
ORGÃO DO PAR.TIDO REPUBLICANO ,CATHARINENSE

lo fleilorl�o [ltll8rm�DI�
A r- de Março ,/ proximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados

como eleitores, são chamados ás urnas, pará escolherem aquelle que,
.no quatriennio.de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
mesmo dia, proceder-se-á á/ eleição, do substituto do mais alto magis-
;l�ado da Nação.

-

Para o .ptimelrc desses cargos, o 'orgão da suprema direcção do
Partido Repubiicano Catha_rinense 'rec:>mmenda a todos

-

os seus cor

,reHgronarios o nome do

o-, Arthur

'ANNO XVII II . FLORIANOPOLIS ]! Terça feira, 7 de Fevereiro de 1922 SANTA CATHARINA NUM., 981_

'o MOMENTO POL.ITIC
1,,1 ,

"

Rio, 5. ,0 dr. Bpitacío Pessôa, Presidente da Repu!!!!
blica, convocou' o Congresso Nacional para a sessão
extraordinarla que se hrstallará no dia 10 de' Mar=
ço proximo.
O vae tratar 'do veto ,ao_ orçamentoda Silva Bernardes

Não .preclsamos encarecer os serviços prestados á causa publica
'.por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
.de 1875, formou-se em direito na faculdade de-S. Paulo. tendo logo em

seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de
_ putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para

I l 'I I·
·

. a Camara dos Deputados' federal, que no mesmo anno' deixou "para �1·IDal"a9 e'm all!�
-

mOM!uto 1IIIIfO,.exer�r o cargo de Secretario, das finanças do seu Estado, cargo esse" '

, ,

..
et:n que prestou assignalados serviços.

' ,
,

'

" Em '19J5, voltou á Carnara íederet, onde ainda desta, vez não '

"demorou, pois não tardava a ser escolhido pará -succeder ao Dr., Dei- O sr, Vidal Ramos. que estã prestes O Coronel Potygudra e o Olub
.phim Moreira,' no Governo de Mims Oeraes. Nesse alto posto, o dr, 'a homologar a sentença da sua abso Milit(:lr
..Arthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem" luta fallencia politica em todo o Es' O coronel Tertuliano de Albu-, Ante hontern, ás 8 horas da manha,'
.actuando de modo intelligente e 'seguro na vida e desenvolvimento do (tado e na sua proprla séde, Coxilha

querque Potyguára dirigiu ao presi-] s. exa. o sr, dr. Hercilio Luz, acom-
Estado, concorrendo para o invejavel grau de . prosperidade -que des-

<
Rica e condominos, mandou prepa- h d d 1 P I

íructa ,actualmente a sua terra natal, ,rar em Lages uma recepção á .sua dente do Club Militar a 'seguinte ear- pa� � o os srs. corone ere ra e

Para ,a yice--Presidencia da República, o nome que a Commissao re- pes�ôa, obrigada a sustancia. ta:
' ���,eY!éc�����Jo�e��r��v���::�

.comrnenda, e o do
,

- Fiel, ãquelles processos que o povo «Confirmando-se, agora, a infeliz missão Executiva' do Partido Repu-
Dr Urbano dos Santos da Costa ArauJ"o, catharinense derrubou em 1918 �on-' resolução t,omada pela directoria do':' bllcano Catharinense, em. lancha da

•
,

tra 20 annos de oppressão, exercidos, , , , C 't
'

d P t t h
contra Hercilio Luz, o senador Vidal, Clu� Militar, ve?ho perante vos, api ama no or o, na- qua se ae a-

'<, Fllh9 do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Pa- de t d f d OI b t va o sr,' capitão de- fragata Manoel

Id d d Rectí "I
.

I ,pa:a acciamar-se, cha na 03 íaccíncras presl n e o re en ou, pro es
Coutinho, Capitão do Parlo, desta Ca-

.cu a e o eCI e, na qua se distingulo pe o seu talento e amor d f ind d L
�

d 'do
-

,

I tt L d d f d t'
as azen as e 'ages � pensa assim tar com to a a In ignação e energia, pl'tal, f�: fazer uma 'Vl'SJ,'la' ao. Estrelto,.as eras. ogo epois e orma o, exerceu em sua erra o car- t

.

