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O MOMENTO' ·POLITIO
,0 general Tasso' Fragoso dirige. uma importaD-

A t- de (v\arço proximo, todos os cldadãos brasileiros, alistados
'.

t
.

(I MI'-como eleitores, são chamados ás urnas, 'para escolherem aquelle que, te ca r .:l.:)0 'u'b ,. I-tar
;00 quatriennio de 1922 a 1926, deve pr-esidir a Nação Brasileira, No , ,,' U U

,

'

mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substitúto do mais alto magis-
trado da Nação."

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema' direcção do

partido Republicano Catharinense recornmenda a todos os seus cor-

,rellgion'!ios �tArthur da Silva Bernardes 1 General Tasso I
Não precisamos encarecer os serviços prestados, á causa publica )

por tão conspicuo cidadão. Moço aindà., pois nasceu em .. 8 de Agosto. fragO·SO-de �875,. �o.rmou·se em d.ireito n� faculdade de S. Pa�lo. tendo log? em
.

U 4.

.

seguida iniciado a sua vrda publica no Estado de· Mmas, onde fOI de-t .

putado á legislatura mineira, de 1907 11 1909, ,quando foi eleito para
.a Camara dos Deputados federal,' que no mesmo anno deixou para A rt d 8 E a I

.
exercer o cargo de. Secretario das. finanças do seu Estado, cargo esse Ca 'a e· X.
em que .prestou . assignalados serV1ços.

'

,

•

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

ao M c h I H re�orou, 'pois não tardava a ser. escolhido para succeder ao Dr. DeI. are a, . e t:iiiI

phim Moreira no Governo de Mm�s Oeraes. Nesse alto posto, o dr, •

Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem!'m es P' residente do.actuando de modo lntelligente e. seguro na vida e des�nvolvimento do , '

:Estado, concorrendo para o invejavet grau de prosperidade que des-

'e IbM "'"
,

Iructa actualmente a sua terra natal.
.

.

U I Ita r .

Para. a Vice-Presidencle da República, o nome' que a Commissão _
re-

commenda, é o do

Dr. Urbano dos Santos da Costa' Araujo·

(O'.cA Verdade», de hontem)
i �DepOls .que a banda militar desia Ca.
rital incluio no seu repertorto o cele
bre Mé.-hymno da dissidencia que
tem por bandeira uma carta falsa
era de prever que os amigos da sr .

Vldar Ramos, até hoje impotentes para
se orgarnzarem em opposição efficaz
ao Governo, do Estado, procurassem

1 explorar a briosa Guarnição e envol
vei a uos seus manejos politicas. Um
diminuto grupo de jovens conscriptos

.

Inexperientes deixou-se cahir na arma

dil.ha .e a nOSSa cidade assistio pela
prtrnetra vez, em a noite de quinta
féira, uma flagrante manifestaçao de

Rio, 4.. o Geoeral 'I.'a8so Indisciplina por parte de alguns solda-
Fragoso envioo ao Presideu! A bordo do vapor ·ltapuhy, se- d-os catharinenses, que espíritos per
te do Clob Milita .., u segoiu' gue hoje, para o Rio, com destino a versos reumrarn para ridicularizu,em

Filho
�

do Maranhão, onde
-

nasceu em 1859, estudou direito na Fa- te carta: MinasGeraes,o sr.capitão Antonio [oa- cançonetas e assuadas, ao brasíteiroít-

, culdade do ,RecJfe, na qual se distingulo pejo seu talento e amor I «_Meu �aro Mar�chal. quim de Bouza, que vem de ser trans-
lustre que, Chefe da Nação amanhã;

.ás lettras. Logo depois.... de .Iormado, exerceu em sua terra o car- i:s�revl-v_os ha dias uma carta sobre
d d B Ih será. o Commandante" Supremo das

.go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo. nomeado, em a �eltberaça('l tornada n� .ultlma Assem- feri o o 14' ata ão de Caçado- gloriosas Iorças do Brazil e Presidente

1889, juiz de Direito de Campos Novos. neste Estado. Mais tarde, blea. Geral do Club MIlitar. res 'para a guarnição daquelle Estado. de Estado-hoje, tem pela força de sua

1897,
.

o Maranhão, o -elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo Fil-o com abso�uta lealdade� .sobre· Servindo, ha muitos annos, nesta Iuncção as honras milttares conferidas

'110 anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não tudo, com.a serenidade de e��trIto que Capital, o illustre militar: impoz-se ás altas patentes.
.

tomou posse) resignando o mandato. foi reeleito deputado federal me e habituai nessas. occasl?es. sempre á coneideração.do nosso meio O povo testemunhou com surpresa

.ã '4a e 5� legislaturas- (1900 a 1905), e eleito senador em 1906. Agora mesmo a reli, sem vlsl�m.br�r social pela fidalguia do seu trato e.
o Iamentavel facto e os proprlosnflís-

Em Janeiro de 1913, 05 seus conterraneos elegerern-n'o novamente as m!nhas palavras �enhuma lOJur!a. tas de responsabilidade negaram sua

:Governador do Estado,: 'funcção que ainda dessa vez não chegou a;
ou siquer a. mais .eve descorte�La pelos brilhantes dotes do seu espirito, solidariedade aos promotores da indis··

. exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republlca, para o qua- para com os .membros dessa Associa- fazendo um largo circulo de amisa- ciplína. Durante a curta meia hora

trlennto de 1914 a 1918. tendo exercido a presidencia em 1917 du- ção. l . ..' des que lamentam o seu afastamen- em que se �esenr?lou .esse triste es-

rante a ausencia do dr. Wenceslau' Braz, Depois, foi pela terceira Deni�ls, não havia .mo_tlvo. para tal
to do nosso Estado. -pect�culo, umco ate hoje .ern . todo o

vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente ex-erce procedtment_o, contra�lo a I:,tnha edu-
A

. - S' desei Brazll na presente campanha preslden-

.com muita competencia e brilho.
. cação.e a,?s m�us habitos, V!sto que o o s�. capI�ao. oaza eseJ'lm08 clal, a população e a grande maioria -

São esse5 os dois nomes que a Commissão Executiva reçommend� me� IntUito nao era. aggredlr compa- uma mUlto fehz VIagem com os vo- dos sorteados souberam conservar uma

.ao suffragio dos seu� amigos e éompanheiros. _n�elros, s�não deixar patente. �ma tos de uma agradavel permanencia digna indillerença ante aqueUa affron-

. .

Contra o cidadão lillustre que indfcamos para Presidente da Re- dlscordancla momentane!l de opInião. em Minas Geraes. ta ás suas tradições de civismo. O·

publica, levantaram os s�us adversarios uma· verdaddra campanha de Surprche.ndeu·me, pOiS, e �eve ter .. _'-..-'-�"'''''_ --' .- -
'-' . grupo vidalista nao conseguiu o seu

difamação, infeliz e deploravel recurso de que só lança!ll mão os que surpJ:eh��dldo a todos os SOCIOS d? T :J D '1i #,;r intento. .

'1êm a previa certeza de que nas urnas não poderiam obter a m'lio- Club .Mllltar, a de�lar�ção que. a D,· �u.�Z e�ILJlQ.O A Guarnição de florianopolis mais

_ria nccessaria para vencer. Chegou ··se at( a . attribuir aó dr." Ar,.. rectona, de que SOIS dl�no PreSidente.
Homenagem ao notavel poeta

uma vez cumpri0 o seu dever. O re4

thur
.

Bernardes a autoria de uma carta escripta em . termos grosseiros tornou publtca nos Jornaes de 27
t duzid? uumero de conscriptos que

. . I h d 'd· d
-

"

deste mez
. eou erl"aneo t t f

mdlgnos de qua qu�r omem e me lana e ucaçao, e na qual se .'.
.

,

.

. Quinta·feira será inaugurada á r
por Ins an es, se a astou da linha

continham insuflos aQ Exercito NaciGnal ao Marechal Hermes da fon· Nella se faz appello a um artigo dos
J Pi t

•
•

'. �a disciplinar, está, a esta hOFa, enver·
.seca e ao dr. EpitaCio P"'ssoa�

,

Co� a falsificaçãó dessa carta pr04 estat�tos do C!ub, que m� parece hão i���tre nc����r���� e�r q��i���in 10 g�nhado perante seus· camaradas e

.curou-.se incompatibilisa; o can{fidato, já apoiado por quasi todas as
ter �Ido bem tnterpreta�o. . . dos Santos, .uma placa' de marm:r�, remtegrado nas li�ões d! honra 9ue

forças politicas do paiz, com as for�as armadas e com o Governo da União. . En:t todo cas.o, o c.asftgo. terrlvel m' commemorativa. . .

lhes dão seus superto�e�. A autonda'

F.elizmente, porem, esse· pl�no ,não produzio o resultado esperado, fltngldo pela Dlreclona, peJOro tah'�z. Por nosso intermedio, $) Sr. Dr.
de de�ses se fe� s�!lllr naquella mes'

�pols as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da do que quanto) possam �star� prevI�. José Boiteux, iniciador dessa justissima
ma .nolte pela pessoa d? Tenente Pe'

.

carta, e o nobre Ex-ercito Nacional, numa bella e confortadora' mani· tos no,s mesmos estatutos, deIxa eVI'
homenagein. con v, da as autorid ades e

dro Carpe� .

q ue, conscIente das Suas

:feslação de civismo,: não se deixou arrastàr como instrumento da po-
dentemente mal tedos os que escre-

o povo a comparec'erem ao acto, que responsablllda�� ,de ed!lcador e guia

llitiquice stm escrupulos, conservando.·se em nivel superior ás agita. vera!l1 ca�tas ou t�legramm-as referen·
Se realisará ás 18 horas.

. dos moço.s mIlitares, c�amou�os ao

.ções das ruas, firme na sua funcção constitucional de defensor da Of- tes a sessao de 28 de Dezembro,do
_ .• '" . _ .. , - .. ___. bom cammho, pondo ftm á depri'

�em publ�ca, do' regimen republicano e da patria. fief. ás..- suas glo- anCno passado.. .. - ':' rorvl·to dn, hne�mOolo n Pro.
mente algozarra. .'

