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. O momento loliUrl
A t- de Março proxlmo, todos os cidadãos, brasileiros, alistados

tt- t' d I T�a?s(,()ITe,- hoje ... ? aouiversario 'I' Declá,ulçôes do marechal
.como eleitores, são' chamados ás urnas, para escolherem aquelle que, a I U es natalicio d? nosso illustre conterra- ,Hermes,
,;110 quatrleunio de 1922 a 1926, deve presidir a, Nação Brasileira. No

neo sr. m.ajor Edu.ardo Horn, depu-
, A fJ'al�guarda, do RI'o,' estampou:mesmo dia. proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis- d I C R t

V'I �

trado da' Nação.
. ta o e eito ao ongresso . epresen a- nus seguintes" termos uma entrevista

Pata o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção do Já dtssémos. Não é superf uo que se tivo do. Estado e Presidente da Junta que um dos seus redactores teve com

;Partido Repubíicano Catharinense recommenda a todos os seus cor- repita. Cornmercial. o marechal Hermes da Fonseca:
,:religionarios o nome do A altitude do Partido Republicano Figura altamente representati va do - Proceres. 'be�na:distas .têm feito.

O h d S I 'B d
Catharinense é -de plena é írreductivel

...' do i
i meio constar, a_qUl e prinçlpalmente �o nor-

.

, r. Art ur a i va ornar as solidarledade com as forças politicas nos,so '- comm�rclO e. o nos�o. te do patz, que o marechal e sym-
Não precisamos encarecer os serviços prestados á causa publica da Nação que têm como candidatos á soeíal, o anniversariante :

pe ae suas pathico ou partidario do sr. Arthur
d A t Presidencia e vicePresidencia da Re' elevada's qualidades de intelligencia e Bernardes. A Irane«arda deseja S3-"por tão conspícuo cidadão, . Moço ainda, pois nasceu em 8 e gos o .

� Y I <5

f
.'

f ld d d S P I t d I publica os nossos illustres concidadãos de .bondade, grangeou a estima e a ber o que ha de verdade nestas af-de 1875, ormou-se em direito na acuu a e e . au o, en o og? em
e eminentes estadistas -os drs Arthur �

fi
_

seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde fOI de-
da Silva Bernardes e Urbano Santos. consideração dos seus patrícios, rrnaçoes.

.
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d 1907 190n
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d fOl eleito para '. - ,.' ,

..
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., O marechal respondeu vivamente:pu a o a egts aura mmeua, e a 7, quan o, , Já dissemos. Não é supertluo que se Espiríto adeantado e progressista, -E' falso.' Eu, não sou bernardis-.a Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para d d Ed d H tá.exercer o cargo de Secretario das finanças do seu Estado, cargo esse repila. o sr eputa o uar o
.

orn es ta, Nesta, questão de candidaturas
em que prestou assígnalados serviços.

o _
_ 'pe��� �i�aâ�v���o m�i� �:�pa��sa�I�: sempre prompto a prestigia� as �n�. t:nho m�ntido a mais est�ic!a: neutras

Em 1915, voltou á, Carnara federal, onde ainda desta vez nao "

a
A

"

.'.

I eiativàs nobres que visam o' progredi- lidade e. e pr.ofu�dan:tent� Irritante que
de!11orou, 'pois não tardava a ser. escolhido para succeder ao Dr. D�l-, �b���v���iiraatl��i�o rrge���:an 'ci!s Pgea� mento 'da terra que lhe serviu de ber- me queiram trnrmscurr !lella, abusando
phim Moreira no Governo de Mtn�s Oeraes. Nesse alto posto, o dr.

.

lib d
'

'o
do meu nome. Eu nao sou e nem

Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem! rantias íundamentaes de lerda.e de ç •

,

.• quero ser politico: sou soldado e como

.actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do (pensament_o-esse velho republicano Por estes Justos 'm�t1vos� a sua es- tal procuro servir a minha Patria,
Estado, concorrendo para o invejavel grau de prosperidade que, des- que se chama

. R�uhno Horn e. qu.� -colha para uma cadeira no Congres: com o melhor dos meus esforços.
íruct t I t t· r tal tem a grande dlgnldade entre as digni so Representativo do Estado fOI -E quanto á attítude do ClubfTUC a ac ua ��n e a. sua .

er a na .

. ,. dades que formam o seu caracter ln' ". 'Militar?Para a Ylce··Presldencla da Republica, o nome que a Commlssão re ..

tp.gro, a de ter sido um dos collabe' acolhida com os applausos d� todos
-Minha attitude no Club é a maior-comrnenda, e o do

• radores, na Constituinte, desse conjurr que conhecem Os seus merecimentos
prova da minha imparcialidade na

,

-

Dr. Urbano dos Santos da Costa AraUJO cto de p�in�ipios que nos fizeram o e as suas virtudes.
. questão, Presidente do CIUb, curn-.

povo m�ls liberal do" Planeta._, Associando-nos ás demonstrações pri meu dever ditigindo os trabalhos
filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou dlreito na fa.. Essa Itbera�ldade, porém, nao po�e de apreço que vae receber hoje en- e mantendo a ordem durante adis...

-culd ade do
-

Recife, na qual se dístlnguic 'pelo seu talento e amor degenerar, nao deve degenerar, e nao .

. , ,

cussão do laudo da carta. E' falso.

.ãs lettras." Logo' depois de formado, exerceu em sua terra o car- degenerará, 'em anarchia, por mais ar' VIamos a? sr.... Eduardo Horn as
que tenha insinuado aos meus com •

. -go de promotor. publico e (J de juiz municipal, sendo nome�do, em dilosos que possam ser os processos nossas felicitações com os votos de panheíros votar d'esta ou daquella1889 jujz de Direito de Campos Novos, neste Estado, MaIS tarde, de que lancem mão os apologistas do uma existencia prolongada. maneira: elles votaram tod6s de ac-··H�97: o Maranhão, o elegeu deputado ao Congresso N"cional, sendo lemma,:;_quanto peior melhor. � 'corda com as suas cónsciencias. Como
no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, 'cargo dé que não A repugnancia que deve causar a to'

'-Iralado do II"mIOf!lta-O dO' sabe, o Club Militar entregou o caso
tomou posse,' resignando o mandato.. foi reeleito deputado federal dos os esplritOs sensatos, um tal estan- U U� U U da carta ao júlgamento da Nação e

...á 4a e 5� legislaturas (·1900 1t"�905), e eleito senador em 1906. darte de campanha, .deve chegar ao eIla resolverá escolhendo o que lhe,Em Janeiro de 1913, 05 seUs- conterraneos elegerem.n'o novamente ponto de impressionar 03 bons gOl/er' ,�rm!lmeo'to ' parecer mais digno. O que me pa.·Oovernador do Estado, funcção que ainda dess.a· vez não chegou· a nos, colJocando'os em guarda rigorosa. U U rece, porem, é que de agora em de-
,exercer, por ter sido eleito Vice-�residente da Republica, para o qua· á Ordem e á vida das instituições. Wasbington, 3

,

ame nã) deviam provocaI' 6s milita-
.. trtennio de, 1914 a 1918, tendo exercido a presidencia em 1917 . du· Quanto peiqr, meihor ! .o tratado de limitação do arma- res a- novas manifestações collectivas
,;fante a ausencia do di. Wenceslau Braz. Depois, foi ,pela terceira E' esse o lemma que faz com que <

,

f a favor ou contra a resolul'ão
-

d,°-

I t I'
o

d
.

d menta naval .approvado pela Con e- y
vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actua men e exerce po IlIcos espresligla os, semelemen', Club. O caso está entregue á Nação,.com muita, comoétencia e brilho. tos para combater a peito descoberto, rencia do Desarmamento determina

e e5tas m�nife$tações só poderão per .

. São esses os' dois nomes q'ue a Commissão Executiva recommenda procurem subverter e córromper, cre' que os Estados Unidos ficarão com turbar a serenidade e a calma pre-ao suffragio dos seus amig05 e companheiros. ando susceptibitidades, no afan de, nas 19 couraçados nllm total de 500.650 cisa para que se chegue ao melhor. Contra o cidadão lillustre que inçlicamos para Presidente. da ' Rç- caudas de alheias campanhas, fazerem toneladas; a Inglater-ra 23, num to. resultado. E' claro que ningnem está.
.publica, levantaram os seUs adversarios uma verdaddra campanha de a sua campanha vil; covarde e r,idicula, . impedido de trabalhar 'por este oUd I I 'd

•

I
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'd t
. tal de 580.450,' a Frant>a 9,. num to-difamação, infeliz e ep orave recurso e que so ançam mao· os q.ue con ra o nosso parti o e con ra a SI Y aquelle candidato, segundo as suaslêm a previa certeza de que nas urnas· n.ão poderiam obter a m�IO· tuação politica que, em nome do povo tal de 221.170; a Italia 10, num convi<:ções, e sympathias. porque os

,ria necessaria para vencer.' Chegou··se até a attribuir' ao dr. Ar- catharinense, domina o Estado. total de 182.800 e o Japão 10) num militares são, antes detudo, cidadãos».'thlir Bernardes a aubria de uma carta, escripta em termos grosseiros, Mas, ,enganam se os exploradores. total de 301.320 toneladas,
-indignos de qUalqu�r homem de mediana educação, e na qual se Na administração do Estado está a Esse tratado vigotará até o-continham insultos ao Exercito Nadon'al, ao Marechal Hermes da fonr pre&tigiosa personálidade de Rllulinó
,:seca e ao dr. Epitacio Pt'ssoa. Com' a falsificação-dessa carta pro- Horn! de 1936.
<:urou··se incompatibilisar o cáneJi,dato, já apoiado por quasi todas ,as A' testá do nosso psrUdo, -que é o .�,-,-.---...

