
tado e os que res;dire01 no' inter.or do

questão só serviria para encarecer o c.orpo ate �ua �Illlm,,� morada, e de de 700 a 1200 metros distantes da Capital 110 kilometros Es�do, apresentarão, alem dessa, certidão

custo da mercadoria manufa'turada re· fmalmente as LOjas Ordem e 'Tra· /

"
" negatiVa passaola pela repart:ção fiscal do '

cahindo O tributo sobre o consumidor' balho" e "Regeneração Catharinen-
A fazenda c011tem maIs ou menos 30 a 40 mJlhões, campos, mesmo Ioga .. ,

cons,'derand'" que o Estado deve' se" be.m como á "Caixa dos Em- fachin.aes e mattos, bôas 'terras de p;antação. Garante-se gado 'gor-
As propost�s �erão ap�esentadas á Di:

\.
.

. _.'
rectona de VJaçao e Obras Pllbllcas, ate

justamente estimular ,a creação da gran- pregdos no Oommel'c!o", hypothe· de no IOv�rno e no verão. Entrega se a fatenda medIda e demarcaQa. o dia 20 do lllez p, vindouro, abertas no

de industria que possa concorrer nos can�o a tod�s sua lmmol'redoura Preço convidativo e tambem rece be-se em pao-amento oado de cria� did segllinte� 21, ;is 12 hor�s, pelo Direc�

mercados consumidores do paiz, é de grati4ão pedmdo a Deus .que 08 d /

1:> 1:>

I
tor de; Vlaçao e Obras Publicas, em pre-

� e e corte. sença do �xmo. Sr. Seretario da Fazenda

parecer que não seja approvada a recompe�se" . Para tratar com o proprietarío Carlos.Napoleão Poeta, no
dos inte,ressados ou seu,; representanté�

emenda n. 11. Ontl'OSlm, convldam a seus pa- .

'd S
.

d d C h
.

J
' legaes, .

S. C. 9 de Setembro de 1921. rentes, amigos e conhecidos, para escrlptortO a oele a e at annense, na arara{;a, ou em São José. Os proponentes poderão enviar as suas

Co 1 W dk a"'sistI'l'em a' m-I'SEfa 'e 7° dl'a' q e
propostas por'jntermedio das Collectorias

ar os en ausen CI '... l " U , """"'<=1<=,==>'=''''''''''=''==111=''==10=1<=00=010=1_ 'A F
I d

' . o:;;:::;Iw::::;;oo.=.t&::lo=l.....o=I-=-....._...........�� ou gencias ,scaes do logar elU que re-

Caetàno Costa I' pe
o escanço eterno de seu IdO" Dl D J ' B·t Dl sidirem, nas quaes deixarão os respecti-

1kiago de Castro lall'ado esposo! pae"e sogro, fazem lU
r. . ose OI euxro vos deposifo�, exigidos neste edital.

r'u/vio Adlteci rezar na Igreja de Nossa Senhol'a Ao Governo reserva:se o direito de

do Parlo, segunda.feira. 6 de Fe-
.

.

tiO ADVOGADO m recnsar todas as propostts, caso nenhll-

O SR. CARLOS ilENDHAUSEN (para vereiro, ás 8 horas, confessando-se

[n � H [ 11m 'iD
�a satisfaça aos interesses do Estado,

n IveUJta-U BII'
W bem como de acceítar aquella que maiores

eneq,minhar a votação): Sr. Presiden' gratos ti todos que compal'e�ereUl
•• � 'u eira Dl rOAS tO A'S 13 HORAS) ID vantagens. offerecer.

le, a Commissão de finanças, na sua a esse aelo de religião o c_ridade. 'ii Iil
Directoria de Viação e Obras Pnblicas"

maioria, opina pela rejeição da emell" florianopolis, '2 de Fever;>iro de J�8ta COUllu..lhia ,.o88úe 110 LY PRAÇA GENERAL OSORIO, 24. I em Floria.nopolis, 31 de J&neiro de 1922.