",osas tradIções. '
. . _ om� a DIrectOria nao diZ quaes �� Urí �U U � rí

A Guarnição de florianopolis não

Esse e outros meios de que ·09 ad versarios se. uiilisBram, e
os que jul�� s� haverem expressado, des�ereceu, não des'!1e.recerá das sjm.

continuam a utilizar",s61 na vã esperança de forçar o 'dr. Arthnr Ber- d� modo InJuriOSO ou descortez, ex Dhyl�Xi!l,. Rural pathlas que todos. �os Ih!! tributamos.
nardes a desistir do pleito, têm, Bntes, alhaiado dos candidatos da poe todos os se�s autores, .pe!o. me' H u tu Num momento cnhco, como foi o do

opposição, aliás, extranhos, de certo a taes manobras, a sympa'hia e o nos, â sanha feroz de cer.tos md�vlduos laudo. do Club Militar. que dividio o
1ipoio da maio! parta das classes conservadoras. e, P9r outro lado, e�tral'!hos ae 6:1Qb, C�IO prazer sata...

"

INAUrURAPA-O DA SE'OE c_xerclto em d�as correntes, a Ouarnj·
,têm servido de estimulo e incentivo. ,8 todos aquelles que, em grande �tco é ver·oos, nest� m��e!lto. ançus" ll!l çao dest� Capital, e�tão sob o com'

maioria, celTsm filelras ao redor dos nomes consagl'ados pela Con· lJado;.cad.a vez maIs dlvldtdrs e Irre· Terá logar amanhã, ás 14 horas, mando do digno Major Luiz Sombra

venção Nacional.
"concllt.avelS. á rua Victor Meirelles n. 6, a inau- manteve se de�tro dos limites que Ih;

Todos Oi! riezesete Estados da Ftlderação, que indicaram, por seus Não sei o que a mesma DireCtoria
guração da séde do Serviço, do Sa. traçam as le!J e os regulamentos e

je2'itimos represen�8utes, os nomeS- dos drs. At,thur Bel'nardes e Urbano pens� do. '!leu caso, P h I
'.

R agora. garantIa da cont'nual'ãodessa
� Nao "reto porém que commetla a neamento e rop y axra tIrai, que d t b

'W

dos Santo;;, continuam, com inabalavel seguran,ça, coherentes com o ( ." ,! .

'
.

con ue � no re, é sem duvida, = peso

�ompromisso a�sumido,'e isso significa a victol'ia dos dQis iUustres can_lclamorosa IOj�s.hç� de ca}lltular a ml- obedece.á provecta direcção do sr. dr. soa. do IIl';1stre Co�qtandante Lima Ca�

didatoB. S. C�tharina. guardadas as devidas propo'r�ões, 'vae, de certo,
nha carta de InJuflosa e

. descort�z; mas Arthur Guimarães mara. cUJos galoes de Ooronel por

.�oncorrel' puderoSI.lIDente para eSie resultado·, pois a Commissão 'Execu- e�se é o .seu ponto de vista, repito que Recebemos e agradecemos a gen- s�us servi503 á Patria e' li Repu'blica,
iiva cont� que todos aquelles q·ue são membros do Partido, pres'igíarão; nao cretc.. tileza de um convite para aS8istir� tem o brIlho dos bordados do Gene'

'

lem hesitações nem desfalecimentos, a scção dos seus dirigentes, que,'
Só me rest� pedu:vos, meu car� ralato. .

desde o primeiro m�meato, desas50bradamente, collocaram.se ao lado ,Mafech�J! a façaes sCI.ente de que m!
mos ao acto,

.

Nós nos co�gratulamos com o Exér.
dos candidatos da Convenção.. nh� faml�la e eu, Ihe.dlspensam�s ami· ---:::---"' •••- CIto p�r ter, amda uma vei, voltado as<

A dedicação á causa commum, lie que têm dado sobejas provas �ertc?rdta a que allude a�obredIta nota. Mal·Or Jo'e' navarro ll·o' c?stas aos seus exploradores ineons�
.em tod()3 6s tempos e vissicitudes, os nossos companheiros de' todo o

MInha mulher, meus filhos preferem �. � CIentes),

Estado, as !radiçõ3s de disciplina, qne têm sido até hoje a nossa maior, pobreza e honra que Ih:s vou le�ar, . Procedünte de JoinviHe, onde' é

força partidaria, e, sobre tat'lo, a confiança que merecem os dois uomes
a comprar com o pecuho das ca�xas abastado commerciante e. prestigioso

mustres que l'e.commétldaCtlos ao eleitorado, nos petmitte a certeza de que
do Club, a deshonra do seu �umtlde membro do Directorio local do Parti-

S. Catharina dará a mais brilhante e 'expressiva votação aos drs. chefe». !_
d b

c

Arthur Bernardes e Urbano dos Santos. Ad'
.

d S
. 'o Repu lirano, acha se nesta .Capi-

.

A Commissão Executiva espera que, mais uma vez e como sempre.
U lenClaS O r. QO- tal e deu-nos o prazer da sua visita o

fialbam cu'mprir o . seu dever todos os seusdedioados companheiros do vernador nosso prestimoso co�religionario sr.

Pertido Republicano Catharinense,.
\

O Sr. Goveroador do Estado (!lajor José Navarro Lins.
. Hercílío Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu Guilherme dal"á audieuclas publicas, ás 8. S, deu-nos hontem, o grato pra-

da Silva, Antonio Pe1'eir4 da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen� te..çall e sextas'feiras, de 13 zer da sua visita, que muito nos pe
.,J04o da Silva Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo ás Ui horas. Nos restautes nhol:ou.
Tor ';0) ... rt .J" ·l· TT

•

nu dias S. Exa. atteDder� 80IDeu'
�I yet.W vampos umor, Fulvio Aducci, Pomlfl'/, tO �espaz'/,ano ar� Ao ár, maior José Navarro Lins
.te Lu T

'.t' te ás "e8saas que tlver�m ao- 'J

Z, tiMo Pedro de :. Oliveira. Oarvalho, José Arthur Noiteux, dleoela previamente marca' apresentamos os nossos cumprimentos
, da, de Mas vindas.

. Ao
.

Deitario' [lt�lrlneD!e

. (â�ilão Antonio '�oula LAMENTAYEL !'

•

�

Para�B! uavaes
Rio.4
o sr. dr. Veiga Miranda WIOIS ....

• �
I

tl'O (la Mannha, con.vidou o SI:. dr.
Epita<iio Pessôa, para assil:!tir ás
grandes paradas navaes que se' rea.li
zarão na segunda quinzéna deste mez

VENDEM·SE os. predioa ns. 26
e 28 da rua Campos Novos, Tra
ta-se nesta r.e4acçilo..

' .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



REPUBLICA-Florlanopolis. Domingo, 5 de Fevereiro de ,1922

'Os destinos \ do Brasil não são mais
decididos pelos levantes e ameaças
o dr. Basilio de Magalhães, ' histo- [gamente vem presidindo, com uma

riador e sociologo, autor de diversos tentativa separatista, impatriotica e
-----------------.,----,c---:-:,.--:-,--;:--�_,_

lrabalhos sobre o Brasil e pertencente fatricida, que será prornptarnente jul' R. U. do Norte -P3rahyba
a varias instituições nacionaes e estran-gada:"E---sc-o-Ja-s-l-'s-o-Ia-d--as--'--------'-"-"------------I 80

-,

J95
geiras, teve parte activa nas campa

_

Em segundo legar. Pe:la_s magnificas Escolas 'reunidas não existem 3
nfias civilistas, exerceu cargos de con- Impressões que tive a íelícidade de co' N. de classes não existem 6
fiança e de representação no 'Estado lher de palestras com o dr. Raphael Grupos escolares __... 31 54
de S Paulo e ora consaera a sua pena Cabeda, quer no Grande' Hotel, quer N. de classes 80 não existem
e a sua palavra á cruzada de remode tno palácio da Liberdade, em Bello Escolas Modelos não existem não existem
laÇa0 politica de sua terra, natal, preso Horizonte, nos ultimas dias de dezern- Escolas Complernen'áres não exi- tem 56
tando braço forte á orientação impressa, zembro, sei que :J invicto partido íe- Escolas inunicipaeS",

'

não ha dados 50
em Minas pelo dr, Arthur Bernardes, deralista, cada vez mais coheso e aleno Escola-s particulares não ha dadôS 15.300
de quem é antigo e devotado amigo e tado para o �roximo pleito, represen Matricula total 9.460 13280
com cuja irttei:a confiança é altamente 'a agora, mais do que nunca, na terra frequencla itotal 6,855 725_630
distinguido. dos .Farrapos" o papel dos espar- População dô Estado -,

'>
52024-7 87,07ú_

Sabendo que o escriptor patrício, tanas na pristina civil zaçãe da Hel- População escolar 62517, 71.775
qIIe dirigiu a Bíbliotheca Nacional ao ladell. População infantil sem escolas, 53.057 26%tempo do governo do sr, Wenceslau --�E que é. íina'rnente, que pensa Porcentagem da população ipfantil em aescolas 15%. 74%
Braz acabava de chegar de longa v. sobre a atlitude do exercito {li, Idem da. população infantil semescolas 85% 6 72;/:569$000.excU;SãO politica ao Rio e S� Paulo, -rCreio ter' lhe, dilo, logo em co' Renda do Estado 4.033:COO$ '680:000$000
onde conta as mais. solidas amizades, meço, que Arthur Bernardes subirá os Despeza com o ensino orímarto 432:118$ 1 t%
pa·tiêularmente entre os proceres da degraus do Catlete com o pleno -apoio Porcentagem da áespeza com o ensino primario 10,7%
terra dos bandeirantes, «Boa Noi.e> das classes armadas da Nação,
do -Rio, foi ouvil-o 'sobre o actual Os muitos cííicises reformados e os

N'OTAS SO:CIAES O'
"

� -

11melind;oso momento da nossa evolu- poucos em actividade nas tileiras que
.