'

........---------

'forças politica's do paiz, com as forças arm.aâas e com o' Governo da União. povo catharinense, ahi se' ençontra, e {ommerrl'o 'e 10du'lrl·� o Coronel Tito ViIlalobos, com-
felizmente, por�m, esse plano (não produzio o resultado esperada, se encontrará. em qualquer emergen. IL· U a U mandante da Guarnição federal, aquarpoIs as proprias pessoas

�

injuriadas não acred�taram na vera�idade da cia, o nosso eminente C -efe, ,essa en' tellada em Santa Maria, recebeu do ge-carta, e o nobre Exercito Nacional, numa beJl.a e confortadora mani, vergadura, de homem publico, cujas Temos sobre a nQssa ,mesa de tl'a. neral Manoel Lopes Carneiro da fon-
'fe�taçllo de civismo,: não se. deixou arrastar co!'"o ,instru�ento da po- qualidades d� acção, de decislio e de

balhos o n, 5 da revista ,Oommercio toura, commandatlte da r Brigada,litlquice sem escrupulos, conservando··se em navel superior, ás agita- coragem cívica, toda a Patria conhece, fazendo publicar no bJletim da 5�
,-ções das' ruas, firme na sua 'funcção constitucional de defensor da or· revela�as que tem sido, quer na páz e Industria, dirigida pelo nosso col- Brigada o seguinte telegramma, a
,dem publica, do regimen republicano e da, patria, fiel ás suas glo· quer na gUErra; sempre em defesa da lega sr. dr. Tbiagõ da FonseCa:. proposito da. carta aberta que ha'
riosas tradições. Ordem e da Legalidade. . O presente numero está muito bem diás publicou:

'
,

Esse e outros meios de que os ad versarios se' utilisaram, e . Hercilio Luz e o Partido Republicano cuidadó, trazendo variada Leitura, da cMuíto . DOS conforta a sublime at ..
continuam a utilizar�se, na vã esperança de forçar o dr.' Arthnr Ber- Catharinense são duas- forças que se titude, euergica e serena, ,do distil1c.'
nardes a desistir do pleitQ, têm, antes, alheiado dos candidatos da completam e se entegram, n� com' qual se destacam excellentes artigos to cam�rada, resistindo comnosco,,�pposiQão, aliás, extranhos, de certo a taes manobras, a sympa'hia e o prehensãol absoluta, de que �ó são de actualidade _. neste doloroso m()'mento, aos maus
capoio da maio_.r parla das classes conservadora's, e, por outro lado, dignás as, altitudes definidas e desas' Publica vibrantes artigos sobre as impulsos da paixão pOlit;ca, àrra�tân...

·

têm servido de eslimulo e incentivo.: a. todos aquelles que, em grande sombradas, mas respeitosas. .

•

personalidadtls dos drs. Epitacio do. avultado numero de nosso'S cama-
maioria, cerram lileiras ao' redor dos nomes con�agrados pela Con- Não ha em S, Catharina a pressão p ,..

-

P 'd t d R bli . Ar' radas ao plano inclinado do desacat()
vaução Nacional., .

do poder, a compre-ssão eleitoral pelu essoa, reSI en e.� epu
..

ca" -

ás leis do paiz, abalando o, sublimeTodos os dézes8te' Estados da Federação, que indicaram, por seus governo. tbur Bernardes, candIdato a sueces- septimento de camaradagem, prelen-
��egi1imos representantes, os nGmas dos drs. Arthur Bernardes e Urbano Ha, porém, tem havido sempre, e são presidencial e' Hercilio Luz, pres- c1endo impor á nação o candidato á
�os Santo:>, continuam,' 'com ioabalavel segurançe, coherentes com o "_ãO deixarão de have: j��a��, a pre�' tigioso Cbó�e do Partido .Republica- suprema direcção dos seus destinos
compromisso assumido, e isso significa a victoria dos dois ilIustres cano sao e a compressão da OpLl1laO pubJl' no Catharinense. e implantando, portanto, o militads,
didatos. S. Cãthãrilla, guard�das as devidas proporções, vaa, de certo, ca. con,tra os seus 'myslificadores, es' . _:__...--_... <êSl.. mo para usutpar os direitos polití-
�-concorrer poderosamente para esae resqltado, pois Il Commissão Execu- tejam onde estiverem. ' cos do povo, que subvenciona aS
tiva conta qUE) ,todos aquelle� que são mem�ros-do Partido� .prestigj�rão, O pleito de l' de Março correrá em [aD)'la",o ,101001·0 rOl18 forças armadas para defeza'· da Pa-
sem hesitações nem desfaleCImentos,

.

a acçao dos seus dirigentes, que, nosso Estado dentro da maxima oro p � iI'ia
.

e garantia da ordem interna e
.desde o primeiro' m;)meuto, desassobradamente, � collocaramose ao lado dem, asseguradas a todos, todas as Distinguiu-nos, bontt:lm� com a sua seus direUos e liberdades.
dos candidatos da Convenção. '

. garantias constitucionaes. apreciada visita o sr. ca.pitão Anto Cumpramos o', nosso dever, re4
'A dedicação á causa commum, de que têm dado. s,obejas provas E para isto serão impedidos todos, nio Souza" que acaba de' ser transfe� sistindo á, devastação dos sãos prhi.

"em todos os tempes e vissicitudes, os nossos .co_mpanhelros de todo o os excessos, 'prevenidas todas'as espe· cipios. Maatenhamo.nos.tranquillos pe�
,Estado, as tradições de disciplina, <-lne têm I:!i'!_a até hoje a nos.aa ma'ior culações e' reprimidas quaesquer atti' rido para guarnição federal em Mi. rante Deus e perante os homens sen-
torça partidaria e sobre tudo) a confiança que merecem os dOIS nomes tudes contrarias á Lei, sejam· quaes nas Geraes.' 5atos».
Hlus\res que re�o�lmendarnos ao eleitorado, nos per.ini�te � cer:_teza de que forem os seus auctores.

'

O mustre militar veiu expressar- O coronel Tito
$. C"ltharina dará a mais brilhante e expressiva votaçao aos drB.

nos 08 seus agrade�imentos ás referen- respondeu:
Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. Audienoias do Sr. Go- ,cias, aliás merecidas, com que ante- �Profundâmente"sensibilizado agt1a.

A Commissão 'Executiva esperá que,' mais uma vez e como sempre, deço o vibrante e patr.iotico telegram�ijaibam cumprir o seu dever todos os seusâedicados companheil'Qs d,o vernador hontem, noticiamos a sua transferen
ma do inclito e valoroso chefe, or-Partido Uepublicano Catharinense..

'. .' ,O Sr. Governado_.. do Estiado cia. namento em destdque de:1tro da glo·.
Herctlio Pedro da L'IJ;,!-, Felippe Schmzdt, Elyseu GuzlJwrme ,dará aodleneias pllbllclIs, ás S. S. aproveitou o ensejo para rioso Exe;ci10.

.

da Silva, Antonio Pereira da Silva Oliveira,Oarlos Wendhausen, terças e sextas·teiros, de 13 'apr�sentar nos as suas despedidas riz trans:rev�r o mesmo no �o.
Jj.ll rl� 'd Ll

•

Li L ard ás Iii horas. Nos restantes por ter de seguir amanbã com des- letlm dl 5 Brlga� I de Idfa.ntarla,..

0...0 u.u. Silva Ramos, Joaquim Dam .L' er�e1;ra ma! eon o
dias S. Exa; attenderá so_en' . .

. devendo ser publicado nos _Jornaes:,Jorge de (JamposJunior, FulvioAducC'Í, Pompzl1,o Vefpaz�ano puar- te ás pessoas q..,e tiverem ao.
tIno ao Estado de Mmas.

pa'riciQs por encerrar alta Iicção de.
te LuZI Jolf,q Pedro de Oliveira Carvalho, Jm;é .. Arthur, MO'I,teux, .Ueneia prevlRmente marea' Ao sr. capitão Souza desejamos ci�ism(:) 'e de admir�vel Qrientaçãg

der tlR. uma.muito feliz via�em. f los pt ai los militares...

armo'
Um telegl'amma do general-

Manoel Carúeiro da '

"Fontoora

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PELA _INSTRUCÇ_AOdo EIrn§aIrn((J)
1lí\ rll\ IDf3 Jl))�� � 11 Pelo Resolução n. 2.922. de 17

(D' O Paiz). 1.1 11 \\11 1.1 �ii:;;)) 1.111 corrento, foram promovidos a pr

Como a do santo O Viçoso, cuja
<,

.

I fessores de la classe C rios Franc

vida escreveu com- todas as louçanias
-- ---- Sada, do Grupo Escolar «Luiz' tltl

de estylo admiravel, a palavra do vir'
Amalouas Põrr--MaranbiiO PiaUlly Ceará fino», da cidade (!e . Blumenau; Ma-

t t·
. Escolas isoladas 7A 347 79

-rr--
.

G
uo�o an Ibstlte dad igreja bque é D� Syl- Escolas reunidas 'a- I' t

"" 159 . 422 r�a,..I· °Lnzaga, do Grupo Escolar <Her.

veno,o a ençoa o arce íspo da pro-
n o ex s em não existem não existem não existem não existem CIIO UZ), da cidade de TUb;uã9.

vincia rnarianense, vale. para os que
Grupos escolares 14 24'

.