da apre.sentada 'pelo Sr. Joe Collaço, e 1922. Ui. «Ie Jalleit·o Al'lIulzeus Ge. e3SeJEJE3e:JIaSe3eeJaSae NO impedimento do Director,
- di

. '" I
Narbal Viegas

Pelos' seus considerandrs j'ustifica o
rlles li SpOSJÇhO f e SeR!!! eu.' VENDEM SE d' 2' OmcJ'al

"""'""""'" _" b I' .... )
. OS pre lOS ns, 26

ponto de vista em que ella se collocou. o=a�E3IS)E!lE3se:!h.::.IEIBE3E1E3 nrC3f ores e reCe.,ef ores "ara

Entretanto; como leader da Casa e ID C I S II fD o effeHo de ,t'ul'l'ftnts. e 28 da rua Campos Novos. Tra'

como relíltor da referida Oommissão, DI
ar os e, '00 PAQUETE ta-Se nestéi red�cção. G,9verll} Municipal

cumpre'me declarar o parecer não en· DI
e ID Itapuhy

, 'cerra uma questão politica nem goyer' OI Laura Seemann SeI! ID flRfJA· EVANG[LICA PRESBITERIANA Revisão do lançamento
namental, ficando, poIs, inleira Iiber' III participam a seus parentes·em' Chegará 'do sul, dombgo, 5 do 1.0 l � de imposto
daje para' os Srs. Deputados appro' Símigos que sua filha Veronica W corrente, seguindo para, os portó. Dr flORIANOPOLfS I ��c�:,rtr:;ri�a�ontinuação d3 ne-

varem ou não o parecer da Commis' ID· contractou casi1mento com o lU de Parnnaguá, Anloni-:la, Santos, Rio· [ I officinas. etc,�

Dl J• E C III
'-

'

I aferição de pesos e med,'d
são,.' I sr. !lse p. da osta Va'ente (le-I.aneiro, Victoria, ,Bahia,Maceió,'

as e

(jltJteito bem)' muiio:b.em;) DJ=eJe;:!IEJIõiBIEJBSE3EJeJEEJ""""m ReCife, Caber.tello, Natal, Maoau e Pastor Re�. Julio C. Nogueira ' De voerhdiecmutodso' S S
.

f d
..,

<=I o=.tlY
M

'

N I I "t··,· V·! r. upenn en ente
O SR .. IOE COLLAÇO: Sr, Presidente, III J'

"

E d C V I m OSS()l'O. o seu, �mp o SI o a rua ,sconde
I Municipal e nos termos da Portarià

diant� da decJar�ção do nobre leader'i'
ose p. a oata a entem PAQUETE de Ouro Preto, n. 35, celebram-se n 763 desta- data faço

'

bl' .

� C d
W e 111 It

·

b' cultos publ'cos
' -' ,pu ICO para

,-'esta asa, e 'que o parecer da 2<) 10 li) aJ'u a . I, co.m �r�gaça�' ao c�nhecimento dos interessados que n()

Commissão não i;signiticava o desejo Veronica Sell .. Envafigelho, as. qumt�s f.elras, as 19 dIa 22 do corrente terão inicio os

governatrJental ou politico, para que m participam as, pessoas de sua ID Chegará do norte, domingo, 5 e 30, e aos domingos as 11 e ás 19 trabalhos de revi�ao d I
.

"d dOI·' d
_. m j t' e 30 "

o ançamento,
s�Ja rejeIta a ,a emen a que onera o� amlza e que sao nOIvos.. 'o c,?rren e, segumdo para os portos'E . . d? Imposto da abertura e continua-
ctgutos de fora, do Estado, peço li' m S. Amaro, 31-12-921 li] de RIO Grande, Pelotas e Porto Ale' A scola DOminICal, para o estudo çao de negoc'os vehl' I f

.