"

,

,

'n,ovo' ,g,ov'ernO\'I�Ar\JllaJva,<J� ,Dção repeblícana.
. constilu!�am a maioria occasionaldo,

"J
_

, Logo que o ntrepida e em�nent,e Club ,MilItar, nas sessões em que soe IEstreitojornalista nos recebeu na redacção da decidiu o caso d as cartas falsas, at trl- •

1.3 'd J _

ri ""'!J �

.Tribuna» em S João d'EI Rey,-a buídas ao preclaro presidente de Mi ANNIVERSARIOS Ir un ez ' �I 0-, tem?o perrnittir , um vistos
folha hoje' m.als lida no interior de nas.não são nem 'podem ser o exercito : I grupo inían III de 14 «píerrotss per
Mínas,-e apenas trocados rapidos e a marinha.

,

-,
,

'

. (Serviço directo de Londres para correrá.' hoje, �� ruas, visitando a

cumprimentos, indagámos d'elle o que As nossas to.cas de terra e mar rnan Faz annos, hoje, a graciosa senho: 'REPURLICA A A) ,

respectivas ,famlhas destes, em cuja
pensava sobre: c-resultado dó pleito.de ter-se-ão inabalavelmente denlro da rita Celi í Rilla, dilecta filha do nosso '

a ' '. salas dançara e cantará as seguinte:
J' de março. órbita que lhes traçou a lei das leis. E' companheiro de trabalhos sr , Manoel ,Londres, 4

.. ,,'
. quadr!nhas annunciadoras e comme

-Se eu acaso tivesse, qualquer duo profundamente lamenravel que alguns Riíla, revisor desta folha. O Governo provisono do Estado: moratívas do Carnaval proxim.»
vida= dísse-ncs S. s.-quanto á Vicio militares de valor se tenham deixado Livre da Irlanda foi obrigado' a pro- ,

I ia dos candidates-da Convenção Na' er.golfar no atasqueiro das paixões po Fazem a111108 hoje: clamar a Lei marcial em certos e li A�ram ala, o gentes,
cional, as coníabulações com que me liticas, cc.ja vasa foi trazida á tona da

" d di
-'.

d 'I 1 I I
' l deixem-nos passar

'dIstinguiram muitos offieiaes do Exer: opinião publica pelo � pulchro de Caso mita o� istrietos o su ( a r an-ta, que a vidinha á curta,
cito e da Marinha no Rio de Janeiro tro do «Correio da Manhã). a exma. sra, d, Laura Callado, em razao das desordens provocadas virncl-a gozar. '

e as contereucias com qne me honra' Mas, ainda mesmo qee esses espi- viuva do nosso saudoso collegaMir' por elementos tarroristastinho Callado;
,

ram o e .regio presidente do Estado ritos, obnubilad�s, no momento cri-
a senhorita' Áurea-Pires, professora As -ccndições da applicação da Lei

de S. Paulo e, outros preclaros amigos, tico que atravessa o paiz" appellassem normalista; marcial são muito mais severas que
que me desvaneço de possuir na terra intandamente para uma leva de bro

II' 1

dos bandeirantes, alentarmeiam na quéis a favor QO Si. Nilo Peçanh», ° sr. t ão Rcdolpho Gomes;' aq"l€ as que vigoravam ao tempo (la

convicção, que, sempre nutri, de que seriam «vozes claman es in deserto" o galante menino Danubio, filho do occapaçãü 'ingleza.
os gloriosos destinos' da nossa PatriéJ porque h1je, L:lizmente, quem está sr. Luiz Mello, provecto guarda�Jivros Mas com excepção d'estes aconteci

, ,ao s�r confiados ao pulso firme e ao nos quartéis, n'.Js. fortalezas e nas bel· do Thezouro do Eetado.
I'

"

mentos puralnente locaes, poc!_e-se:' af-,
espirita clarividente de Arthur Bernar' ol1�ves llãJ é mais a mlssa bruta-da, firmal' que se está lançando as 'fun-
das, pela vontade soberana do povo naç�o. o' gro. so dos p:ofissionaes d? Faz annos amanhA:

dal'ões de I1m;1 nova et'a de pJ.Z du.
e com o pleno apoio das classes arma' se VIço marcial. capazes de ser all,l' a eKm a. sra, d! Alcivia Pifes, vir, '1

das da nação. Washington 'Luiz, a ciad: s para pronunciamentos, e sim tuosa espOSa do sr.' general AlIeluia l'adOlll'a. Ah! slo é que é gente
quem tenho_a fortuna de conhecer � a ':11 'cidad� aind1 não callejada ti:> ai'l' Pifes; Os ministros dos parlamentor,; do que o mais é_illusão ...
estimar ha longos amws e a quem trr treJo d s carabinas e dos canhoes, a a exma. sra. d. Manoela Mancellos; Sul e do Norte Ja Irlanda conti- quem hoje não brinca,
butej'a minha sincera admira,çao n 'um juventll-de que se nã'1 seduz para a senhorita Alceste Arantes, dilecta nua_lll a conferenciar sobre as ques-

não tem coração!
opusculo vindo á lume em mil nove' fratricidios innominaveis e qu� só traz filha do sr. }oàquim Arantes;' tões que I,hus 'aft'ectaín mutuamente, /

.centos e quatorze, e premiado pelo a mir" postá no engrandecimento ma· a senh)rit l-Emillnha Navarro Lins. «Pi.!rrots» vos pedún
,Instituto Hislorico, é um desses ho' ter;af, intellecfnal e moral de5tá gran E' digno de nota guo os ministros n ,i j choreis na cama

"Jllçns ge quem mais deve orgulh-ar se de Patria!:t .f Osny Lima' do trabalho de ambos 08 govt:lrnos se, Carnavaes' de outrora',
o Biasil,

'

- tMas não crê V. que a
.. posse Faz annos, amanhã, o sr, Agri' acham empenhados n'ulll· esfol'çO que deixatam fama. '

tntelligente, cúlto, forte e de umá do eleito da nação que' será, infalli- men;or Osny Cerqueira Lima, cor 'commum para solucionar as gl'ev�slealdade a toda � prova, tem'se, ao ,velmetJte o dr. Arlhu� Berolirdes, acar- recto Junccibnarb da Directoria de que estão pet'turbaodo as cO'l1!mmÍca-
vel'o e ouvil'o, a impressão de que rele séria perturbação da ordem no Viação ê Publicas, '

d
'

neIte se encerraram a alma heroica e Rio d� Janeiro? ,-

,,'
ções por estradas e feno. -

a pujança physica do cava,lIeiro csans, -,E' possivel que o sr. �ilo Pe- HOSPEDES E� VIAJANTES O primeiro ministro Craig', do go-
peur et sans reproche ... E' um� per '. çanha e .alguns dos seus, maIs exal.h Dr. Alvaro Ramo. veroo do norte da Irlanda mostra·se
sonalidade completa e congemal.- da dos .amIgos almoedem para essé fIm onde' muito' optimista quantt)., ao desenro,-'B d' C' 'd rdel'

.

f rt s n" te Segue, hoje, para Pelotas, 'Jde Arthur ernar es. rela, meu aml' o� es? ros que 10 o uno ai ..o, I o sr. lal' dos acontecimentos futuros.
g'o, que um palz qual ,0, nosso., qu.e alnd� Inf�stam .as su�urras <ia. capl- vae visitar a sua exml fami ia

,

.

'

I
.

'conta estadistas eselárecldos e tnflexl' 1 •.1 dó palz e as alfurjas do ,Nlteroy. d�. Alvaro Ra�os, pre�l�a�or do ga Disse bonLelo que o estabe eClmen-

veis como o actual supremo timoneiro, Mas a guarnição do exercito, o bJ' bmete de Physlca e. Ch�mfCa da Es' to das condições politicas defimti vas
da Republica e os que or'! dirigem talhão nav;i1 e a força policial ,que ,cola N<?rmal e, apreCiado musicista.

e.nt.Are�°Cls'e.�cOeinStPoOu'VOqSu'eera.• 'cebratol'l"e:I'�a a'.I't·I-' �OII·�ar·le�D�e 1001-1[1Minas e S. Paulo, está destin3do a um têm á sua frente officiae5 eonhecld ,s DeseJamos'lhe uma feiiz viagem.
'_:,� a..�'largo surto de'progresso e � marchar pela sua ef1el;'�ia �nq�e�r�ntavel e d: NECROLOGIA flclal desenhada n.o mappa nao 101-

, ' ,ovante para o mtegro cumprImento de vobdo amor as IOsht-Ulçoes, saberao
_., pediria- o bater unisono dos corações O exmo, sr. dr. Hercllto Luz, IHus'

sua miSSãO social na America e no cumprir religiosamente o �seU m�gJo Falleceu aote,hontem, na cIdade, ,_, . , d" tre Oi�efe do Partido Republicauo, re'
mundo, dever. Demais, urge que se pro- da PalhJça, o no�so estjmado con-' �e todo. palZ e� plOl .da paz e a

cebeu do sr. Heitor Wedekin dos San�'
- Acredita v. que a dilsidencia não clame alto e b)m som que os 'des- terraneo Jacob Cornelio de Moraes prosperldaçle da nação.

'

tO'i a seguinte carta:
terá grande votaçl1o nos Estados' de tin�s ,supremos do Br?sil não são mais Ao seu ente�ramento compareceu ,Ao mesmo tempo, o Comité no- «Camboriú, 25 de janeiro, de 1,922.
S aujo e Minas? ,decldldJ� COU10 outrora, pelos leva�. gr�nde numero' ,de pessoas, dada a 'meado pelo governo provisol'io do Es- Exmo. ,Chefe :,r_ Dr. Her;ilio Luz ..

-E' certo que na terra dos bandei\ te� de tr?pa ou, pelas arruaças do RIO esllma que o extlncto ,gosavd naquel tado livre _es á elaborando a nova Respeitosos cumpriment'os, Embora
rantes a intenaiflcação do alistamento de JaneIro A e�emplo dJ que ac� 1,la cidade. ' ' apagado patricia, mas sincero e s,em�'
eleitoral não foi igual á. de Minas. Mas cO,rreu, quando fOI da revolta da ma.} A su�. viuvi e demais parentes dé C�nsti.tuição que d:ve estar prompta pre fiel amigo aqui me encontro de
S. Paulo dari aIJs candidatos da Con' rUJa no começo do governo, do m re sua fJmlhà os nos,sos pez'mes. , para fIOS de Fever8lro. coração aberto a vibrar de jubilo t9€ia
vençãn Nacional pelo menos cem Jníl cha,' .

Hermes �a, fons�;a, �s forçls
.