10 3 O Carlota Aquino, do Grupo Escola

h N. de classes 53 90'" 9-'
i

C S
o con ecem por evangelho. 50 80 � ruz e

.

ouza-, da cid .de de Tiju
Os conceitos do notavel sacerdote,

Escolas Modelos
.

não ex!slem 1 ) 1 não existem cas e Maria Luiza da Costa, 'do Gr

que a seguir transcrevemos, tem, pela Escolas Cornplernen'ares não ex! tem 24 não existem 1 não existem po Escolar ccVidal Rimos- da cidad

sua signillçação moral, valor excepcio--
Escolas municipaes não ha dados não ha dados não ha dados não ha dados não ha dados de Lages. .

nhal; fDeferindo.se á situação do Sr. Ar- �Sa��l�,far�!�r'ares 477232 7
128 não ha dados não ha dados 60

- Pela Resolução n 2923, de 2 d

• ur ernardes em face da carta que
. 1 .542 9,779 3,068

-

19.360 corrente, foi removida a professor

the querem, á força, attribuir. Frequencia ;total 3,622 10,861 6.312 2,325 10,137 provisoria tvhria Barreiros Sobrinha

.
«Essa' carta _ diz D. sylverio-.,-é População do Estado 497.817 969.048 794.112 505.000 1.396 181 da. escola mixta de Madre. no muni'

I.uma pura invencionice fabricada para População escolar -- 54986 116.285 95293 60.600 167541 C'pIO de Tubarão, para a mixte de Con

,rderrubar um adversario em outros População infantil sem escolas 50214 98.743 85.514 .
57,532 148:181 gO�hilS dos Corrêas, no mesmo mu

pontos invulneravel. Porcentagem da população infantil em :escolas 9% 15% 7,6% 5% 11% niciolo. ,

Argumentos intrínsecos e éxtrínsecos Idem da população infantil sem escolas 91 % 85% 92,4%
\ . 95% ..

, 89% ,-
-Pela Resolução n: 2924, da mes-

demonstram-me com evidencia a falo Renda do Estado 9.595:000$9.593:966$8825.302:480$8351.932:871$0005 898:178$294 ma ?a'�. fOI removida a professor
sidade.

.

.
[Despeza com ° ensino primario 1.001:400$ 1.005:773$�88 448:570$905 195:000$0001.052:590$000 Jpr.ovlSOrla Iraeerna Pinho, da escol

O estylo que destoa da educação ��:ntagem da despeza com o ensino primado 10% 9,0% 8% 9% .

13% rnlxta. de Encantada; no município d

fjn� do inculpado, a data da carta con-

A
'

Garo caba para a mixta d P .

f�����o���a�s:.��i::�ad�:e:�d�t!i' inango r�tão .�O! lelVit9! �e [ommilJio �e 'roD�Jla· ftoU[ial milifarel . ::-:'��:;!����!�}'f��:�:;;;
refugio á duvida, que essa carta é de Prop�ylaxla Roral ·

� I J
-

. p�ovlsLlfla Clara Bozzone, da escol

todo ponto falsa, XII ura e aneamento
- mixta de. Canellmha, no ·municipi

Só resta, para os que se obstinam a
I .

O chefe do. Estado Maior do Exer- de Tijucas, para a de Porto do Itin

re-cusar estes argumentos,' a sernethan- O DR. A,RTHUR GUIMARAES Cito cornrnumcou ao Departamento' ga. Pela mesma Resolução foi re:

ça da letra; mas isto prova a habili- FARA A SUA SEGUNDA CON-
.

-
da querra qu� os oíficiaes do quadro movida a professora Ete(vin� Francs-

dade do falsificador, não a authentici- FERENCIA NO THEATRO. Conl!nuamos a publicar varies ar da .1I1te!ld�n·cla e ,da administração ca da Silveira da escola de Porto d

dade do documento exhibido. AlVARO DE OARVALHO -I ugos do Regulamento dos. serviços: aba!xo designados foram postos á dis- lt.jng,l, para a de Canellinha 110 mu

Mas, para mir_n o argument? esma- Está marcada para o dia 6 do Paragrapho unico. Quando os e�' postcão daquella �epartt�ão, afim de nicipio de Tijucas.
'

gador, � qual S? bast.<t.a destruir ocas' corrente, segunda feira a inau '_
tabelecimentos de Q."e trata es�e aru- tornarem p�rte nas pro�lm3s manobras

-tello da industria politica e a palavra I ,_ d ,.. d C' .: _gUIa go !orem de propriedade e direcção que se realizarão no RIO Grande do

do Dr. Arthur Bernardes.: Elle, com al�ao os serviços a o.mlDlssao de particular, aos responsaveis será imo Sul: '

.

franqueza que o caracteriza, declara I Saneamento e Prophylaxia Rural nes- posta mulia de 50.$- a 200$ pela in- Manobra com a tropa: major inten.

que não- escrevera tal Carta. Esta pala'lte Estado. .

� frs.cção; tratand? se porem, de estabe: dente. da guer,ra Alcibíades Alves de

vra de um varão como ,tJda Minas O prédio n. f") da Rua Victor Mei-II�, írnentos publicos, caberá á directo' Almeld�;. capitão de àdrninistracâo

conhece, é argumento sem replica. 'l-elles onde íunccionava C
. ria promover a execução das med das Raul VI.el�a da Cuuha e os tenentes

Cüar-lhehei um facto de accusação,' .... ' R 'k'f II' ff
a omrms- pe,ra;'1te �s respectivas autoridades ado da administração Graciliano de Abreu

semelhante.
' mtssao oc e 81, so reu grandes mlOlstratlvas.. Oonçal ves Joel de Almeida Castello

Ao grande bispo S. Francisco de reforma::;.. teudo sido conveniente-
A

Arl. 1.061. Nos logart's onde h lllver Br;,nc?, Quirino Araujo de Oliveira,

Sa�les armaram um crime infame, e o mente adaptado rara os· diversos ser- ·rede _de esg::>to5 aeeitavel, toda C\lns-
Octavlo Sayão Masso_n e Waldemar'

qUlzeram provar com uma carta do viços da Commissão. trucçao de)ttna�a á habitação perma- �oc�a.
santo bi.spo, tão semelhante _ na letra Assim 'ois o' Labo t" d

nente ou �rovlsoria,. deyerá ser !>ervi· Manobra de quadros:. majores inten·

que haVia de convencer da verdade
'_' .

ra .0rlO _ .e da de gablOete ,samtano provido de de�tes da guerra Heitor Abrantes.

della quem não ,conhecesse a virtude Analyses e exa�es de. bIOlogia chOl- caixa de descar.ga -de jacto provocado julio Capitolino.
-

da Silva Pitta, José
de Francisco. Apresentaram 'lhe a carta ca, o consultol'lo medIco e a pbar.ua- e vas,) com syphão, ligado á rêde. dos.Mar�s MaCIel Costa, josé Lourdes

e elle, com a serenidade da innocen- cia, .serão do dia seis elll diante fran� �angrapho unico. A infracção deste qUlmaraes .. Padilha, Reynaldo Fran·

da, diese simplesmente: A letra é mi' queados ao publico que necessite re- artigo será punida eom a multa de CISCO Nonval, EmygdiJ Serôa da

nha; mas eu não,a escre�i. correr-se de Heus sel'vi 08.
50$ a 200$, dobrada na reinc.idencia. Motta, Raymundo Nona.to Lop�s de

O mesme) se pode apphcar ao Dr.' .

ç Art. 1,062. Nos· lagares onde não Me�:zes_ e Manoel da Silva PerdIgão'
Arthur Bernardes, no C1\50 presente.

O Po�to, ma�tldo no andar terreo houver r:êde de esgotos, Oll si a -que captlao Intendente da. gLerra Dario da

Quanto ao'fim por que inventaram tal d? referIdo predlo, acha-se em con" houver .não preencher os. requisitos Rosa, capitãO da administração Emilio

-cart,a. parece-p1e inteiramente fru:!.ra.l dlções de aw:mder ás pessoas victi. �ecessaflos, todq. a construcção des' fernandes de. S::>UZl Doca e os lenen

do. Ou a cartii é apocrypha como se I mas das vel'minoses e endemias ru- tlnad� � habitação permanente ou
tes da.. admlmstração Nelson Oo�tinho,

demonstra com evidencia' e nesse ('a-

r1'aes
b d d

transltOrla,. deverá ser prOVida de Anaplo Gomes, Lauro Loureiro - de
.' , ae an o-se no me&mo to os os b' t 't' Souza lo· C

.

t M·· -

50, em vez de aUXiliar a causa da can- d' -.�
.

.

. ga_ me.e san! ano com o vaso e sY· _ '. ao apls rano � artlns RI'

didatura adversa, deram.lhe um golpe
las ut�I::;, um medICO. qqe attende�á .phao, ligado a uma fossá de um dos belr_o, Clcero Costa,rd, CI�domiro No

fatal; ou é verdadeira e foi negada! aos doentes de 8 ás 11 horas. gratm- typ�s approvados pelo Departamento guelra, Jayme Haulrno Faw:I e Walde

'pelo autor. Nesta hypolhese, a· nega. I tamente_ NaCIJnal de.Saude Public:l. mar
�
Ro�h�. . ,

ç�o vale por uma completa reprova-I. Em breve, assim ué este'a func.,. § l' 9abrnete e fossa dev.erão obe O:> offlclaes deslgnaJ�s para .as mo

çao do conteudo delta' e é reparação .
.

d
.