-d d f '-iematl' d B'bl' d Ih'
" Cll os e a erIça0

,cença para disco r ar os undarnentos E5!JeJE3E!!1E3eJeJeeJSE3ElSS gre. '

'

�
. co ,ap I la e e ca eClsmos D�T "0 proximo exerciclo de 1922, de

desse parecer que se me afigura con' I � ·-Previne·se aos srs. passageiros que p. a adult?s - creanças �e ambos ,!sl aCC')f'do com as tabellas annexas á
tradictorio em alguns pontos, mctd� A.'

esta Agencia só dã biihefe de passa- 5 :xos"realt,sa-se a�s domingos. depOIS Lei Orçamentaria em vigor.
ta opinião minha essa pam a qual paço nnunclOs r gem diante da apresentação de attestado d .culto da rna.nha (entr.e �elO dIa el S�crelaria da Super'intendencia Mu�
a benevolenciil. dos mustrt!s mernbrOil, t de vaccina.

,
,meIa hora �epols de meiO, dIa). nici )al de florianopolis, 21 de Novem-

da Commissão de fazenda. \ t -Carga até a ,vespera da 'sahlda (,,05 Alngresso franco a todos �Vem. e brc' de 1921
DiZ um ,dos eonsiderandas �que Compra-se apolices do ..EataJ paquetes

, _ _

veJo (joílO I: 46).

l'qualquer trrbutação sobre entrada dt: do. Trata-se com o Tabtllião -Para mais mformaçoes na Agencia da
. Manoel Esper-idião da Sih.!a

mercadorias é de eHeito anti-econo' Campos JunIor. Companhia, á rua Oonselheiro Mafra VENDEM-SE os predios n. 8 e Official lançador.
mico. e que se deve 'lestimular as n. 23, com o Ag�nte 10 da rua Tenente Silveira. Tra, _, '.

grandes industrias.' ,
, AVISO t t CI' .� '"O C'OllrGJO "ORAPA-O Dr JrSUS

,a-se 'nes a re acçaO. O major l,uiz de Oliveira Carvalho 1

ra, Sr. Presidente, como é que nós [lJ � L l
A Companhia Nacional de Navega- I supplente em exerc:cio do Juiz de Direito

cheg�remos a estimuiar as grandes in' (EfIJlipftr;ulo á )<;s'Cola. Norma) çílo Costeira, põe á disposiçao, dos ••
.

•

da ta. vara da Comarca de Florianopolis,na

dU8rlss,semC' incentivwar as pequen3� (Jathar'lIellse pela í,ei II.
srs. Embarcadores, n'est_e, porto, seu I OfflClna photographlcas f0Í=n;: sda���' a�s que o prt;sen�e virém e

R. ARLOS' EJ>lDHAUSEN; as 1253 ele J' de Seteolbro armazem e lanchas auxlhares para as I delle conhecimento tiverem que de confor;'
,não, uma industria n:'anual. Precisa' . de 1919) ,mercadorias, a serem 'embarcadas em, de photogravura midade com o § l' do art. 2' do Decreto n

mos �cabar com a rotina, empregando 'As. aulas do Curso Preliml'nar seus vapores, correndo as despezas de •
4226 de 30 de Dezemhro de 1920, ficam

m�chmas aperfeiçoadas.
'

armazenagem e transito, por conta designados os dias de quintas feira� e sab�

O SR. JOE COLLAÇO:,Não éuma ques'
se reabrirãoa 15 de Fevereiro,e as d'esta Companhia. Acha'se func�ional1do a nossa oUiei- bados, no palado Municip.al das 12 ás 16

tã.o. de rotina. Todas as grandes indus' do Curso Normal a 1, de Março. CARGUEIRO
_ I na phot.ographlca e de pho.to�(avura horas, para as audiencias especiaes de ins-

t t b I d R crlpção de eleitores, os quaes deverão apre
nas começaram manuaes, depois é que Os exames de admissão ao l' Y·d •

es a e �Cl a para a « epubhca» e par sentar no acto os seus ..equeri:J1entos ins-

Passaram ás machinas aperfeiçoadas, anno normal começar�') a 20 de
t

,

1 e ense o publleo. .
truidos com os documentos eXigidos pelo

(Oontinúa)..
E espel:ado do :lOr'e no sabbado 4 Attende-se a qualquer chamado c en- art. 5' da 1..ei n. 3139, de :2 de Agosto de