I 'II
. I0Il

-go_ de promotor publico e o de juiz municipal; sendo nomeado. em
en rar inco .ume n aque a prospera CI' quanto á nota insultuosa e grosseira sendo ali recebido P.dos srs. major

1889, juiz de
_
Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, dad� para implantar-lhe 'outra ve� o publicada na Íinprensa desta capital. Bernardino Vaz, Roberto Pedroso,

1897, o Maranha-o, o elegeu deputado ao Congresso Nscíonat, sendo regimen da olygar�hla. e do usUcaplã? N-o direi bsol ta te elí o. E,luardo CCJSta Osnv Lima Clarlmun-
. .

� das garantias constltucionaes dos dI' a pe Irei. a s u amen, mI . 'J. • ,

no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não reitos do' povo livré contra 'os seus nação de sacio fnndador das caixas;o �egls, J05é Vaz So�rlnho, tene�-
,-tomou posse, resignando o mandato. Foi reeleito deputado federal ,," b f' d 01 b

o , d
re Dlogene,s Gomes, Jull1 Roque, CIo

,

.ã 4a e 58 legi I tu (1900 a 190") e ele' to dor e 1906 - ('orrupt?res e assassinos. ena íeentes o' u , pois acima ee- cero Claudio deputado Oscar Rosas ,

'. saras, o , I sena" m ' O antigo senhor feudal não enCOD' di
" ' d

'

I'
,

.

"
" !

.

Em janeiro de 1913 os seus conterraneos elegerem-n'o novamente· b
sa . írectoríu apaixona a e po itiea .lnnocencío Oamplnas Octávio Ollvel-

,oovernador do Estado: fUllcção que ainda dessa vez não chegou a
trarlÍ da� os I�er�os �e 10� °f á �� existem os tribunaes da Nação, com- ra e Lucas Mii' :nda:

,

e�erce.r) por ter sido eleito Vice-Presi�ente da �epub)ica, para o qua, �:Ó� a°neft��ae °co�u ��e qelle �Iinda postos por juizes integt'os. .

Convidado �eio �r. major .Bern�r-
.

irlenmo de 191.4 a 1918, tendo exerCIdo a presld�ncla ,em, 1917 �u- preiel1de educa;-' as novas gerações da Deplaro com toda a altive� e d\gni� ,dtno '(az para Ir ate � sua reslde�cla,
,rante a ausenCla do dr, Wenceslau Braz. DepOIS, ,fOl pela terceira,

-

d d
-

'_ r orgamsou·se um presllt) de automo'

vez eleito Oovernador do seu Estado, cargo' que actualmente exerce serba, I
.

I di', d ,a e qu� me ;sa� pe�u lares que c��- veis e carros, com as pessoas presen-
'

�om muita competencia e brilho;-' '_ " ,

ma repu sa gera, o e el qr� o e tlDUO a assumir lDtelra responsabIlt- tes, que 'desembarcaram á porta da

_ São esses OS dois
I

nomes que a Commissão Executiva recommenda daOtlPOvoc• hra de ��eb�aerlla °tUSraadlapr�� dade do que disse á maioria pi'esen- Ig�eja do Estreito, onde se resava uma

"O suffrag" d u
.

- h
' n go ar asco" aq a er,

t á t ! - d h d missa
.

.co

,

10 os;-s� s a�lgo" e coml?an, elfos. . tenden 'o pelo embu3te e, pela intriga e r ate sessa? que eu gan o e
,�

,

..

,Contra o Cidadão ,t1lustre, que I�dlcamos para P,resld.ente da Re .. galgar de novo o poder que o povo causa á infame e torpe carta falsa,' ;::,. Exa., o �r, dr. Herctlto Luz,

publica, levantaram os seus adversarlos uma verdadtlra ca91panha de -

, "

I
' oe;, entrou nJ templO para ass�tlr a essa

difamaçãO, infeliz e deploravel recurso de que só lançam mão os que
lhe arrancou. porque. nunca ali prah. am�ntand::> que a actual, dlrecto:2a' cerimonia relfgiosa, sendo acompanha·