..
q J

•
decer rrgorosamente aos modelos indi' r.obras de tropa deverao seguir, com

s.ufficiente de qUálquer'offensa ou me'
CIOnan �.o serVIço .de Pl"opb,y�axla <:ado� pe�a autoridade' sanitaria, que

a maxima b,revi_!1ade. para �O!to A:�,
_ hndre dos que -foram feridos pelos

da Sypblhs e molesttas, venereas, o flscdltzara a sua conslrucção; não po· gre, onde !,carao á. dlSposlçao do _di'
conceitos ali exarados. E com essa re. Posto poderá attendm' as pessoas VI- dendo ser fechada a fossa e usandô o re�t_or da rntendencla da 3a. Região

paração devem fic�r satisfeitos os mais cHmas .de accidentes. gabinete sem prévio exame e appro'
Mllita:-.

. --.

exigen tes espiritos, se nãb se guiarem Que se regosije ois a o ula ão vação da
_ referi�a autori�ade.

Os demaiS oftlclaes dev.erão aguar·

por paixão cega e obstinada. Dest'arte d'e t G 't I d
p . h p

b'
ç §. 2 A 1I1fracçao· do disposto neste dar ordens daquella repartrç�o que op'

cessa "a razão da g,uerra que fazem ,s:. �Pl a , _e seUil su ur lOS e artigo o § l' ser á punida com a mui' portuliamente ,narcara os dias para o

á cad�idatura nacional 4ue, para arte, Oles, por tao grande melbol'a,- ta d� 50$ a 200$,; dobrada na reinei' embarque.

lhe abrir meu pensamento, não póde mento de que licaba de set· dor,ada Flo- delJcla. --.---.--...."'�----_.-,-.--._---,

ser por nós combatida sem offensa de rianopolis., .Art. 1,063. E' permittida a instaJla' L· Oih
•

patriotismo, como brasil.eiro; e mineiros, -Terá, lugar á noite, no tbeatro ção de u_ma fossa unica para yari�s Iga l'erarla
e se� magoa de consClenCla como ca· Alvaro de Carvalho á ?a conf _

construcçoes, do mesmo propnetatlo Benef.·centethollcos.
.

. .. '.
... . e ou responsavel, devendo neste caso

Veja bem que uas difficilimas con'
renCla do. lllustrado mediCO dt'. Ar- ser obedecidas indicações especiaes

junturas em que vai tomar o governo
thur GUimarães, provecto chefe do da autoridade sanitaria.

o doutor Arthur Bernardes, nós c(lm Serviço de Prophylaxia Rural. A Paragrapho un!co. A concessão de Em circular que ·nos dirigiu. !l Liga

o �osso �?to
.

lhe preparamos verda' conferencia, que será publica, versa-
que trata e�te artigo .poderá ser para

Operaria Beneficente participou'nos a

delra tuntca de Nesus. . rá sobr _ .'" d
o caso de construcçoes de propneta' posse da sua nova Directoria, que fi'

Agora, porém, não ha recuar. O
' .e � que vao ser os Sel�I'iOS a tar os ou resp1nsaveis differentes, uma'

cou assim consti uida:

bem do Brasil exige delle o sacrificio
COl'llmISSaO e� Santa Cathanna. vez que um delles assuma a obrigãção Presidente, João Bittdncourt Ma'

-de todos os commodos. E elle o fará.Jt -Para a mauguraçã:l e conferen- de velar pelo perfeito funccionamento cpado; yice Presidente, Leopo'ldo Can°

___�� ... cia recebemos do dr. Arthur Guima- da fossa.
- . dldo Pires; l' Secretario, Anfoniv

_

H.ospl·tal de Canedade' rães dttencioso convite. Ar. 1064_ O. fu�edonamento das jns- �artlns ,Barreira; 2' Secretario, Ange'
tallações sanltanas approvadas será 'hno Jose de faria; Thes':hueiro, Ro'

objecto de rigorosa fiscalrzação por dolpho de Senna Mello; Tlrocuradores:

parte da autoridade sanitaria. joãoClaudio Penedo, Domingos O' .\1'
Art, 1065. Quando a installação sa' cantara, Orlando de Senna Conceição

nitaria s ffrer estragos decorrentes de Pedro Aurelian.o Ramos.
'

sua conslrucção ou de seu proprio Commissão de Syndical1cia. Pedro

uso, ou quando for necessario intro- Evaristo Dias, josino Amaro RomãO,
duzir lhe alterações, q�as circums' Manoel Corrêa.

.

.

taneias tornarem indicadas e opportu•..�' �ova .Directoria da sympathica e

nas, as exigencias. serãq_ impostas ao utths_slma Liga Operaria Beneficente,
proprietélrio ou responsavel pela habi. desejamos muitas felicidades no de'

lação, e ao proprio 41ocatario quando scmpenho do seu mandato ..

result-arem de descuido deste.
Ari. 1,066. O locatario ou morador

será o respollsavel pela limpeza e con'

servação da latrina, e da fossa, e tam'
bem pela remoção das ma terias solidas
nella contidas, quando ·essa remoção
se fizer necessario,

§ l' A remoção ti que se refere este
artigo será feita de aecordo com indi'
cações da autoridade sanitaria, de..;ti'
nadas a garantir a innocuida de mate·
rias removiàas.

§ 2' A infracçao deste artigo será
punida com a rnulta de 20$ a 100$ e o

serviço executado adminrstrativamente.
Art. 1067. A fOSSl absorvente só

poderá ser tolerada quando o permit.
tirem a natureza do solo e a situaç�o

Os Srs. Drs. A-belardo Luz e Ac�
cacio Marreira illustres advogados do'
I1?SSO foro, dirigiram nos a seguinte
Circular: .

florianodoli's, 14 de janeiro de 1922.
Illmo. Sr, Director da Repuplica.
Temos o alto prazer de communi'

car'lhe que, nesta data, fusionamos os;:
nossos escriptorios de advogacia a�

chando-nos pe:-ieitam�nte appareiha"
dos;, portanto, dara attender qUaesquer
serv!ços proflssi1naes, não só nesta
Capital, como nas demais comarcas do
Estado,
Abrimos provisoriamente o nos

so escriptorio d rua «Viscondff
de Ouro Preto», n' 40. .

- Toda a correspondencia deve:,
ser dirigida á Caixa Postal, 110

Esp�rando que seidigne dispensar·
Compra·se apolices do Esta- nos a fmesa de suas ordens, rogamos'

do. Trata,se com o Tabtllião lhe o especial obsequio de estendér

Campos Juníor.
aos seus amigos esta nossa communi'
cação.

.

Sub�cre.ve.moI10s com a maior esttma-J
. . _ .

e a mais dlstlncta consideração. Amigos"-
dos manan�laes �als, pr�x!mos, destl certos, obrigados». .

nados á ahmentaçao ou Irrrgação.

:�r��i:!�;�:��T,�!�!�iZ����v��: IDire(IOria jiiii�e
-----

cessarIas á sua tolerancia, .deverá a

mesma ser aterrada, não sendo per'
mittido ° �eu esvasiamento.

'

Paragrapho unico; A infracção deste
artigo será punida com a multa de
50$ a 200$.

E-scola Normal,
RESUlTAOO DOS EX�MES OE r

[POCA

,\.'ithillletica
-....

Approvqdas com distincção grálf
'lo-D2hla Cardozo. Gabriela Dias da
Cunha.
App,:ovada, plenamente,

.

gráu S,
Itll Gurlhol} .

Pereir-l ete Mello. .

Approvada plenamente, gráu 7.
ZdahOandra Crespo, Maria dos Anjo!Y
Carvalho. _

Approva.dos sÜllp'esmente, gráu 5'·
Laura Rodngues, Joe- Maria da Si!va.
, POI·tngnê8
....brovada síl1ipleS111,gnte, gráu
Julieta Pavan.

2' ANNO
"' ...Uuuet,iCi"l

Ápprovadas com distineção aráu cr
H!rondina da Luz, Julieta Coeiho.

3 ANNO
Algebra I

Approvada plenamente_ gráu 8.
Laura Caminha.

Ilistoria Unive.·sal

�pprovadas plenamente, gráu 7..
Ollvla Piracuruca.
APPl ovadas simple8mente aráu 6

Nair Ribas.
' ""

,
.,.

App�ovado simplesmente, gráu Õ ...

Dorvaltno Machado: '

foi inhabilitado um alumno:---

f' ANNO

_. _ ......_........_..._-_ � " .. , -

.

Escriptorio de
a,dvogado

..
-. e8ssaSS�S�SSS8

Movl"?ento na 3a dezena do me-z ID lj1
de JaneIro de 1922. m O Ad

I!J

H M Ih TIl' W 8 vogados Dr. \belar· li:
Exislencia em 20-1-1922 °70ns

J U 46·es í\6 lU do Luz e Accacio Moreira lU
Entradas na 3a, dezena 17 16 33 m

..

Tolal 87 62. 14.9 P�l'tlclpam
.

aos s�us amigos e m
. 01 chentes desta capItal e do -inte. fi

1� ag iii l'i?r q�e fusionamm os �ells es'" m
-- til cnptúrtOs, achando-se habilita· T

Fara a 3a. dezena 67 49 116 m d d
I!J

Nome. dOI que falleceram
os, portanto, a atten er qllaes- 00

Henrique Vicente da Silva, Domingas m que!' serviços profissionaes, não li!
Maria da Conceição e Josepha Domingas li! RÓ nesta corno nas demais co- lj1
da Conce ção. li]

. I!J

PHARMACIA DO HOSPITAL marcas do Esbdo. ru
formulas aViadCÓ��Ü�};��;gas ,327 III.Escriptorio provisoriamente 10
Consultas

'

45. OI d rua Visconde de Ouro m
Curativos 162 m Preto, n 40 'i'
Operações 3

I!J

_"'---''''_'_ W Caixa--Poltal, n. 110 -�I AIIIDlinl 'DI fXI�i[ãO fi -FLORIAN.oPOLIS- fi
Buenos Aires. :1 fi} , 00

IS1SE38SSBE3SElE3E1E1e

liveram alIa
falleceram

19

.0 governo pediu ao Congresso um

credito de um milhão de pesos, para .