-:--.:r--------:-.-----: FevereIro;, ,do correnle, segumdo para Laguna. commenda com toda a presteza.
1916. E para, chegar ao éonhecimento de

V�NDEM,SE'os predíds n.45 da A m<>tricula e a inscrlpção para Recpbe eneommendas e cargas pe' Especialidade em reportagens photo'
todos,mandou lavrar o presente que será

I-' affixado e publicado pela imprensa. Floria
rua Boccayuva e Travessa Bar' os exames de admissão. estão lo arml1�ern n. 1 qá Compa_nhia 'N./ graph.icas

e ol��ké8. . .

nopotis,lO de Jan�jro de 1922. E)u, José

monla n. 1. Trata.se nesta redac- abertas rl.esde o dia 15 de J1 i1dro
N OOBt,elra. ne;> Largp Bad,aro n. 3 Pr�ços. mod_h:?S., _ ���e�e J8l��:�a e��:;:h;, �crevi (ass)�

_ A DIRECTO {A'
flonanopohs, �9 de JaneIro de 1922 CJ.��e mlmmo 5SOO0, CentlgJetros Está conforme. .

'

, .. . f�eoJlel Ln.. 100 reIS'
.

Q EsctlV,io iJrnc Garcez:.Ju

A,dvogado

Jõe Collaco
•

h�Tl\TA BiTTJ�COL';' r

Caixa Postai n. 120

Florianopolis

Pre[I"a fe
de uma casa limpa,

••• com dois quartos den-

tru. da cidad-. Paga-se D :-:.Iuguel
adiantado. Trata-se na gerencla
desta folha.

R. Consolado da ltaíla

Os 8.Dnuneioa na URepublic:&�J sel'l.o tfeitot de
acc:ordo com a seguinte tabeUl8!.:

,O Consolado da Itália mudou
se para a R:ua Deodoro n. 4· _·So'
brado.

Concurrencia para a conaervacão
da estrada de Brusque -Biu··
menau, na,.extensão de 26 ki
lometrce

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PONTO FINAL.
NOTICIAS � 'DE

·

�ma r!lolntão �� !I. Preli�ent� �ellão pleRaria �a [ôrle �n' n ArlHotina parli[ilará -�ô�
da . ft�JO�n[a·

. JUllita· feltaI . do [eotenaril'·
Rio: 2 /Haya, :2. Buenos Aíres, '2 Ir!lh�lhof de [fira. Reuniu-se o Tribunal Internaeio- O governo aeceitou o convite do' � uUU n � U ti
O'sr. dr. Epitacio Pessôa, presi-

dente da-Republica, sanceionou are-
nal de Justiça, Iicando assentado quê Brasil para participar :das festas do

1 ão ouarev t' 5 d
se realizará a 15 do, corrente a ses; Centenario.

.

so uç ° que 'revoga o arugo 'o
I

.

d 'CA' d J'
.

P f" b
'

Decreto n 13 627 de 28 de Maio são p ena�la .,1_ ,orte e UStlÇ� para ara esse tm enviará uma em ai-

·

d 1919' o f d r i proceder a eleição do seu presidente. xada especial e -di versos navios de

ed " pal'tar c' :m
e set.retffid app

I·
Acredita-se que será eleito- o dr

ea as a eons u çao con ra a a com R B
.

.

guerra.
.

. C
.

h' C bonif d U uy arbosa, o qual conta .grandesa ompant blall' ar om �ra .

e ruds- sympathias fURa '_ dum [Ondn.m.nldo'sanga as a e as que vigoram na.
.
e

.

y .

U lU Ut uU
Araranguá;� 1-" t h d' h' Londres, 2

- "

.

H [ u� �X � O governo dirigiu a Allemanha um

Pri�ão do 'Ien�n'e' [anro�!rt New York, 2 _ ; pedido de explicações,' sobre a' fuga
Annuneia-se que Jack Dempsey do capitão Ditlsrnar. .que foi con-

disputará, a 7 de Março; -urn match demnado il quatro annos de prisão
de box com o campeão BilIy Bren- pelo Tribunal de Leir eig, por ter

afundado um navio-hospital ingles.