- A Inglaterra está se afastando de vez que na SUa soberana justiça, o po·
vQtos a,o passo que os da chamad-a, po!tclaes de Mmls e Sa? Paulo, ex, MISSA FUNEBRE toda medida que poderia ser conRide- 1

vo se agita e proclama levando para
«Reácl'ão Republicana» não attingirão cellel1tement� apparelhJ�-s e forman"

E � ff'
.

'dt I' d _ rada como uma ,}'nterv,onção nos ne- O engaste perpetuo do bronze o vu!tCJ,·"
,

'

, do um exercl�o de mais de 10.000 m :,u raglo a ma, o nosso sau
. ....

d d V E Ia dez mil. O numero de eleitores em
h d d r d

- "doso conterraneo Domingos José Gar- .

d E dI' . I" • consagra. o e . Xl. que pe a no

nosso Estad-o subiu a cerca de qua· ol_nd�ns, qute po, e ser. uPflca o I�- cia fallecido ha dbs no Estreito a
gomos o 9ta, 9 .lIvre, � ,sua UDIoa

breza dos seus p�trioticos act0s revi·
,.( té t

'

t d D' me lat men e, SI precIso Dr, seiao) .

' preQccupação e de prevemr qu'alquel' verá perpetllam�nte no coração calha-trocentos mI, a nn a e um e e
'd t bT d

.

ã exma vluva filhos e genro fazem
zembr? dI) anno Jjind"o, d.e mod� qljle rga�r'â:�Oenl:domJo; !::usasi,r���sod:S:;� rezar' i'lmanhi ás 7,30 baras,' na Igr delonga na transfet'encia dos servi- rinense, A apothe.ose que V. EX;i.
Arthur Bern�rde3 era .para �nl aIs te e

mas a ordem e o cumprime!]t). dos pre', ja de Nos�a Senhorcr do Partb, missa ÇOt3 e ná retirada das tropas, merecidamente rec�beu em Joinville,
duzentos e ollenta e Cinco mi vo os "

"

'

. I 70 f' d
'

mento __ : _,_,____..._� minha terra, e que deixou atravez Cf

na terra dos' inconfidentes, em contra' ceítos �onstltuc�ondes. na c��ltal' da pe a t�a e seu pass�, -

[.
;..

[I 'I I'
espaço um vasto halo -de luz biilhante.

osiçaoo a uns quinze mil, que quando R�ptlbIJc-. HOJe, dado o perfel�o a�u- , '

, �nlffio ar O' OU OI' reflectío �om o brado de intensa, ale-�lUjtO, logràr.i a cornaca do -exhau�to r,o ,a. que chegJ:am as It0rg.nlzaçoes eeeJG32JSEJeJI5J813E3E3a UIIIU � � gria o'alma agradecida da população,
e tardigrado pachyderme de Capim' pohclaes ,das ,maiores unrda1es da. Fe' ID "fi), -

,
da capital do· Estado, q�e cimeotandv-

Branco.,. Ora,' �ommando !od'ls os deração; Isto ,e, .daquelles subcrganlsmo 10 Otl' Advogados Dr. \belar- m Segue hoje, para OUl'Ítyb:l� onde com pO'mpas o fim dessa jornada de
suffragios que, por desgraça, obte:nha da Patoa mãls Interessados e� mant�r iii do Luz e ,A.ccacio Moreira 00 está comm!Jndando a companhia do triumpho, feslejou alegre a consequen'
em todo (l paiz) o seoéidor Clmplsta, a o��eme desenvolver o progressos _" (jJ participam ao'8 seus amigos e m 14 Batalhã) de Ca adores ue está da b:ne!lca e jm!ll0rredou�a de �ma
n:)o' ascenderão jamais ao total de 1re' naçaJ, t�nho a plena �er�ezade 9ue �e

m r t d 't 1 d
.

t . .

ç , q
reacçao democratlca, a CUjas fileuas,':-

tos mil de modo que Mtnas e S -tão fulmlllanf:n�enle tatldas e Impla, di c_'en es est.a capl a e o lO e- li) em exerclClOs, para as manobras, o
me alistei sem temoLe de que me ufa'

, P�IO basiariam. no pleito de primei' cMJ�lmente pUOIdas
. tO�ÓlS as tenla�lvas m t'l�l' q�e fU81Onal'am 08 seu� .e8- lU nos80 cont.erraneo ar, capitão Oarlos '110, posto que fosse di�inuta a con

ro de Março a tomar tríumphante a retrogi:l.das e empatrtotlca� que col,lm.a 10 cnptorlos, achando�se hablhta- m Taulois, que nos deu o prazer da sua tri�uição do '!leu aRolo. Pe�':ljtta·me
candidatura do j�iclito filho de Viçosa. rem a llnplantar t�)_ B[�SII o caudllhls: fi doe, porcaQto ,jl attender guaes- m visita de despeelidl18. pOIS Excell�cla q�e me feliCite pela.S:�
-«Acha v. exequíveis, os planos de mo fardado. 0:1 a, iedl1ZI� a nossa fio

li] quer serviços profi�ionae8, não ID' Dese'aruos a.S S. uma feliz Via- de�onstraçoes de IOquebrantavel 5011"
lblevação a que se referem boalos rescente e for,no:;,a terra �e Santa Cruz

li)" t d
.

_

J. danedade que vem de receber, e que:-s� lhidos p'ela g(ande imprensa e vin ao-pápel degradante e abjecto das c�a'
RO ne� a como nas emms co iii gem: junto a essa corôa de louvor a cingir� o

do Rio,Grande do Suh ? tocraCliJS que envergonham a Amerrc� iii marcas do EstAo., m --,-----�-----'_.- a fronte laureada do eminentissimoo�
.

. ._, .

em face dr;> orbe ,cultural. ,

,
fi Escriptorio provisoriamente iii VISO ,Chefe, deponha o meu respeitoso saU�

- cTaes mexer.lcos saq sem dUVIda Nos BomOS hOJe, meu c�ro collega III 'á/rua Visconde de Ouro 'W i:\_ � dar e muitaS palmas. De V. Exa" obs"
improced�!l�e5, VIS:ll_ldo apenas a alar' um. povo pr�sper:o e respeItavel, com T

'

p. t 40 'II O. pedidos de aaaignaturas de curo Crdo. Affso. Admdor., Heito
mar a opmlilo publica para manobras- assento naS Ligas das Nações, e temos W ' Je 0, n .� c;Republiza'.ó aerão attendido. me Wedekin dos Santos,.
eleitofaes, elos sinistros, proj�ctos;- que quema!1ter, «hajáoque houver», adi Caixa --Poltal, D. 110m diante pagamento adeantado. -

__

'

-,--__-,_------_-_-

incubam, parecet1!·me irrea}isaveis. Em .alta dig:nidade .a. 9ue _

ascendemos e. o lO iii OI pagamento. devem ler feitoA ,Com ra-Ie a olicelprimeiro logar, atnda conft,O oue o

sr'l apanaglo
de clvlhzaçao que conquls' iii ..,-FLORIANOPOLIS- ID a gerenct. de.ta folha por vale paI' d T

PP,
Borges de �edeiros não queira man° tálT!os!� '. -

m ' ai tal 01;l porintermedio de eeaa.<"ctID-\
o. rat�-�e com o

char o herolco Estado, a q_ue tao 1011' Do (O Estado de Mtnas) ,eeElEiIEJEaElE5J&aEleesal ...erc.aes. Campos Junior...

E II11sauo
IE»rr�§11

P('rnamburo 41lltOas
230 274

4 não existem
3 2

20 não ha dados
1 1

não existem não existem
600 não ha dados

: 260 não ha dados
61.500 8.496
47.625 6.519

1.966494 1,307_5i4
235.968 156891
174 468 'I 48.395

25% 6% 17
75% "

-

/94%
. 83:

25.901:313$ 6.497--:468$060 5.489:748$18
775:792$ 509:11'6$500, 519:482$00

3� 8� 90

Venham ja vêr todos
� Pierrotss na rua,
a cantar ao Sei
e, a cantar â L'va:

Gente como a, nOS'ia
não hóuv'ainda ígual,
pois nasceu gritando:
� Viva o Cama vai!

Vi 'em, virem todos
a cantar, contentes,
com o lindo Bloco
de «-r:errots» valentes:

Viva à noss,; Estreito
que não tem rival!
Viva o nosso Bloco!
Viva o Carnaval!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Estadc de
'

!' le�ido! IiUOtl!81 �U'ERIH1[ftn[ft[lA MUftl[WAt·, Df CONGR'ESSO DO ESl:ADO
, Matto Grosso �:::�i:i, cbefe interino da Igre- flnalnHD,nU�' t

-,

��::.��� :J.�P ���t��b��d�:a.
O Exmo. Sr. Coronel Raul-no ia, baixou severas instrucções relati- AOMINISTRAÇAO DO SR. CAPI-:

-

(Continuação) _ i
Horn. P_residente do Congresso Re-

vas a izil d ,- b d

l
TAO JOAO \ PEDRO OE OLI- Ipresentatlv,O e q,wvrnado,r do Es- �0-81bl Q � que everao o e eeer

. VEIRA CARVALHO, SUPER- Cornmentando, aind, o art. 7",� diz:

taco, em exerC1CIO, recebeu o se 08 t.,aba[?�s 110 Conclave, amea�D�Q ,

INTENDENTE MUNI.
«Com está limitação (procedencla

guinte tel�gramma: com a prumo e consequente demlss!l0 CIPAL. estrangeira) quer a Constituição evl-
J

Cuy ba 22 Tenho a ho r de J b d "'A P T lar a tributação dos productos nacío-
« a., V E'

' � sh' a qua quer mem '1'0 a Corte ontí 1 EXP�D(ENTEI' naes'em seu giro interestadual.eríoi comcomrnumcar a . X�13, passei oje eía, que procurar dar ou obter infor- Me'z de Janeiro'
governo deste Estado ao Exmo. sr, � _ R' desi h 1

.

o mesmo intuito que alnegou aos êsta

Pedro Celestino Correia da Costa maçoes. ,eqaenrnent()_s espae: ai os dos. Pediam semelhante medida a íe-

presídente eleito reconhecido par� Essas instrucções são motivadas
D SI' AdOla .17C cunda expansão e o desenvolvimento homem delicado" mas a delicados em

t
. . 1922 19'>6 P la d b t d d' e mira UCCI- OlUO requer, do commercío e da industrb nacional, pessoa, com o que eu estou de accôr-

q�a nenrno �. -. eço ve pera fSCO e! a e um cOl'l'esp�n en- devolvendo se o documento junto me -'
-

j> d
'

Ola ;;present�r mais uma vez a v; te qUE', vestido de creado, fOI des- 'd' ib
base I�mensa e manancial pere�n� da o,

'Exclas, meus vivos agradecimentos ber _

Jante recl o.
. . . prosperjd de e grandeza da naçao,,.