VENDEM ·SE 08 predíàs n .45 da
cODstmcção do pavilhão da- Argenti- �ua Boccayuva e Travessa Har'
na na Exposição do Centenario, no monIa -no 1. Trata-se nesta redac-
Rio.

.-

9ão,

A�sumiu_ interinamente "s fUDcções;:
de Duector da Hygiene do Estado
sr. dr. Adhemar Grijó, illustrc Dir:
ctor do Matadouro Publico. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'nufacturado fora do Estado, com mUI' i

ode sentir allivios immediatos,
' N n llr to mais �azão deveria p�ga�?s Iabrica-]

P
do m pouco de Magnesiaj .

II r �
,

.

_

dos aqui, ,porque contnbuln<:, pa_ra ,

o Itoman ou,, "
_

- desenvolvimento da nossa irrdusttia.
Bistlrada dIl\;lda, em um t:"0u,co ADMINISTRAÇAO DO S�. CAPI- Acho muita mais 10gL:o que o Con-
d'aaua, logo ap02- as refeições, TAO JOAO PEDRO DE OLI- gresso catharinense vote medida no

Imll�ediatamente neutraliza oS4>e-
. VEIRA CARVALHO, SUPeR- ��ntido. do sonsul1�idot pagar para u�a.

, oscs acidos, e d'.esta forma INTENDENTE MUNI· InAdu,trll;l que enrtqueça o Estado, que
Ilg
fã' fI

CIPAl. de trabalho aos nossos conterraneos.
ev�ta � ermentaç o, náuseas, 'a' .- (APOIADOS)
tulencla, vertigens e outros pe- EXPEDIENTE Aliás, as nossas fabricas de cigarros,
nosos soffrimentos. A Magnl!sia Mez de Janeiro em geral, lançam ao mercado um pro-

Bisurada é reconhecida em todo Dia 14
'. dueto e sõmente srffrem a concurren:

inundo como um remedio de ,PORTARIA N. 792-Ao Thesou- renda das grandes fab�íc�s de outros
o

. irnme d i reírc-c Attendendo a que o actual ser Estados porque ellas dispõem de grano
ef!elto_certo e imm e lato nas per verde da Administração do Mercado des capitaes elmachirias aperfeiçoada�,
tur.baçoes. estomacaes e acha-se Publico, João José Martins, se tem re· levando ao. mtrnmo o custo de Iabri
á venda em todas as ph armacias, velado um' funccionario zeloso e curn- cação, fazendo, assim, uma cornpe-

quer em pó ou em p�que:1os com' pridor de seus deveres que ha mais ,tição de,�teal., _ '
.

.

id de 30 annos vem exercendo esse Nas otsoosiçoes orçamentárias a nos-

prl�1 os,
.'

n ;"� cargo, sem jamais a -seu espeito ter ha sa industria cigarreira é onerada ainda
Não neces,slta ,suffrer ma,.s" dei vido reclamação alguma, quer por com a taxa de 1800 por operano.

xe a yllgnesza Bisurada àllivial-o parte da Administração, quer de parti- Foi abolida a taxa de um real por I
radicàlmente. com? ." tem feito colares, e, attendendo t_nais ,ao facto rnaçc de 20 c!ga,rros, mas

estabele�e-Ia milhares, e depois informe aos doe ser, elle um dos mais antigos Iunc- ran:t outra ,mator,.� taxa por 0l?erano
,

1 n
' cionanos, e que presentemente se acha O Justo sena premiar-se a íabrtca que

seus am,lgL!S q�,a a ,ma. eira, por doente e necessita tratar-se, deterrni- empregasse m.ior numero de pessoas,',que se livrou dessa indigestão. i no-v os por isso que pagueis ao dilo .Na sessão de honrem, Sr, Presidente,
_

:;servente a gratificação a que se refere eu dis�e que .uma fabrica que trabalha I
l o arligo 21 da .Lei n. 44l de 27 de va antigamente com cento e tantas}[Outubro de 1917.'

.

I moças, hoje não tem quarenta. ICumpra-se. O �SR, CARLOS WENDHAUSEN: Com
certeza, :porque não fabrica cigarros t

ANNIVERSARIOS PORTARIA N. 793 Ao fiscal·mon· bons, . IDI'. Julio Gomes, tia Silva tado- Determino-vos que, cem a- O SR, JaE COLLAÇO: Peço permissão
Transcorreu ante hontem, o anní- possive! b:evidade" ultimeis os con I para nega! autorldadejao aparte de'V.!

versario uatallcio do sr, dr. Julio César cert�s rndlsden,save15 na estrad� das Ex, e mu!�o especlaimente a. «certezas.
Gomes da Silva advogado residente Tre!>� P<?ntes �te o .Ito do Morro da

I V, �x., nao. ru�a, (RISqS) A deca,

nesta ca ital.
' Lajôa ,inclUSive, a reconstrucção dos I dencla, e devido ai compet�ç�o desleal

S s. foi muito Ielicitado. j respectivos boeiros, apresentando op- i dos cigarros d� fora .'e quica
_

� essa
,

portunarnente conta ou folhas da des- taxa por operarias, espécie de; rmpos-
ProCe/uol' Altillo (;'lo.'es pesa 'feita €om os mesmos serviços, to d� cabeça (APOIADOS)

_

• '

.'
I Cumpra-se. JUlgO, pOIS, que!>e a emenda nao·

!\,\als um an.no de eXlsL:.ncfa conta I _

. Isalva
a industria cigarreira de Santa

bOle, o nosso, Illustrado conterraneo sI' PORTARIA N, 794-Ao fiscal ge- Catharina traz-lhe a esper"nça de me-

professor Altmo flores, lente da Esco ral interino-Deveis intimar o sr. José Jhores dias E' uma disposição de or'
Ia N�rmaJ, _ ". Sartorato, a murar seu teneno

Situaml
.

amento: Vigorará um anno. f.açamos
Mu�tas serao as f�IICltaç?es qne re' do aos fundos de seu predio á ru a experiencia. Se fôr de máos resulta

cebera por esse,motivo o IlIustre h,o Annita,Oaribaldi, afim de poder ser dos, não a renOVHremos, Ao menos, A magnifica e bem cGnhecid� fazenda das Demo-!"ds, inclusive

m_
em de le�lras" e a eH�s !los �s�o,cla' terminado oaterro no terrenJ contíguo, poderemos dizer aos nossos conterra� e annexas ás afamadas i.,vernadas da rio Jararaca Papu 1m ê MorrQ

mos desejando lhe as malor..es tellclda' C' - n C d E t d
-

I
"

.

F" I d' d�. . umpra·se. _
neo� que v ongresso o s a o nao do Mala Junto ao . achlna Preto na estra a velha e Lages ten-des Ih T'"

, ,
, es nego_? aUX110 e aSsl5tencI� na

do entradas pelo QJebra Dentes, Barracã) e Jararaca b0dS casas,

O C I·
. luta, Se nao formos bem succedldos,

I
' .'

'C' d"
,

. Capitão I.eolloldo Dlniz

arna,va
-

então é porque I) mal é de morte mes mangueiras e potrelros, ma�n! lcas agua a�, c Ima e�r(1peu, alUtu·
faz annos hoje o nosso patricio SI. mo, nã.o será possivel â concurréncia de de 700 a 1200 metros, distantes da Capital 110 kdometros.

capitão Leopoldo Diniz Martins, digno Um grupo Ut3 distinctns moços 01'- com as grandes fabricas, mas ficar'nos,á I A fazenâa c<Jntém mais ou menos 30 a 40 milhões, campos,
Juiz de paz da capital.

.

ganisou um Zé Pereira, que sahil'á a consciencia de havemos cumprido I fachinaes e mattas, l.ôas terras de piantação, Garante-se gàdo gor-
A s s, enviamos as nossas fe.licitações amanhã, visitando a Praf'a 16 de

o

n(Moss'?t debver. ,Voto ,ctonbtra o) parecer. Ii pu ou inv'er no e no ,:erão� Entrega·se a fazenda medida e demarcada.
com os votos de uma existencia pro' 'I tU o em, rnUt o em .

'

'd' b b d'
longada. Novembro, O SR, Luz PINTO declar,a.ee impar-I Preço convI atIvo e tam em reco

.

e-se em pagamento ga o de criar
-

I Os foliões apresentarão bellas eial no debate, mas acha que o pare-·! e de córte.· ,

. .

Por entre os, abra�os e. beijos d� I phantasias. c�r encerra. um contradícção.. quando I Para tratar com o proprietario Carlos Napoleão Poeta, no

seus paes, festela hOJe mais um anol'

I O prestito segundo nos informa- d,'z que é pensamento dOmt�lanle ?O escríptorio da Soc:íedade Catharinense, na Jararaca, aLI em São JOSé,
vers�rio nalahclo ,a interessante Hc:

ram, demoral: se.á na Pl'aça tendo Congresso a protecção das industrias .

.
.