Na montra da Casa Brasileira,
canto da rua João Pinto .aeham-se ex- Foi transferido da guarnição do
postos. em uma pequena bandeja, al- Rio de Janeiro, oude estava Servindo
guns doces, trabalhados em- cêra pela ha muitos meses, o nosso conterra
nOSRa distíneta e habil patricia senho- ueo sr capitão Antonio Brieio Gui
rita Ecita Berendt de OHveira, filha lhon:
do nosso êonterraneo sr. major Quin- ,

nó [aguaribe de Oliveira, aetualmeu- O distineto .e iIlustre official foi

te em Porto Alegre. designado para commandar a Oom-
Já ha tempos, tivemos

.

oeeasião panhia Isolada, que têm sua séde

de nos referir a outroe trabalhos da em Blumenau.

:':�:fr�:�:.e::�:�::e�:,��Opr:�: I Loferia do Estadodada senuonta EClla e que muito ad-] .

'

.

,

.

.

mirados foram' quando expostos em I . .-, .

.

.

nossa capital.
> Realisa-se, h�)e, as 15 horas, COID

uma' O producto da venda desse, beIlo a prese_nça do (lsc�l do Governo, .a.
.trabalho reverterá em favor dos cofres extra?çao �a Locer:a do Estado, cUJO

da' Associação Irmão Joaquim, para prenno maior é de �O contos.
_

�

auxiliar a manutenção de seus asyla-]: Além deste premio maior; ha 1289
dos.. . premies menores, jogando-se

E'
.

digno de ser" apreciado lesse' com 10 mil bilhetes.

Rio, 2 4 :

Em facé do resultado do inqueri
to aberto sobre os acontecimentos na

...
, Avenida, porocoaaião da chegada d�

nano

,

dr. J. J. Seabra, o si'. dr. Pàndiá . A f"IIU!:lt�D nm Porl'uoal I f-ra'8tH V2R.' orO.!I·DI·l2rCalogeras, ministro da Guerra, mano � � U U
_,
li

.

H UG U U
dou prender novamente o

. tenente Madrid, 2
.

mi·"O-O Rfne['I°!l1Canrobert Costa, por 16 dias: .dos I Correm insistentes boatos de que .�. �.,1' U
qUdes sérão descontados os dias ,de 1 se tornou grave a situação em 'Por- Paris, 2
prisão que já cumpriu na fortaleza i tugal, receiando-se o irrompimentç O governo informou ao dr. Gastão
de Santa Cruz. dum movimento revolucionado. ,da Cunha que, desejando fazer-se re-

,

presentac condigpamcnte nas

do Centenário, vae organizar
uma grande missão especial.

festas. producto do talento arti8tic� �e 'nossa
breve joven patricia e reeommendamol o

aos amadores do que é bello, com
felicitaeões á distincta autora.•

, f
.

[OlHão \ADtonio� fiuilboD' "

Governo Mullici.pal o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz da- Direito da la. Vara e Prasi'
dente da Junta Apuradora, etc: .

Cobrança do l' semestre dos. . F�z.publicoos nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
impostos _

de continuação e eUe preSIdida resultaram votados para Deputados ao Congresso Bepresen
abertura de negocio. aferiçãs, Cativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de nae�mbro -'proximo
vehiculos e taxa sanitária. indo, na ordem seguinte: .

-'

D d d
-

S·
Coronel Raulíno Julio Adolpho Horn Jo;480 votos

.

e or em o sr. uperrnten- 'Coronel .Caatano Vieira da Costa 10,316 »

dente Mll'nicipal, e nos termos do - Dr; Eamuü(3o/ da Luz Pinto 9,714 »

· regUlament9, faço publico, para Dr. Carlos Victor Wendhausen
'-

, 9,653 »

· conhecimento dos interessados, Major José Açcac.ioSoares Moreira 9',530 "»

d Dr. Arthur Ferreira da Costa 9,346 »

que Dr'l-nte o corrente mez, em Cor�nel Jo'ão Fel'nandes de Souza 9,287 .