.

(Muito bem; muito bem) .

J l't tt -

ho d
co e, to no momento em que estava A Federacão Espirita Catharinense, Esse preceito constitccional tem sido . O SR JO� CClLAÇO: Sr, Presí-

pe as mu as a encoes n osas IS- -

'

po S" presid te' [oão O'a'ndido da I
'

I,

d
'

oenscas ae meu governo. Saudações em acçao
.

.

r ... u
.

.1 �� d.. • ínvariatvetmente observado pelis nos- ente, OUVI com attenção que de todos

atlpnciosas, Bispo Aquino, Presi Continüam os trabalhos do Con- r'! va - Ao Auxiliar Technico, para In- sos tribunaes. Ainda ha pouco, tra� merece as objecções consiítuícíonaee '

dente. clave, cujo primeiro eserutinio se
armar.

� ,_. , vou'se, a e�se proposito. ll.tna verda- feitas pelo nobre Deputado, o Sr. fui

f '

J
• �oepeke! Irmão & ela, --A Secre- deira luta entre os dois Estados do vlo Aducci. S. Ex'. leu o mestre cons

ara .10}e. �
taria, para iníormar. ejtranscrever jun- B �,il í-çji.} ulawje-e Pernambuco, Esses .tituicionalista, João Barbalho, na parte

Pare�e que o� trabalbos, duramo, to a esta o termo a que referem-se os Esrados c imeçararn a taxar reciproca' que se refere á taxação creada por um

I no maximo, ate segunda-feira requerentes. mente as suas producções. tomando o Estado sobre li producção de outros.

Em beneíicio do Hospicio de Alie' -"---.---...... ' ,Dia 18
.

caso um aspecto tal, que os produc- Não me impressionei. Sr. Presidente:'
nados de Azambuja (Brusqne), será PEL,A" IN'S�T'RU-CÇAO' . �oura Sobrinho � Cia-Ao Au- tores dos dois Estados tiveram que -re- primeiro, por não ser ° caso: segundo,
levada á scena, no theatro Alvaro de xiliar Tec.hl1lco p�ra Informar. rcorrer ao Supremo Tribunal, o qual porque na pratica o que se está, vendo
Carvalho, a applaudida revista

eca,dêl'
,

- D. Mana Candida Atves=-Como re- applicou rigorosamente os arls Se 9, são estados a taxarem productos de'
-

o Bastiãos? ,Pelo d�c eío 11. 1.5l2, de 3 d;1 cor- quer,
'. . ,,'da Constituição.feder�I, que veda aos ou!ros e principalmente no norte do

Babendo-se que, .beneficios presta rente, ,fOI creada uma escol, ml=,tll na ,

D, Mar�, d s ReIS ,Coelh.o-C }mo jEstados tax,arem a:producçilO dos ou· pal-Z. ,Os atgum�ntós não procedém
esse estabelecimento unico no Estado Colonta de Pescadores São Joao Bl r�quer, D:-volva·se o Itulo junto me, dros membros da federação, A Ques- na minha emenda. jJorque não se trata

é cle ,esperar que- a' nossa popUIaÇã; pti�ta de I a!>ocoroy, nO, mU!1lcípio de, �Ian�e reCIbo.. '_ �, . . 'tãO, aljá5, não pOdia_ ílispir:cr duvida de criar impostos de importação para a

não deixe de concorrer a esse especta' ItaJahy. - Miguel KaOlwhky -Nae e s.ufhclenlt; nenhuma.
.

. producçar de outros Estados. O caso

cuJn que representará um valioso al.l· Pela r�soluçã� n, 2 9�7, da mesma o documento _9ue juntou, pOIS não da Eram ess�s, Sr, Presidente, as crn- citado por S. Ex., do Rio GraMe e Per·

xilio a uma instituição jJ . benemerita ctat�, SOl �emovld'a a professara pr<;>vi' as co�frontaçoes nem o numero de siderações que queria faz.:r em apoio natJ?buco;'não s�rve de exem;Jlo. porque
pelo muito que tem valid() a numero' sona Mana Marçal, da escola mlxta metro:>, de frenle·_

.' ,
do parecer da (..ommissao esta na memorH de' todos que nessa

. sos insanos. d� .B�aço do �lb�irão Cavalln, no mu- ,

A f;deraç�o Esplrl�a Catha,rmense, (jl1uzto bem; muito bem;) ILtta Pernambuco .taxava especificada":
nlClplO de jomvllle, para de Estrada_ P?r seu presldentt! Joao Cand,do da O SR�OSWALOO DE OLlVElRA: Sr. mente,o t"arque riograndense e o Rio.
�o'ye J.a Retorcid? nq mesmo muni-I SIlva ::-Como �equer, e_:cpeça-se aI vará, Presidente acabo de ouvir as doutis,si- Grande, em:represalia,pass,ou a iaxar o

C,pl�. .' l
em Vista daslnform�çoes." mas considerações sobre direito eou- alcool·de Pernambuco. Houve c1an:

Pela. c esma resoluçao, fOI nom-eado
. CleJ�lente Mansoll.. bforllle a Ihe� tras, não menos. brilhantes, considera, mente faxação do producto de um Es·

Oervaslo ;.,Thomaz de Aquino para sourarl�
, ,.., ções sobre porl uguez, feita pelo Sr: t.:ldo pelo outro. Porque se o xarque

e.xereer o,"cargo de prof�?sor p.roLs? D. Mana Candlda Alves-Como re· Deputado �uz Pinto a respeito do pa, f�sse de S��ta Cathari!la ou do Para'
fiO da escola de Braço ,Mo R.belrao, quer,

, _,. "

,
recer em ài :ic.assão, _ na o,U de MlOas entraria em Pernambu'

Cavallo, no municipio de Joinville. Mou�a Sobrm?o & C!a.--Ju�te. a O SR. Luz PINTO': AchJ que a in- co livre do itnpcstc:' Se o alccol viesse
respectlv a autortz�ç�o para abrrr Ja: dus'ria de cigarr( s não está

especia-,
ija B]hi� ou

da",' .Ala,g03s tinha pas'

CONFERENOIA NO THEATRO
nellas na pa.red�.9Jv,sotJa com terre lisa'ia em i1P:ihum Estado do Brasil. ;;,agem. hvre :110 RIO Or"nde dó Sul.

•
_

, nos ou predlos vt�lnhos. O SR, OSWALDO DE OUVEIRA: No Na mmhéi emendd não mand.o taxar a
ALVARO DE OARVALHO DIa 18 'meu fraco entender, não se traia de' producçãO de um d'eterminado E�tado.

_ Re�ultlção,.". 2"'.l violar a Constituiç�o do paiz, como
,

(Oontinúa),
Amanhã, á noite, ° sr. dr. Al'thuT Joa� P�dro de O,.I�-elra Car�alh.o, affirma o meu illustre �ol!ega, o Sr. ----;- "

Guimál'ãeB, iHustre chefe do Serviço Super�ntendenle MUniCIpal de, fJ.o�la. fui vL) Aducci, Proteger uma
_

-deter' T b, L·'-de Saneamento, fará no Theatl'O Aí njopo\IS, no uso das SUil·S attnbUlçoes minada industda não quer dizer que,' rI una .

lVre
varo de -Carvalho, a sua segunda e,cResolve eXCll1erar D. Maria Patroci' sEe_tvade _on,��aró' a. iOtJustria·dde. outrlos
C f

.

b b' C Ih
. � a o�, ::;1 n S Isen armc>s e Impo,> os

on .:reocl� :0 re os trabal 08 da, 010 oe o, contorme pede, .do carg) a:. 'fabricas de louça, tirando o impos-'
sua' ComrlH.ssao.

. I �e �r�f�s��ra d� e .co)a MUniCIpal. do to deste Estado e augmentando, as dos IDado Q mteresse que despertou a ga, Co ego- ,Jrande.! . d.o dlstncto outros do,nde lambem ha iab icas de
,

"
.' .

da Trtndade, de�te Munlclplo, 'I? li.
•

d t"
.

. , ,I
sua pl'llllell'a conferenc:a, o Theatl'o "

I ouça" �!n us fia cIgarJelra .não e eS'1
terá ulua ConCUl'l'enCla numerosa Resoln"ão D 2":; I

�eclahdade deste. ('u da9ueIle Eslado, I
• •

"

,
,

'
.

.

y
. _'" e de todo o BraSil e 110S temos nena' AGR 'DEClvENTO E Spnnc:ra!illente dos que se mtel'essaw jOã() Pedro de O !v,etra Cal'valh.o, uma r;qui:sima fonte de receita,

l � . ',lJI. .' • �l SA.
por tao ilmpOl'tantes aSEmm tOfa comó Superintendente MUlllclpal de flom', A'ho • d �t d I Mana Jos e GaIOla, seus filhos e

'.
.

nopoli<: n' d tt 'b
. - l; que � ell,en a apresen a a

genro com os c
-

d
os que Sj3 prendem ao Saneamento 'e I

-,"; uso as sua� a rt mçoes, pelo Sr. Deputado Jae Cbllaço deve I .' oraçoes magoa os, pe·,
P l •

' I etc. ser' d S 110 profundo golpe que acabam de
á ropllylaua, Rural, . I Attendendo ao que requerem D, '" ap�rova a, _porque, corno

;,
Exa,

I
soffrel' com o passamento de seu ex-

A entrada e ·tranca ao pubhco, po- Mélría Candi'da Alves, actual professo' dLSe, e uma dISP03JÇ�dO orçam,e�t.arla'l tremoso esposo, pae e sogro Domin-
d d f T I di" Idi' I que, para o anno po e, ser retrrada J' G

. A
'

,

en o as. aml las occupar 08 C'àrna· ra b es�o ad:"1tu.OIcIPa o,, ogar « ta· caso não dê os r�sultJdos benefjco� �os :h.e areIa, vem pOl' meIO d'este
rotes 'e,f"wilS, _ .' coro y � o IS nCh, da Trindade, re· que se espera. y�o �car

�

os .seus etentlo& agrll-
,

tsolve remov�l-a d aquella para a O SR E L A N'" < t
daClmentos 'ao JUustre.e humanita�

,- I' d I C O
.