.

rondlf1a Porto, fllhmha do nosso com'l . .
,do Estado e, ao mesmo tlt'1lpO, con-

outros em interesses essenciaes-sola' do Parto, ·segunda.feh's. 6 de fe-

'panhelro sr. Juvenal Porto, gerente 111m espmtlloso orador pa'ra, de ql1all- sidera qualquer gravação dos produc- par a união delles, ,to.rnar, frustratoría vereiro, ás 7(1 horas, confessando-se
desta empreza.

' I do em velí, alegl'al' os OUVIntes. tos i,mportados como medida anti-eco'
a federação e supervacaneas as disposi' gratos a todos que comparecerem

A' pequenina anniversarianta deseja'l _. _............w- .'-_._-- nomlca,. ,ções constitucionaes criadas para man'
a eSi>e acto. de religião o c.lrídade,

mosperennes felicidades e um futuro

L t
.

d E t d
O SR, FULVIO ADuccI'Sr. Pre!tlden·

tel'a e perpetual'a.» florianopolis, 2 de Fever;)iro de
ridente. O 8rla O s a O te

.. como m�mbro da ,Comm!:ss?o de 1922,
- .

I fll1anças,
fUI um dos slgnatarlOs do pa-

ENFERMO Foi extrahida, hontem, ás horas do reCfr em discus:ião. Nã{, tendo sido VENDEM-SE os predios n, 8 e Agradecimento'o.', Henrique J..es8u. . costume matOs uma loterl'a do E-lado o relator do parecer estou, entretanto, 10 da rua Tenente Silveira. Tra •
-

_ Luiz Duarte Soares e familia, feri·Aeha;.se ha dias" Iigeiramenl� enfer' 'sendo c�ntemplados (om os principae� de pleno accordo com todos os seus ta-se nesta redacção, ,dos profundamente com a morte de
mo, o sr. dr, Henrique Lessa, Integre premias os seguintes numeros.

termos. Acho, I?orem� q�e o parecer:

Le
sua querida fIlha Mattinha S, Jacques.e illustrado Juiz Federal. 6242-50:000$ S, Paulo

. tal�ez por ter s�do feito as pressas e a T eh Ivre vêm pela presente, do fundo de seufazemos votos pelo seu prompto 4.639- 4:000$- Rosario �ltJma hora, del�ou_ de ene�rar a ques· . ri una . cor�ção, agr:Idecer a sua exa, 'revma�restabecimento. 1.043- 3:000$ - Rio taQ pelo lado prtnclpal, �,OIS a emel1d� o sr, Bispo D, Joaquim Domingue� de
6424- 1'000$- Rio apresentada pelo' Sr. Jae Collaço e

OI'
6.076 l:'OOO$_'Pelotas' flag_rante,:"ente incostitu,ciorJ.al, e nem I iVflra, as homenagens fe tas por sua

podIa... deixar de seJ-o a vista dos ter� exa. a sua finada filha, quan.lo em visí'
mos precisos da ConstituiçãO Federal, ta pastoral a este districto. bem como

CONGRESSO DO ESTADO que não permitte aos Estados crear agradecem aos srs, sacerdotes que dis'

tributações que onerem a producção pi!nsaram á mesma, seus religiosos
dos oulros Estados. serviço:;, tornando extensivos ao sr,

Para nlIo perder o nosso precioso AGRADECIMENTO E MISSA Germano E, Woll e sua extremosa

tempo, julgo melhor citar a opinião de Maria Jos é Garcia, seus fi1líos- e esposa e finalmente a todos que nesse
(Continuação) João -Sarbalho, um dos maiores cons- genro, com os corações magoados, pe· transe doloroso os acompanharam,

O SR. OSWALDO DE OLIVEIRA: A's titucionalistas brasileiros. E ainda ha lo profundo golpe que acabam' de' Rio Vermelho,30 de Janeiro de 19::12.
vezes, os cigarros feitos á machina pouco, a Casa teve occasião de ouvir o sofEl'el" com o passamento de seu ex·
não valem os 200 réis o maço. Sr. Deputajo Luz Pinto, que citou esse tremoso esposo, pae e sogro, Domin-
O SR, JaE COLLAÇO: Eu já tive oe autor a propositp das ajuda� de custo: gOl José Garcia, vêm pOl' meio d'este

casião de dizer que se a nossa peque' E', pois, conveniente que eu leia um hypothecar os seus eternos agra-
na industria de cigarros-e é justa- trecho dos commentatios de Jeão Bar· decimentos ao illustre e humanita- O abaixo assÍ d t d er-
mente .della que a emenda trata-li balho sobre o assumplo, afim de orien' rio facultativo sr. dt'. Adhemar Grijó, '

gna o, e� o p
vesse se desenvolvido ao ponto das tar os Srs. Deputados de accordo com pelo esforç� e dedicação que tôra de dldo. a caderl1�ta da Caixa Eco·
grande fabricas como as existentes em os verdadeiros príncipios constitucio' qualquer miel'esse, empregou para f nomlca 11. 12l;};JO, pede o favor a

outros Estados, não carecia agora naes,. o, ialvamento' dõ querido e inesque quem encontrou de entregal-a
da protecção que pleteio, Para termos iCommenta.ndo o art',) 9';§ 2".da Cons· Clvel

. �OI·tO; ao sr,
.
Bento Br�g!'l, na _Estação do Telegrapho Nacio

a grandes manufactura cigarreira é tituição Fe,d�r�l, dizJOàO Barbalho: enfe�'meI�o d,a Escola da Aprend!zew na" ao Estafeta SitvinoJacques.mister que:amparemos a iniciativa e-a �A prohJblçao de taxar 05 produetos Mat'lnhe)ros, p.e108 bons serViços
operosidade desses pequenos fapricaO' dos -Outros Estados, obedece ao pen° pr.estados ao eXctineto; ás pessoas queI' _'-, ,

tes, sarnento, revelado aind<t em subsequen" os acompanharam durant J o pedo, VENDE-SE Cerveja Antartlca·
HOSPEDES E VIAJANTES UM SR, DEPUTADO: V, Ex, é pro' tes disposições, de proteger e;garantir do da enfermidade, ás que enviaram, e Brahma.

Major José KodJ·jgues Lopes teci ,nista ! a plena liberdade do tr;lfico Gmercanti[ telegram,mas cartas � cartões de pe-I Mercado o. lO.
O SR, JaE COLLAÇO: E' a politica entre os Est��o� (arts, 8 e 9 § 2), zames, as que envlaram coroas

e'l J01'ge Ather.ino.
economica que o Brazil tem seguido. Sem esta prohrblçao, cada um dos Es' flores; a todos que acompaharam o

.

_ ......,. _

Não fosse ella, onde estaria a industria tados da União puderia, por meio de corpo até sua ultima morada. e Pensa-o V�nde se. por preço
nacional? V, Ex, certa' ente não es. tributos, influir de modo decisivo e finalmente ás Lojas "Ordem e Tra· _;nOdICO, � bem ,afre-
taria hoje com esse elegante terno de ruil1os�, sobre a producC;ão, industria balho" e "Regeneração Catha1'inen- gu�zad� <Pensa0 Catharmense:t, a Rua
casemira nacionall Tel-o-ia pago ao e riqueza dos outros. Ora, difficilmen' s.e" bem como á "Caixa dos Em. Joao Pmt?, 34-Sobrad�.
estrangeiro e com dollar� a 10$000. te encontrane-iam motivos de ordem pregdos no -Commercio", hypothe. � �ottvo da v�nda e ter seu pro.
Diz ainda o pare'cer da Commissão: economica e politica ou de qualquer cando a· todos sua immol'redoura prletafIo que retlrar·se para fóra do

«a emenda em questão só serviria natuzeza, que justificassem tão descom' gi'atiLlão pedindo a Deus que os Es.t.a_d_o_. *_-----

para encareeer ° custo da mercadoria muna! poder, A Nação Brasileira cons' recompense. A Cmanufldurada, ,recahindo o tributo tiluio unidos os Estados de que se Ontl'osim, convidam. a seus pa� •
- armO

sobre o con�umldor), , .
compóe; elles formam um todo, uma rentes, amigos e conhecidos, para

E unos eI, Sr, PreSidente, de Im- communhão nacional; e, pois, não se assistirem á missa ('e 7° dia,. que
postos sobre a produeção, votados

Ilhes poderia deixar, eomo faculdade pelo descanço eterno de seu ido·
neste Congresso, e em outrü�j que sua e livre, essa de, indirecta, mas po' latrado esposo, pae 'e sogro, fazeJlr
nao lenham recahldo sobre o. consu· derosamente, prejudicando'se tIns aos

�
ezar na Igreja de Nossa Senhora

CONTRACTO DE CASAMENTO

"(;T�"- da 2]� sessão ortU'_a
ria em -9 de Setelnbro de
1921

.- - -O cirurgião'dentista sr, João Maria'
no dos Santos conlractóu casamento
com a:graciosa senhori ta Marietta 00'
mes, dtlecta filha do sr. dr, Julio Ce'
sar Gumes da Silva e exma, sra, d.
Luiza Gomes da Silva, _.

,
Aos noivos bem como ás suas:Q:mas.

famílias. �enviamos as nossas felicita'

,_5ôes.

VISlTA

,Unjo.' dI', Luiz Somb.'u

Distinguiu'nos hontem, com a . sua

visita, o sr. m ..j(jr dr. Luiz Sombra,
dígno fiscal do 1�o batalhão de Caça'
dores, que nos veiu agradecer .as refe'
rencias que fizemos aes melhoramentos
exécutados por s, s, no· quanel do
14?, quando no cominando ínterinQ da
guarmçQo federal e· daquelle corpo.