II
· todos os dias·uteis das 10 ás 15 CoronelHyppbJito Boiteux 9'275 lt

horas, se procede n' esta Thesou Jornalista' Oscar Rosas . 9.152 »

raria á cobrança dos impostos de Dr.cFulvio Coriolano Aducci 9.086. li

abertura e:contlnuaçãO de nego-
Dr. Henrique Rupp Junklr " 9.oél»

:cios, aferição. vehicuIos ente .ao
Coronel Manoel Thiago de Castro 9.010 »

Dr. Ivo de Aquino Fonseca .8'984 »

sànitaria, cOllrespoi1d e taxa pri- Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 li

w_eiro semestre do actual exel'ci- - Dr. JOão de Oliveira 8.924 »

.. elo de 19�2,' sendo a tàxa sani-I' Coronel João Guimarães Pinho 8.904 »

· taria cob-rada de accordo com a.' Capitão Joe Luiz Marfins Collaço 8.877 lO

b II L
.

dI'
Dr: Cid Campos" '.' '8.317 �

ta e a ��nexa á el n, 251 e. 12 Capitão Joã.o Pedro de Oliveira Carvalho. 8.281»
de Janeiro de 1917; em combina· '

CClmmandante Carlos Moreira de Abreu 8'.223»
çao c.om o art. n. 18,' da Lei n. Major Luiz de Vasconcellos

-

8.222 »

441, de 27 de Outubro �e 1917, Dr. Victor Konder 8.215 ."

O contribuinte qne não satisfizer
_

Coronel Alvim Schrader 8.210 :»

Pharmaceutico Manoel 'Deodoro de Carvalho g.209,.
o seu"debito dentro do praso aci-

. Major Eduardo oao Horn
.

7.856» '

ma, fica sujeito.á multa de 10 '{. Capitio Vidal Ramos Netto 1.856 »)

decorrido o dito semestre e ele Dr. Placido Gomes, 7.767 .»

vada a 15 '/. ::}. epàca da cobraun Dr. A.alonio·Víc-&nte Bulcão Vianna· 7581 »

d 2 Coronel Franciseo Alves Fagun.des 7.346 »
ç.a o . sem .,, __ ..;:l.

Thesour-aría da Super!nten.- Major Bibiano Rodrigues de Lima 7.127 J)

Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco
.

7.044»
dencia �uniclpal 'de Florianopú Dado e passado neSla cidade de Floríanopolis; aos cinco dias do mez de
lis,3 de Jarteiro �e 1922 Janeiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Junior, Tabellião. ser·

.

Antonio Coelho Pinto vindo de secr-etario o escrevi (Assignado) Amertco da Silveira Núne�. Está

Thesoureiro (Informe o original. Era ut sopra. Tabellião Campos Junior.
------

AO PUBL1CO FABRICA. DE - REPOSTEIROS, COl'
CHAS( CORTINAS, STOR[8, PANHO

. PARA MESA. JOGOS' PARA SAlA,
TRILHOS PARA MESA.

.VBRDB=SE A nova serrada . iniciadora da
. Por preço 'modico e para se baixa da lenha em toros fOl'nece

·

tratar com o seu ploprietario; João em domicilios, metro éubico 7$000.
Franálsco' da Silva; nos Coqueiros. Rua Almirante Alvim n. 28

duas bôas casas, no mesmo local, Telephoue n. 53.
.

, Pela propi'ietariatendo uma" ur;n terreno com 28
, Affonso AIsis

.

m, 'de frente e 170 m. de fundos,

chac.ar� pasto, co�heira etc. tendo Ao'S I' n' te II'zes , Fabrica' I de reposteiros, �itrazes,
a rderIda casa 3 Janellas de fren-

. .•
-

d' I d 3'
.