' . U vw DuceI: ..o.se I'ra a .

f 1
.

, '"

O
.. - .

esco a, O ogar «- orrego rímde" de r t f b
'

,

rio acu tail\'O Sr, dr. Adhemar Gr'lJO

DI',mn'ro e'[futlDIO I"do mesmo districto, visto achar.'se ' POo esgerouma a rIca.
O A. pelo esforço e dedicação q'ue fôra d�

JIIGI' '

.

t'd ,R. SWALDO DE UVElRA:, l"
. vag�, por er SI ) exonerada, ,3: seu emenda procura role er uma indus' qua quer 1l1.tel'ssse" e�prag�u para

Roma, 4: pe,;ldo, a então ,Professora Mana P'a trl'a um f b'
.
p .,g f' o salvam enio do querIdo e loesque

R 1· h' 1
. Iro

.

C' Ih ' anca qUf]a es eve em pros' '1 t B
'.

ea Izou��e. o]e, (e manhã, o pn.
CInJO oe o.

peras condições e que hoje está em elve, �o!' o; ao IH. ento Br�ga.
melro escrutlmo do' Conclave, fiãõ de-cadencia. enfe!.mel:o da Escola de AprelldJze.
d· h 'd J d

..
, Re8oln.ção n' 2'.l6 O S C w· Mal'lnheJros, pelo::; bons sel'viçolten o aVIo rasu ta o, POSitIVO. jJão P d' dOI'

.

C h
R. ARLOS ENDHAUSEN: Acho pl'estados'ao e ti t

'

.

e ro e Ivelra arval Oj mais justo proteger· se uma det-ermi-
'

x De o; as pessoas que
Super,lI1tendente Municipal de floria nada fabrica. ) I O.S a,companh�ram �urant; o perio-
nopolts, no, uso das suas attribuíções I O SR OSWALDO DE OLlVEI,RA.: Sup'

do

�a, enrermlQ_ade,
a� quE!. enviara.m

etc.
, ponha', Sr Presidente, que se tratasse ;�leo�am,�as cartas � carloes de pa

Ria, 4
, Altenden�Q a� que requereu a pr?'1 de uma pequenà fabrica, que nunca pU' me�: 6"; que envIaram coroas e

O sr. di'. Pires do Rio, ministro tessora provlsona estaduat D, Mana desse concurrer com as grandes mes,
ti ores, a �odos que .acompaharam o

da. Víd.ão" autorizou au Inspector
d)s - ReIS Coelho, resolve Ilomeal'a I mo que produzisse do bom e d� me' _e�rpo ate ,sua .uHJma morada, e

de 'Portos, mandar pani F,lol'ianopo-
para ,0, cargo de professora da �sc�la Ihor, .?orque as grandes fablicàs têm flnaln;?nta" as LOjas �Ol'�em e. Tl'à..

mUnlc'ral �e crtaco,r�by ..
, do d.ls.tr!c' capitaes para comprar grandes quan' ?8,I,nO e Regen;er?:;a_o. Cathal'lDenlis um engenbeiro, em cOn:imiss�o, to da Tllndade, deste Mumclplo, tidade�, ao passo que as fJequenas

ee bem como a . C�I�,8 dos Em..

para'os portos de Santa Cathariua. vag� com a. remoçãó da pro·Iessora COlTlpram quantidades exiguas e, na' pl'egdol no Oommerc!o , hypo1ha.
Marta Çândlda AI ves, para a escola turalmente por preços.muito mais ele' cand,o a tod�s SUS lmmol'redOiJra
d� «Carrego Grande»; no mesmo dis' vados. S. 'Ex,; O iiJuslre Jeader desla gratIdão yedmdo a Deus que OI
tncte. Casa, corrio grande negocidl1te; com- recompe�tie. .

.

A nomeada percebe.rá os venci' prehende muito bem que não pôde .
On�l�oslm,' conVidam a. seUM pa�

.
."

_

menlos marcados �m LeJ: ' I' haver concurrenda en Ire as randes e
1 en,te�, aml_gos .. e- conheCidos, para

RIO, 4-0 geller�1 Celf,stl�o Bastos), PU,rht�u& II, ''796 e uenas fábricas.',
g assistiram a mIssa (e 7° dia, que

cl�efe, do Estado'Malor, s�gUlrá para o Ao Sr. Ttburclo Martins Dutra.
,p q
'.

pelo descanço eterno de seu ido-
RIO Orande do Sul talvez no dia 23 Pela presente Portaria lauto,rizo vos

O SR. �AiLO� W��DHAUSEN.DEslo.u. laLrado esposo, pae e sogro. ruem
do eorren�e, acompar.hado .d'1S seus a fazerdes os concer�os necessarios �e a.ccôrdoJ por ISS? e ':lue a tende�cla. rezar na Igreja - de Nossa Senhora
ajudantes de orJens, devendo vi�ar na estrada publ ica da Costeira distri" e, �a�a..as gran1e.s taSflcas, com mà 'I' do Parto, segunda-feira 6 de Fe
p r via-férrea, �m trem esp_ecial que cto d�o Ribeirão" bem como, � conse

c 1�!�100aper elçoa �. .' � vereiro,ás 7 1(2 horas, co�fe8sando-Ba
til:mbem �onduZJrâ os �erierae� .�on' tru,cçao das pontes do .Lopes�) e cOei"

R. SWALDO DE LfVElRA
••Nest�i gratos a todos que comparecerem

don" �:stttac �eal, Dias Oliveira e phmo Souza1> e outros concertos, cons' c�so. devemos weteger a 110ssa .mdus � a est;e .amo de religião o caridade.
Chnsplm ferreIra. • lantes do vosso orçamento, podendo

Ifla �ara qUtí-� a PQssa produztr em Flol'lanopolis, 2 de FeVel'dir'o d.-
-

Parece que, segnndo allflunciam os despender n'es'sas obras até a impor- gran e qua? l.ade. 1922.
'

jürna�s, o �r. dr. Pa�di� Caloge.ras tancia' de Rs. 505$000, a que jie refere .

Não desejO fazer a apologia :do vj· ::-----------------
devera partir para o RIO Grande FIOS o mesmo orçamento. CIO, mas acho que o furnsl1te I prefere Prn[l'f� fO de uma casa limpa,
ul1im?s ?ias de Fevereíro. Os pagamentos serãõ·'feitos em pres,

um máo ciglrro a ler, um' bom p,or r; 'U·H com dois qllartos den
HOJe a tarde zarpou, com destino �a��es, sendo a. la de Rs. 105$000, no pre�o. elevado. Às gra�des, companhla� tro da ddadp, Paga-se o aluguelaquell� Estado, '0 transporte «Belmon' IOICIO das. J efendas obras e as demais falSIficaram extraordmanamente· o dl d

fe�), conduzindo grande quantid�de de conforme fÔl' sendo executado o allu- fumo e em muitas, !êm sido prohibV
a anta o. Trata-se na gerencfa

material e munições de guerra. dído serviço, Compra'se, das �s vendas pelo Governo d2 Re' desta folha. "

A bordo ,seguiram lambem os coo' publtca, P?rque e!las empregam "Opio VENDE SE
tíngentes da Esrola do Estade Maior Purtaria n. 797 em seus cigarros. Como medico, posso

- Cerveja

, t-.
"" -d"

._,

._�. de Aperfaiçoarnento e -um conti!1gent� Ao Intendente districtal do Ribeirão. affirmar que 90% dos fumantes não e Brahma.

,BII[llIug B uraodo para a da Vílla �litar, compoSlo de trinta óf' Tendo sido ° Sr. Tiburcío Martins c,ollh.ecem o, que ê o fumo; fumam por Mercado n. 10.
.

�U ti ficiaes. Outra autorizado' pela Portaria n. fumar ou slmplesme:nte por verem os . JlJrge Athérino.
_

Rio, 4
'

'796, d'es1a da,ta, a fazer os _necessarios outros fumarem. ��!'!!!!!!_!!!!!!!!��!!!�!i!�!!!!!!!!�
Annuncia.se que' virão a esta Ga-

� _ .

-

� r:pa�os na estrada �a Costeira, rr'esse Concluíndo, Sr. Plesidente, acho PeRSaO mo�f�ode:e, g:� p�;:
p!tàl diversos es,quadrõ,es da cavalla' VENDEM·:.;E 08 predlOs n.45 da dlstncto, e be.m assttn a construir as q�e se deve�pr�teger. a ind�sttia cigar· guezada cpensio Catbarinense,; li Rua
fia argentina e da Escola Militar do rua Boccayuva e Travessa Har' po�tes den?mlUadas do .cL?pes)) e c�l' re��a de Sama Catharma, dlscorda."do, João Pinto, 34-Sobrado.
Chile) (jue virão participai' da . gran- monla n. 1. Trata·se nesta redac-I ph�n� Souza», d�l�rmmo vos que fJ�-lasSlm

do �arecer e,l-aborado pelo IlIus'
. p motiv<, da v�nd'3 é ter seu pro�

de par de 7 'de Setembro.
cahsels esses �ervlços até serem deVI- tre leaáer desta.Casa, de quem o Sr. pnetarío que rehrarose para 16'1- d�ção. damen&e termmados, Cumpra ·se. Oepl;1tado Luz Pmt-o dlsse)lue nlo era :Estado.