Acha�se nesta caPital, onde vem

coilValecer da enfermidade de qne fôra
ha dias accommettido, O nosso respeita'
vel concidadão sr. major José Rodri�
g_!1es Lopes, supplente do Juiz de Direi'
'to e vice''Pl'esidente do dírectorio PO!
tico do Partido Republicano Cathad'
nense, na cidade da 3Palhoça.

NASCIMENTO
O lar do nosso conterraneo 'sr, lide'

fonso Juvenal, funccionario da Bíblio'
theca Publica, está em festas com o

ascimento de uma herdeira que tomou
o nome de Gerej.

'�
'Tol

�
�
�
�
ID A pedidos, edital) etc., 300 réis 11 linha [[I
I]l 0_, annuÍlcio, por longo praso têm 10 % de abatimento [Q]
ffil._r-:-�Tci'_;lP"J(5l� r.::::x;;:;l;���-'tD{�J-:-'�

JjjJ
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Os aImuDcio8 na "Republica" se'rio feitos de
aeeordo com a seguinte tabeUa:

Uma pagina inteira (urna vez)
Meia pagina c,; e

Quarto de pagina .:

Oitavo de pagina ( c

\ /16 de pagina .«

1/32 de pagina «<

1/16 de pagina (um mez)
\,!ll de pagina c: o:

i50$úoo
80$000
40$000
25$000
20$000
10$000

�oo$ooo
150$000.

Na l� pagina texto 1$500 a linha, 2� pagina 800 'reÍl

Annuncios

PHOTOGRAf HO

RUA TIRADENH.S. fç,.

Retrato. pal'a todo. os pr( C:Q",

de.de 5$000 a duzit>'
Trabalho lambem aos der.;; f!-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-PONTO FINAL.
,
.

NOTICIAS DE ULTI1\I.[A HORA

A questão do
Levante

A tnUv!1 Hliõemia' -' �:r:er�ae:���s� ::��odo f:��:�o todos

I Beminão', �� fi��in!te
.Londree, 3 Estã-se fazendo. imensamente, a Roma, 3

.

'.., \

A epizootia vae tomando propor- matança do gado atacado e dõ suspel- Correm boatos de que o miuisterio

ções assustadoras, apezar das ener- to.
-

.preten de apresentar breve a sua de:-
gicas medidas .adoptadàs pelo gover- missão"
no.. f' "lmpoff)·Yel � rO[OoftrU[ra-O Diz-se que tal attitude é motivada

(
-.

Diz-se que em certas regiões do lU�. U G �
. \ pelo facto de não concordarem, va- Serviço directo ,de Londres para

paiz a aphtosa não se manifestava ha "li tnroD� riospartidos, com a participação of'- a REPU.B'410A, A. A.)
mais de 30 anuas, de fôrma igual., .

Du L ti ficial do governo nas homenagens Londres, 31 .' .

O ministro da Agricultura affirma \
Londres. 3 prestadas ao Papa. ' I Depois do recebimento do mem»-

que o unico meio efficaz de debellar Falando no G,uce�s Hal� em pre- randum Irancez a: conferencia que
o mal, era abater, se.n piedade, de sença das, ?ltas autor,�ades inglesas, Monnmnnto a.o· .Ufa'I"1 tinha sido planejada entre 08 mi-

f6rroa draconiana todo o gado ata- s?bre a Liga. das Nações e a Rus-, m� � nístros dos ·negodos estrangeiros das

cado.
I

sia, Nansen dlSS� que. a recoustruc- . Buenos-Aires, 3 . potencias alliadas 'sobre a questão do

Já foi ordenada a matança de sete ção da Europa é imposaivel , emquan- Os estudantes e grande numero de Levante e que devia ter tido lugar
mil cabe as.

c

to a Russiá. não se. reconstituir, 8e�- pessôas gr�da8, fizeram urna impor- quarta-feira. �oi transf��i�a, a pedidoç do tambem Impossível esea reeonsü- .tante reunião, afim de.' resolverem dos governos inglez e italiano.
tuição, emquanto houver parte do constituir, um comité,' que offereeerâ] Estes dois governos tinham espe
tE'r.ritor�o russo invadido, pela fome . e um �o�umento ao Brasil pelo Cen-I, rado po�e.r entender se a c�rca de
epidemias. tenario. I uma politica eommum que teria per

I mittido obrigar os Turcss e os Gre-

A Drill� -em n!'W York Ultim�1 [erimoni�1 gos�s a���;�sUjáaC�����r���::e\m
New York, 3 Roma, 3. .

,- submetter-se a um tal aecordo . po-
Alastra-se- intensàmente . aqui a Realizarani-se hontem as últimas rém parece que o memoranâum

epidemia da grippe.
'.

cerimoniae. na capella Sixtina, por francez não permitte esperar que:3osé.;. S6mentem hontem foram registra- alma de Eenedicto XV, -tendo. com- França acceite qualquer politica en-
se- dos 863 novos casos:e,43 mortes, 'parecido 48 .cardeltes.. volvendo pressão sobre os Turcos.

Epizoctia
Londres, 3
o governo teve eciencia de haver

irrompido rnysteriosarnente na Escos
sia a epízootia, que, augmentando
assustadoramente, está devastando os

rebanhos.
Esse facto' tem' preoccupado

riamente o governo, que ordenou

o ,novo governo francez paree
não poder nem querer negociar as

sumptos relativos ás questões dõ Orí"
ente fôra da esphera que lhe for tra

çada pelo seu tratado com os naeio'
nalistas turcos e deplora-se geralmerr
te que os esforços em prol da paz 'se-,
jam impedidos por uma. medida de
caracter tão duvidoso.

Não se sabe ainda se a conferen
cia terá ou não terá 'lugar, porém pa
rece certo que a questão será levan
tada quando o parlamento britannieo
se reunir na próxima semana.

pediu hoje. a

Roma, 3
,

Os governos francez e italiano des
mentiram a noticia de 'erem procura
do intervir na escolha do novo, Papa.

"

Demitl�'le O ga�iD�te ilaliol
Roma, 3

. O gabinete italiano
suá. demissão.

Q' Dr.Amertco da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara � Presi'
dente da Junta Apuradora, etc:

Faz publico 08 nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
eUe presidida resuftaramvctados para Deputados ao Congresso Represan
rarívo do Estado; nas eleições procedidas no dia � de Deezmbro proximo
indo, na ordem seguints: .

Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480, votos
. Coronel Caetano Vieira da Costa 10,316
Dr.. Edmundo da Luz Pinto ' 9,714
Dr, Carlos Victor Wendhau�en 9,653
Maj�r José Ad:I;ICio Soares Moreira' 9,530
Dr. At'lhur ferreira da Costa 9,346
Coronel João Fel'nanDas de Souza 9,287
Coronel Hyppolito Boiteux .' 9'275
Jornalista Oscar Rosas 9.J52
Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086
Dr, Henrique Rupp Junior 9.oál· »

Coronel Manoel Thiago de C1stro 9010'
Dr Ivo. de Aquino Fonseca 8'984
Dr. Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955
Dr. João de Oliveira .j

8924
Coronel João Gnimarãe.s Pinho 8.904

. Capitão Joe Luiz Martins Collaço 8.877
Dr. Cid Campos - 8.317
Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho 8.281
C(\mmandaote Carlos Moreira de Abreu 8,223
Major Luiz de Vas'Concellos· 8..222
Dr. Victor Konder 8.215 gre.Coronel Alvim Schrade[' . 8.21o:p. -Previne.se aos srs, passageiros quePharmaceutico Manoel Daodoro de Cal'valho - 8.209 » esta Agencia só dá biihete de passa"Major Eduardo Otto Horn 7.856 »

gem diante da apresentação da attestado
Capitão Vida! Ramos Netto . 7.856" » de vaccina.
Dr. Placido Gome's 7.767 »

. -Carga até a vespera da sahlda aos

p' d r,Dr. Aa.toni,o Vicente Bulcão Vianna 7581 » pàquetes ' fU[I'18 II
e uma casa Impa,

C I f
.'

A' F "d 7 346
' • com dOLs q'nartos den-oron e ranc!sco I ves agun es. ,lO

-

Para 'mais informações na Agencia da '

Major Bibianb Rodrigues de Lima 7.127. J) Companhia, á rua Conselheiro Mafra tro da cidade, Paga-se o ::lluguel
Dr. Walmor Argemiro Ri'beiro Branco 7.044» n 23 com o A6ente - adiantado.,' Trata-se na gerendaDa.do,9 passado nesta cidade de Florianopolis, a�s Ci.DCO dias d,� mei de

. '.

AVJSO desta folha.
J�nelro de ]922" Eu, L.e()ca.rdo J?rge de Camp?s JUOI?r, .Tabelhao, ,ser: - A Companhia Nacional. de Navega- '.

'. '

.'

.

_vmdo de secr�ta.�lo o e�crevl (Asslgoado) .1merwo da S'tlv�lra .Nunes, Esta I ção Costeira, põe á disposiçao, dos

I Offlel"na photographlcasonforme o origInal. El a ut supra, T-abelllao Campos JunlOr. '

srs. Embarcadores, n'este porto. seu '.'