. . <:olchas, cortinaS, cortinados, store�,te, Ita� n�s. .a. os, c�m d
q�ar- < Famoso 'ocultista africano;

.

recen· panno para mefoa, jogú para sala, td
tos, sa? e v.Islta·, sa a e Jan-_ temente chegado da Europa; remet- lho para mesa, jogos para lavatorio,
tar, éoslO�a, pia, agua encanada, terá graUs a todos que se julgarem véos nara noivas, etc.luz' electClca etc, Unia outra, com .

f •.
-

I' I
- l". . •

.

d 15' d' f'
.

In ellzes, um pequeno Ivro. no qua AceeIta-se 'pedldos para mstalla-
·

am terreno e m. e rente e �'... ..

20 d f d 3
encontrarao ° necessano para canse· ções compl.etas de casaR, dos artIgos

I
m. de .1:10 0,5, com.

hqua�?s gl1irem a felicidade e a realizàção de .suína .'
-

sa as e Ja�ta';i c?nsán aI
b
oa qualquer desejo ·justo,. Quer ter sor- De�ido ás machinas modernas �

a,ua )ota�e, I u�na
a tam bem te no.,jogo, em amores e ver realiza- bem aperfeiçoadas esta fabrica está

"a oz e ectrl�a� dsen °dque �m as:. dos todos os seuu negocios? Quer rias condições de f�rnecer o que ha de
as casas, sao e mo e.rfia cons. h

.

f t· d· I .. .

O
.'

d d é armo�l� n,o ar ou, Ir'ir e SI qpa - moderno, elegante e de superIor qua-
trucçã�. motIvo a .ven, a

quer feitiçaria ou mM olhado? . Es- lidade.
'

r.ecessltar o, seY· _pro�r'tarIo re crava para a Caixa Postal n," 55. ,�.' ?
• /

tlrar·.,e para ri esta capital. Nictheroy-E . do Rio de' Janeiro, I
Pensão' Vende se, por preço enviando um .sello e endereço, que

modico, a bem afre- lhe será enviado gratis.
gueza.da ,Pensão Catharinense», á Rua __-,,-_' _

.João Pinto, 34-Sobrado.·
.

'Ô motiv-ó da venda é tet seu pro.
p ':et in ue reJirar-se

.

pat..a fóra do
'C.o .("",,�<1:>

Schaeffer & Ciao.

, �

LOTERIA DO - ESTADO-
. .,

-

.
.

_,DE-

Sta•. ,Catharina
..

Distribue 75 010 em premios
_ "

3 DE· FEVEREIRO DE 1922', A'S 15 HORAS
42a Extracção-Plano G·

-��,--

10.000 bilhetes a 16$000
menos 2'fl[o
76 °(0 em @remios

,160:000$000
40:000$000 '

120:000$000

PREMIOS
1 .pr�mio' de 50:000$000

�1 » ,. :- 4:000$000
1 ,. li 3:000$000

.

. '2 premios de 1:000$000 2:000$000
5 li> ;, 500$000

.

2;500.$000
10 ». » '200$000 2:000iOOO
65 li -. 100$000 6:500$000 -

875 » ,. 40$000 35:000$000
·10

>
3 ti Á l' premio a 100$000 . 1:000$000

lO' 3 '. " 2' li » :100$000 1:000$000
10 3 j) » 3' )) » 100$000

'

1 :000$000
ioo 2 » ) l' »- . » 40$000 4:000$000
WO.2 ») li 2' , » 40$000 4:000$000
100 2 )I >>- 3' »- li 40$000 4:000$000
i29õ PREMIOS RS. 120:000$000

""
\ .

Os bilhetes são divididos em decimos

A. o..ga�isação· da ...oterla de !!tanta «Jatharina obedeeerá
.' a direcção do Sotlio ANGELO U. LA PORJ'A, que

roi (1lJraute 6 annos soeio-gerente da (,oteria

do Estado'-do Rio Grande do Sul:

Os conC8ssíGnarios:- LA- PORTA & VISCONTI·

A,dlDiDiatraçã_o
. \

Ruli, Deodoro D. 14
,

END. TELEGR. LOTE;RIA'-CAIXA DO CORREIO N. 50

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