EXPEDIENTE
Director-OSCAR ROSAS

n,c'C<,iI o', cministráçâo e OIliC1D8S:- Rua Jpão Ploto
le1t"'.... 28 filo do (omt.- na

. AS8lGNATURAS
. CAPJTAL '

Anno , , , , , , , , ' • , , , " • 24�
Semestre " "",.."", l�

, L"!ERIOH E ESTADOS
Al1no •.. , , , ' .. , , ,', . , .' �4$OOO
'Semestre .. ' , , . ,', -: •.•• , ' . 13$000

E.STRANGEIRO
Atino !. • • • • . :5$00
.4s asaígnaturas e annuncios são pagos
adíantaéamente,

Um beneficio

[eDlra 'M8rí1im� ftft[ionali!la_
o S1'. capitão de corveta Lucas

Boiteúx, í'epresentante do, Centro
Maritüuo N í1cie-naJistfl, neste Estado,
offereceu·nos os 8eguintes lasçiculcs:
OO'1tstituição do Centro Maríti

mo Nacionalis.ta; A Marinha
lIeri(Janfe, Conterencia l'ealisa_da pe
lo st'. capitão, de Mar e Guerra A.

,'"fhompso,n, no salão da Sociedade
de Geog1'3phia, na tarde de'a de Ou·
tubro de 1921, a convite do Centro

.
Jla'l'itimo Nacíonatista,

_

Agradecemos aO SI', cl!pitão de cor·

vete: Boi(eux a gentileza da offerta,
�,oe--�--�-

IIIIIDf8tãO ' de; � (1[018 [ollle·
]nelllar -

o EXUlO. Sr, Coronel Raolinú
llo�:n, iIlustre Presidente do Con

gress\) Hepl'eeentativo . e Governadoi'
do Estado. em exercício, recebeu do
sr. coronel Joãõ Collaço, digno Su

perintendente Municipal, o seguint�
telegr.amma:

'

«Tubarão, 2
Tenho â honra. de commtlllicat' a

V. Ex. que hontem foi ínstailada
a Escola Complementar annexa ao

Grupo Escolar Hereilio Luz .. C01':
deaes saudações.»

Diver8õe8
ACTRiZ OrNA OONÇÁLVES

Est:-eará hoje, nQ Alvaro'de Carvalho,
a actriz cantora porfugueza Oina Gon
çalves, que na vizinha cidade de po,r·
to Alegre, ..ieliciou, com muito exilo,
durante alg ..mas s'!manas, a culta pIa·
téa gaucha,

, De sua voz e de seu repertorio aqui,
na excassez destas ,linhas, podemos
dizel' algo, porque um comranheiro
nosso já a ouviu cantar algumas cao

ções nacio,naes senjimentaes, fa_dos
portllg,uezes. com muita pr9priedade
e expressão.
;

Quer as nossas canções q'uer os

fados portugueze�, têm na sra. Gina o

mais fiel, franco e leal inteíprete, A
sua fresca e volumosa voz de soprano
sabe exprimir na dolencia do trêmulo
ou na extase -c.�s dermata�» to,la a

semimentalidl1de ll'<?pica i das' nossas

.sanções como a deHcada melancolia
passional dos fados desse velho, Por·
tugal heroico e troveiro, aitivo e ge�
Deroso.
No espectacutQ de hoje a sra, Gina

Oonçalvez cantará O!T1a' romanza da
«Viuva AI egre» j' a canç!l0 brasileira
.Eu bem me-lembro de Ih; a canção
..AMexicana) e o fado ,,-Caixa da
Ouitartb.

.

ROlO ao Ril 6raode

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

PONTO FINAL...

:� sil�ro;::�::obod��::c�:v���: I PIRI�OAY E I�· ffUAl DI A questão �a A I ta . ���o��Jz�:::������s\���af��ta8p'oueo depois o sino do Pateo de' [�nIfn�RIO '

S 1'1 eS'Ia ,Ior,tem publica n>est�s �i�trlcbs.- - v L (
A Allemanha a prmctpro mostrou-aSão Damaso annuneiava o encerra- Asaumpçâo, 4

_ I receiosa e desconfiava dos fins QueRoma, 4 manto dcs 'cerdeaes para o. Conclave, O governo aeceitou o convite que (Serv;.ço (lireeto de LOlüll'es! Liga tinha em vista.
.

Já estão participando do Conclave lhe foi dirigido pelo Brasil, para fa para a «(Republica, A. ,\.) ! Mas O seu representante na COI1153 cardeaes. A ELEIÇÃO DO NOVO P �<\ PA zer-se representar nas festas do Oen- missão mixía declarou na sua volta
São ainda esperados 08, cardeaes Roms, 4 tenario, enviando. para esse fim, uma Londres, 3, Berlim que os polacos se mostrava

O'Connell, Begin e Dougherthy, ar- Il Mondo diz que no primeiro es- embaixada especial. As esperanças que o accordo pro anhrr.dos do espirito o mais conc.llan
, -

de! d C� movido pela Liga das Nações, na te e os problemas que a comrníssãeebispos de Boston, Qnebec e Phi - erutinío o one ave os car eaes .as-
tã d Alt S'I

.

f'
c U o �

ques o a - a I esra, Izeram nascer enfrentou foram solucionados sem, daladelphia.
,

parri e Lualdi receberam grande nu- A {amara [onll·rma � fentnn� no armo passado, acham-se plenarnen- ensejo a att-ictos. Falta s6 agora p
di mero de votos como candidatos du U � li te justificadas pelos acontecimentos a ultima mão ao accordo em prepaHontem, logo depois do meio la,

ma das co'rrentes. Ô B � A I actuaes "f' t'f'"

t� e �r a lU
'. raçao que vae con irmar e ra I tear acomeçaram a �higa� ao Vaticano os

La Fontaine e Lourenti foram os U' U Mesmo aqueiles que mais criticaram provldençias tomadas. E' ainda precardeaes, que depois de par���nta- expoentes da vota cão de outra cor- Paris 4: o plano engenhoso que a L ga paz maturo pronunciar se um .julgamen\dos ne
: sala rezervada, se dirigiram t

.

� ,

C" I d C" d
em execução, foram forçados a 'ado definitivo sobre o assurnpto, mas o

Para a capella Paulina onde o

deca-lren
e. '

-,
ACamara

.

rtmma a orte e mittir que as difficuldades theoricas resultados são igualmente sattstactort
, .',

V ,Bofitem foram realizadoa quatro Cassação confirmou a sentença de que elle s previam não se apresentam para a Allemanha, para a Polonia t:Íl'o ;10 Sacro CoUe�o. Vicente , a?u- escrutinios, sem resultado positivo. morte de Henri Landrue, pelo crime de I na, execução (L� clausulas do a. cor' para apropria Liga,telh entoou o Vem Greator SpZri,tu. Grande multidão, calculada' em assassinato de diversas mulheres. I
do.

, , ,
'

.Em seguida formou -se o c,or,tejo" :)0.000 pessoas, acompanha a elei- Q condemnado será executado bre-t ,Os m�mbro) da. Secretaria . �a '-:-lga 'rell·�en[l'a �a HePD�II·[a IrU�Dtl'DdI I R I das- Nações Que VIsitaram ultírn .men-que passan o pe as sa as egia . e ção, da praça São Pedro, com grau- ve, te os districtos da Alta Silesia, afimDucal, onde estavam os representan- de interesse. '

, de observar de cyisu» o trabalho quetos do corpo diplomatico, membros· ,-

.

fiennra1 Rondou as sub é0111m'SSÕes compostas de aI: dó patrieiado romano e outros convi- COMMISSARIO YANKEE
_

I: I U lemães e polacos desenvolveram, afim
dados, chegou á capella Sistina ás New York, 4 Paris, 4 de põr em execução o pacto assígna:
17,30,

,

Partiu para o Rio ,o cel. Collior , O general Rondou foi eleito mem- do, voltaram muito bem impressiona-
dos do que puderam observar,Os eardeaea entraram para as res- eommissario geral dos Estados Uni- bro correspondente da Sociedade de Capitalistas emprehendedores de

pectivas cellas, na mesma occasião Idos.
'

.

Gcographia, varias nacionalidades estão se interes-

A [eIilUnia �o enterramentu
iOl [ar�eae!

...

Buenos Aires, 4
;

La Razon annuncia que o presi
dente da Republicá renunciará o

go, logo que tenha sido eleito'
vo presidente.

Dois magnificos automoveis,
ambos em perfeito estado, sen

do um FORD e o outro PRO
TOS com força de 44 cavallos
completamente reconstruidos nas

officinas dv sr. João Ligocki.
Pr€ço razoavel. frata-se 'com

o propríetario_ Carlos N�poleAo
Poeta, em SAO JOSÉ.
ssrsElSEileEaSEleJse:Je

� Dr� José Boiteuxm
li) ADVOGADO' li)
fi 00
iii

. rOAS 10 A'S 13 HO.RASJ III
iii PRAÇA GENERAL OSORIO. 24. III
sSe:JsIEJSlslSleleaa.ee

Go'verno MUDI·c.·pal O' Dr.Amarico da Silveira Nunes, Juiz de Direito da la, Vara/a Prasi'
denie da Junta Apuradora,. etc; ICobrança do I: semestre dos Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por I

impostos . de
'

con'tinuação, e elle presidida resultaram votados para Deputados ao Congresso Repr·esen.'
abertura de negocio. .aferição, tarívo.do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 da Daezmbro proximo

indo, na ordem seguinte:vehiculos e taxa sanitaria. Coronel Rautino Julio Adolpho Horn 10,480 votos [. n. �n lalnga'a-O" [Mlnl·rlDe ordem do sr. Super.nten- Coronel Caetano Vieira da Costa 10.316» U, II ��! ", Udente Municipal, e nos termos do Dr, Edmundo da Luz Pinto 9,714 » Estll Companhia pos8Í1e 110

rf::gulamento, 'faço publico, para
.

- Dr. Carlos Victor Wendhau�en 9,653 � Rio de Janeiro Armaze1l8 Oe.
conhecimento • dcs intfressados, , Major José Accacio Soares Moreira 9,530 �

raes á disposição de seus em',

Dr. At'thur ferre,ira da Costa 9,346 1> bar.eadorese I'éeebeflores paraque durante o corrente mez, em Coronel João Fernandes de Souza ,'9,287 » o efTelto de "Yurrants.todos !,s d iõ.s'uteis das 10 ás 1 Õ Coronel Hyppolíto Bciteux
'

9'275 ,. PAQUETEhoras, se procede n'esta Thesou Jornalista Oscar Rosas, 9.152 J

It hcaria á cO,brança dos ímp! stC8 de Dr, Fulvio Coriolano Aducci 9086 )' apu y
abertura e'continuação de nego-

Dr, Henrique, Rupp Junior 9,oél
-

III Chegará do sul, domi!lgo, 5 do•
.