O major Luiz de Oliveira Carvalho 1 AO PUBLICO' f.ABRlrA Dr RrpOSTEIROS COl·. armazem.e lanchas auxiliares para as de photogravurasuppíente em exercicio do Juiz de Direito IJ l l ,. mercadonas, a serem embarcadas em' ,

.'
fr

'

da la, vara da Comãrca de florianopol,s,na A novã .serraria inícianora da CHAS CORTINAS ST'ORES PANHO seus vapores, correndo as des!Jezas de Acha'se func�lOnando a nossa o ICI-

forma dalei., baixa da. lenha em lO,roa fornece' , , , . armazenagem e transito, por conta na phot�graphlca e de pho.to6(avura
âet�zc�����j�o:nft,u��e�e�re:����e ���ror� em domicil!os,' metro ,embico 7$000. PARA MESA. JOGOS PARA SALA, d'esta ComPcatRiao'UEIRO . �3t�������a parll a <Repubhca,.e par

midade com o § l' do art. 2' do Decreto n_; Rua Almirante AlVIm n, 28'

TRilHOS PARA MESA F.·d 1
- Attende.se a qualquer chamado c en-4226 �e 30 de Dezeinbr? de 1�20, ficam TelephGue D. 53. 1 e ense

'

designados os �Ias de ��mtas fetras � sab·
. Pela propríetaria

•.
.,

. commenda com toda a presteza.
bados, no Palaclo MuniCIpal das 12 as 16 I

E' d d' n !'o abbado .<1 Especialidade em reportagens photO'
horas, para as audiendas espec:aes de ins·1 Affonso' Asai. O" Schaef'.Óer & CI'o espera o o o!' e os. -

graphicas e clichés.
cripção de eleitores, os quaes d�verão apre I". '

..LI UI do corranie, seguindô para Laguna.
sentar no acto os seus requerl:nentos lOS·

A ··f I' ,
Recpbe encommendaB e cargas pS' Preços modicos.

truidoscom os documentosexigdos pelo ·08 In·e Izes Fabrica de' reposteiros. vitrazes, lo arIDnem n. 1 da Companhia N. ClicM mínimo 5$000. Centímetros
art. ó'da Lei n., �139, d� 2 de, Agostode. +

.

.. NC'
"

L
. Bd" 3 100 réis

.916. E para chegar ao conheCimento· d�, .: colchas, cortlDo.s, cortmados, store:=!,
. OStelra, no �rgo. a aro n.

tQdos, mandou lavrar � presente que s�ra Famoso oCllltlstaafncano, recen panno para me:;:.a jogú pal'a saia' tri- florianopolis, 19 deJaneiro de 1922 Govern -

Municipalaffixado e publicado pela lmprensa. Flona I t t h d d E t .' I
•

f.enlle! !LU!I;. -

lIop01is,10 de Janeiro de 1922. ,Eu. José I ,e�en e � ega o a uropa.;, reme - 'lho para mesa, Jogos para lavatol'lo; Revisão do lançamento de imposto
Garcez Junior, escrivão o escrevi (ass)� tera grahs a todos que se Julgarem véos para noivos etc, I __.:-. de abertura e continuação da na-
Luiz de Oliveira Carvalho. •

f ". '1' I" . .
'

f' ff'
,

Está conforme. lU ellzes, um ,pequeno .Ivro. no qua
.
AcceIta-se pedldSls para IDstalla- , ,.

.

gOCIPS, a cas, o lClnas, etc"
O ES'crivão Jo$é Garcez Jum� encontrarão, o nec€ssano. pata conse- ções completas de casas, dos artigos. COl'lrClfl CORArÃO DE JfSUS ���:��fo� p,esos e �edidas e

HA BOAVISTA' guirem a ffillicidade e a realização de
. l U y

LAN.C '.. supra. -. (Equiparado á 1�8eola Normal De ordem. cio Sr, ,Superintendentequalqucl' desejo justo. Quer ter sor- Devido ás machinas morlernas e (JáthlU'inense pella, I.ei u, ,Municipal e nos telJT10s da Portaria
Vende·se a tl�perior lancha á tel�O jogo. e,m amores e �er realiza- bem apel'feiçoadas, esta fabrica está . '12�3 de I' de Setembro -In. 163 desta data, faço publico .paragazoii.�a

' «Boavlst.a., ,Preço de dos to.d�s o.s seu:J n�oclOs? Quer nas condições de ·fornecer o que hada de 1919) conhecimento dos interessados que no

occaslao.. A, tratar :om, o Snr. harmo�l�, 0,0 lar ou
..

hr'lr de SI qual- 'moderno, elegante e de superior qua- A$ aulas do Curso Prdiminar I dia 22 do commte' terão inicio os

Elysio Slmões, Rua Joao PintaI 14 quer f�ltlçana ou m.ao olhado.? Es- Iidade,
.

S,e reabrirãoa 15, de Fevere.iroe as arab,alhos de revj�ão do lança�ento
crava para a Caixa Postal n, 55"

'

do Curso Normal 'a l' de Março. d? Imposto d,a abertyra e contl�ua-
.

,.1
.

.' - l' çao de negociOs, vehlc,j�os e aferiçãoNictheroy-E do Rio .de' -Janeiro, 'Exposiçao permanente Os exames :-e admlssao. ao Ollr ,,o proximo exerciclo de 1922, de,
envia,ndo. um ,se11o e endereço, que- anno n.:nmal começarfl,'J a 20 de accordo com as tabellas annexàs á
lhe será, enviado gratis. DIRIJAM� PEDIDOS A' Fevereiro; '. L,ei Orçam�ntaria em vigor.

E,ly's' 1"0 SI'.'m-oes Amatricuh ea ínscrl�çãopartl .��cretaria d� Super!ntendencia Mu-
, de

.

·admissa-o estao mel,>al de flonanopqlJs, 21 qe Novem-GS exames
,,.' " bw de 1921.

. Rua João Pinto', 14 abertas 11es le o dIa 10 cJ.e JaneIru Manoel Esperidião ,da Silva
F.LORIANOPOLlS A DIRECTO�{A.

.

Omeial lançador,

Governo Municipal
Cobrança do, l' semestre dos

impostos de continuação e

abertura de negocio, aferição,
vehiculos e taxa sanitarja.
De ordem do . sr. Superinten

dente Municipal, e nos termos do.

regulamento.! faço.. publico, para
coohecímeilio dos interessªdo�"
que durante o corrente mez, em

Itodos os dià's uteis das 10 ás 15
·-horas, se procede n'esta Thesou
raria á cobrança ,dos impostes de I
abertura e:continttação de nego-I.
cios, aferição, vehlculos e'nte ao I·sartitaria� co!,respond e .taxa pri-
w

.•
eiro selJl_estre do actual exel'c!- IIelo de 1 ��2, sendo a taxa saOl-

taria cobrada de accor-:!o com a

tabella annexa á Lei n, 251 'de 121
.

de Janeiro de 1917, em c()m�ioa-I
ção com o art. n 18, da Lei n'l
441, de 27 de Outubro de 1917,
O contribuinte qne não satisfi�er

.

o seu�debito dentro do praso aci

ma, fica sujeito á, multa de 10 'i.
decorr�do ° dito semestre e ele
vada a 15 . /. !l epoca da, cobrafl '"
ça do 2' sem .. __ .::.

. Thesouraria -da Superinten'::
dencia Municipal' de Florianopú
lis, 3 de }aileiró de

_

1922.
Antonio Coelho

.

Pinto'
Thesoureiro

o Consolado' da' Batia. mudou
se psra a Rua Deodorõ n. 4····50'
brado. ;

VENDEM·SE os predios ns, Z6
e 28 da rua Campos Novos, Tra'
ta-se nesta redacção.

GREJA EVANGEUCA PRESBITERJANA
DE 'flORIANOP.DUS

Pastor. Rev. Julio, G. Nogueira

[lide N�,nlfa.[a-'I nl·r� No seu. templo Sito. á� r�a Vi.sconde'n li nU �II IJ G U de-Ouro Preto, n. 30, celebram-se
E�t{: Cou;panhh.. IHJ8SÚe 00

cultos pliblic?s co.m p-r��açã� ao

Rio de Janeiro Armaze.ls Oe.1 Envangelho, as. qUlntas.felr�s, as 19

raes ;i, disp.osição (Ie seus

em.,
e 30, e aos domingos ás 11 e ás 19

bar�mtlore8 e reeeb�dore8'I}arn e 30. '

, .

o efCeUo f.e Warrants. A Esc?l.a DQ�In�cal, para o e�tudo
.

.

PAQUETE I dematlco da Blblla. e de. ca'theclsmos

I
'

..

h I p a adultos e crean-ças de ambos 'os
tapu y. .

s ,xos, rea�jsa,sé a,:s do�íngos, depois
Chegará dO- sul, domi�.go. 5 do d .culto _a, m�nha (en.r.e �elO dia e,'

correntp, seguíndo para os portOi!
mela hora aepOls de meio dia).

de Parnnaguá, Antonina, Ss.nlos, Rio .
Ingresso franco a todos «Vem e

J� laneiro, Viotoda, Bahial Maceí-ó, I �eJ. (JoãO!: 46).
. ..ReCife, _Cabedello, Natal, Mae.au e '�JG"_'liV& _""fT.'! Mossoro. '

.' ..........- -',

\ PAQUETE

I taj,u b_á.�
,

'Chegará do
.

norte, domingo, 5
jo corrente, seguindo para õs portos
de Rio Orande, Pelotas e Porto Ale'

"

»

»

»

».

Jõe' Collaço
,..

Advogado
» RUA ARTISTl\ BITTENCOURT

Caixa Postal n. 120
I Flori.!lnbpoli�

«R.E.PUBLICA;, acha-seá vendaina Agencia EDU' CHAVES. PI'a-
�a 15 de Novembro. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