- Coronel Manoel Thia'go de Castro 9 010 )) corrent!?, seguindo para os portoscios, aferição, vehlculos ente ao Dr Ivo de Aquino Fon§ec8 8984 }) de Parunaguá, Antonina, Santos, Riosanitaria, cOfjrespond e taxa pri- Dr, Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955 � de Janeiro, Victol'ia, Bahia, Maceió,weíro semestre do actual exerci- 01'. João de Oliv(\ira 8924 ,. Recife, . Cabedello, Natal, Macau e
Cio de lJt-2, se-ndo a taxa sani- Coronel' João Guimarães Pinho 8.904 ) Mossorá.
tarja 'Cubr;ada de accor�o cúm a Capitão .Joe Luiz Martins Collaço 8.871 .,. PAQUETE

. Dr. Cid Campos 8.317 �

It
..

b"tabella ann�xa á Lei n 25l de 12' Capitão João Pedt'o de Oliveira Carvalho 8.281» .:aJ U ade laneiro de 1917, em combina- C(\mmandante Carlos MÇlreira de Abreu 8223 lO Chegará< do lIorte, domingo, 5ção COIU o art. n 18, da Lei' n, -Maíor Luiz de Vasconcellos 8.222 » jo corrente, seguindópara os porteis441, de 27 de ,Outubro de 1917,. Dr, VíctOl' Konder' 8.215 ; de Rio Grande, Pelotas e Porto Ale'
O 'h

.
- '

t' f Coronel Alvim Schrada:' 8.210 ,� gre.,:. .
. con,tn Ulfite qne nao sa IS lzer

Pharmaceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209:t .-Previne-se aos srs. P!lssageiros queo seu debito dentro do praso ac:- Major _Eduardo OitoHorn' 7.856, ,. esta Agencia só dá bilhete de passa-
.

ma, fica sujeito á multa de 10 .(. Capitão Vída[ Ramos Netto 7.856 I) gem diante da apre&entação de aUestadodec,orrido o dito, semestre e el� Dr. Placido Gomes 7.767 » de vaccina. ,

'vada a 15 'I. :t epoca da cobrau.... Dr. Aa!onio Vicente Bulcão Vianna 7581 » -C�rga �té.a vespera da sahlda 005
d 2 Coronel Francisco Ai 'Ias Fagundes· 7.346 • paquetes' '" ,

'

.

'

ça o ' sem .... �.
. Major Bibiano Rodrigues de Lima 7.127· ,) Para mais informações na Agencia da I!The�ouraría d,a Supcnt'lten- Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco , 7.044 lO, f Companhia, á rua Conselheiro M'afra ----�----- _eJ,·ncia Municipal de Florian9pú I Dado e passado nesta cidade de Florimopolís, aos cinco dias do mez de ln. 23 com o A',;..:ntcLs,3 d,e Ialteiro de 1922, Janeiro de 1922. Eu, leo'cardo Jorge de Campos Junior, Tabellião, ser-

)
. ,AViSO Escola de Aprendizes Artífice.,Antonio Coelho Pinto vindo de �ecl'etalio. o escrevi (As�ignado) Americo daSilveira Nunes. Est� A Companhia Nacional de Navega- de Santa CatharinaThesoureiro Dnfarme o original. Era .ut supra, Tabellião Campos. Junior, çiJo, Costeira, põe. á ,disposiçãO. dos '

De ordem do Sr. Director faço
O major Luiz de Oliveira Carvalho I AO PUBLICO" fABRICA DE REPOSTEIROS, COL' !�����e%b�C������'sna��ti�iar��r�.iras��I_PUbIiC?, q�e ddesta data em dian·

supplente em exercido do Juiz de Direito
d

. '

b d te ate o rim o corrente lUez se·da la. vara da Comarca de Florianopol s,na 'A nova serraria íniciarlora da (lHAS CORTINAS STO'RES PAlINO merca í:>rIas, a serem em arca asem'. .

)
,

forma da lei. ' baixa da lenha. em toros' (oi'nece li J , ,n seus Vàpores, cortend,) as des�ezas de rão recebidos requerlmentos,parafaz saber aos que '0 presente virem e
em domic!lioB, metro cubico 7$000: PARA 'MESA JOGOS PARA SALA, ar,mazehagem' e. transito, por conta a matricula de,rneninos dt:' 10 adelle conhecimento tiverem que de ·confor·
Rua Alml',"'nte Al"I'''''l n. 28 I '/

,

, I. desta Co.mpanhla:..- 16 :all�IOS de id<lde, (los cursosmidade com o § t· do art. 2' doi Decreto n ,,� ,..

TRilHOS PARA MESA'��?g�:d!��: ���z����int:se f�Y;�s !i�:� ,�:�:P�;�l;rí:�r�:� I' '_. \ {',mprn.; na'['I·on�1 rin Naveu�ta-o I dPr�fissíoóaes desta Escola, deVe0
bados, no palacio MlH�iC pai das 12 ás 16 .• UI IiIlU U U,r; II ,U O o pae ou. tutor apresen�arhoras. para,as.audiencias especiaes de ins·

,

Affon8o A�8ia_IO. Schaeffer & ,ela!
�.H8·e'·p[�e tambe.ID_ um attestado de. v.ac�[nacr,pção de e�eltore�, os quaes d�verão apre

r COilEGIO' CORACA�O DE' JESUS
" , .

I
'

.. ' , e cert!d�c ce Idade ou . lst'flca··sentar no acto os seus requerJ:nentos, ms· 'i ..

do
, '" J,truido!l CODl os documentos exig dos pelo.

,.

. Fabrica de reposteiros vitrazes PAQUETE ção. do candIdato a. matncula eart. fi' da Lei n. 3139, de 2 de Agosto de 1( ..�qUIlP�lrndoá l/i;,8eoJa Normal I '.
. .' ,

_ "d '

. ., " If1916. E para chegar, ao conheCimento d� «�athlldnense pelll I,ef D. lcol.chas, cortInhS, cortmados. store�,l (p. ova· e �tle (, me?l.L o-ílo Sor re
to!ios, mandou ,lavrar o presente que se.ra 12{)3' de l' de Setembro

.

panno para mef'a J'ogu para sala tri�.1 MAX I de molestla contagIOsa � Ilão temaffixado e publIcado pela Imprensa. floriaI' '
. '.' '

.

I
,1 f

.

"b 'I' -,nopolis,10 .de Jane,ro de 1922. �u, Jo�, de 1919)
.. .;

lho para me8�" Jogos para lavatorIo" ,üe e:to que, �mpossl I Ite de qc:er
Garcez Junior, escrivão t> escrevI (ass) As aulas do Curso P.ehm.tIar véos para nOIva'" etc 's h' á d' �

d • 1
cer �Im offlc!o qualquer .

. Luiz de Oliveira Carvalho. 'b .'
-

d J . (":' "

a Ir 110 Ia , o cm ralhe a
O

.

Está conforme,. se rea rtraoa 15
,

e Fevereiro e as Acceita-se pedidos para installa. hora da madrugada para
_

Lltruslm, que tarnbt-m. se'
o ESCrIVão José Ga'rcez Jumo do Curso �ormal a 1: de ,Março. ções completas de casas, dos artigos I ' Itajahy.. fao, �entro �o_ mesmo perlO.do,

LANCHA· BOAVISTA OS exames de admissão ao l'
supra.

' I S .. FranCl�co recebidas petlçoe8_para a matrlcu",

. I II: 20 d
'

,

.

" Santos e I d d lt I d,

anno o"rm-a começar.,,') a e DeVIdo ás macbll1as modernas e R'
"

J
' a e a u os. nas au as o curs,)V d

.

I' h á F
"

,,lO de aoel1'O· d f
.

el� e.seB a s�perl(trpanc ad eAverelr�; 1
. ,_

bem aperfeiçoadas,·- esta fabrica está Recebe passageiros, valores, encom. noQcturno. e aper elço.8Ifnento. _,'gazo_ ��a ,« oavlsta�. reço e..
.

matrlcu a e a, Insc�lp�ao pa�a nas condiçõe� de fornecer o que hade mendas e cargas peJo trapiche Rita Ma. uaesque� outras.n ormaço,esocca�lao.. A, tratar _com _

o Snr. (.,8 exames de ,admlssao es�ao moderno, elegante e de superior qua- ria.. serão forne�ldas n�sl'a Secretarta,ElyslO Simões, RuaJoao Pll1toi' 14 abert.as rlesde o dIa 15 de ]anelr,u lidade.
'

1 Para maiS, informações com OS t,odqs, os d:l�,s.:u.�els, das �:"horasA DIRECTO�{A. " " Agentes
'

-:

"-;1
da manhã ás 4 horas da tarde., .. Hoepcke h'mão &, '-' a O E

. .,.------:.:.:.:.:.-_-_-_-;_,........__
- EXp08Zçdo permanente .

t

scrlpturarlOO Consolado da Italta mudou-
A. C O abaixo assignado. tendo per Pedro Boscose para a Rua Deodoro n. 4···-80· armC DIRIJAM PEDIDOS A" dIdo a cilderneta da Caixa Eco· Floriallopolis) l' de Fevereirobrado.

RUA p����;�;��. a E Iys I' O S I" m o--e8 nomica n., 129}íO, pede o favor a de 1922. '

.

, �REPUBLICA», acha·eeá venda Retrato. para todo. Q. IIfUo < '

-

quem encoritrou de entregaI-a- VENDEM-SE os predios n. 8 e
na Agencia EDU; CHAVES. Pra� deede 5$000 a dvzi2" Rua João Pinto.• 14 Estação do Telegrapho Nacio� Sí'IveÍt:a.

���ça�' 15 de Novemb�ro�·Ji::!]�t:Il��iiiT�re:b!al:ha:-������������������,�iI���O�g������U<�n�.�R�,��t�.�f��t�����;���·���,�J�f�·2�f��illi���������1I1I

R. ·Consolâdo da, ttalia

Jõe ' Collaço
Advogado

RUA ARTISTA BITTENCOURT

'Caixa Postal n, 1'20
Florianopolia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