1êm a previa certeza de que nas urnas não poderiam
-

obter a c maío- CO,lI nem- a democracia nem a Repu contlDue a concorrer para a desutllao I do de todos os seus amigos.
ria necessaria para vencer. Chegou.ose até- a attribuir -ao dr. Ar- bllCr ue alli r'm tecer á sua

dos officiaes do 'Exercito, em um mo-l A_rresença do estimado Chefe do

'Ihur Bernardes a ,au�nria, -de uma cart-a, escripta em
�

termos grosseiros, eh � I
,po e

"

s acorn nsabili' mento' de sérias ameaças á ordem I Part�du �epublicano Catharinense ato

inqi�nos d� qualquer homem de mediana educação, e na qual se d �ga, � J�çamos � uad espo
lho publica»

trahlU ali grande �o!1corren�;a, de

contl!1ltatTI Insultos .ao Exercito Nacional, aó Marechal Hermes da Fon.'
a e, rIO da nos em o�a

r o.�e� ve

u
,_ __-.--..""""""": __ � o __

modo qu:e.. 9uan<;l'o fH�eO.U a missa 'e o

-seca e ao dr. Eplfacio Pf'ssoa. Com ,a' falsificação dessa carta pro, �rocesso
,

e pr,ocurar !n lml a 9s q e

N
'

1'- L
.

dr. Herclho Luz se dlrlglU,para a casa

cUI:0!J-ose incompatibilisar o candidato, já, apoiado por quasi toda� as �m/ v�dadelra noçaO da Patrta co� , a1pO eao o peS do sr, major BernardlOo VilZ, era

f6rças politicas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da União. °lrh as e, capa.ngas le procestsos f •
.

_

enorme o n'ulnero de pessôas que o,
f r t

."

I' ã d" I d d
ve o page, CUia ma oca se ransar. a omp h

"

, e lzmen e, porem, esse pano, 10 o pr,o UZIO o resu ta ° espera o, mou em t err. de venc'dos -SegUIu ante-hontem para Ourlty-

r
c ,an avam .

.pols as proprias pesso�s infur!adas não acreditaram na veracidade' �a ap (1, I.

ba.oDde 'foi visitar a �ua, exlila.. fa� _ �''1 9. horas, S". �x, foi receb,ido .na
carta. e o; nobre ExercJto NaCIOnal, numa beIJa e confortadora mam, , . ., o resldencla da famtlla Vaz por uma dl$.
festação de civismo,: não se deixou' arrastar como instrumento da po- O fnoador- lauro lIu'lnr n�o �lh,a, o nosso", dedIcado ?orehglOna- tincta"commissao de· senhoritas, que
,Iitiquice Stm escrupulos, conservando-·se em nivel', supeFior ,ás agita- ,�U 'ln ,Ii U no sr. Napoleao Lopes, digno �dvo- lhe offereceu um perfu!nado bouque.t
ções das ruas, firme na sua funcção constitucional de defensor da or- [onlnrno[,·oU: tom. o( dr. ,I:nl·· dadp da Development Ooloniza- de flores naturaes, depol$ da compe-

,�em publi,ca, do regjmen republicano e da patria, fiel ás suas gloo, li li UI U Lp tion Oompany. \ tente saú<!_ação, -

,

, flosas tradIções.
. ' '.. .

. t' P
A

P Ao prestimoso amigo, deseJ'amos'
Tão grande� era � concurrencla que

Esse e outros meios de que 0'9 adversarlOs se utthsaram, e �tlO n.roa nm n· o
, , o, '

,

' todas,:as d�pendenclas da casa do sr.

'continuam a utiliiãr�se, na, vã esperança de forçar o dr. Artbill' Bar.. UU li.' -, - li, li uma mUlto' felIz vlagem., major Bernardino Vaz ficaram.replect!ls
nardes a desistir dó pleito, têm� antes, alheiado dos candidatos ,da 'Ir,onOII-''- D A'--:-�p.I

de eleitores e de amigos de s, exa.

,opposição, aliás, extranhos, ,de certo a taes manobras, a sympathia e o p , r �xanure 10 o O dr. Hercilio Luz", após um 'peque,
apoio da 'maio! parta ,das- ,classes conservadoras1 6, por outro lado, Rio. [, 'p d d T 'b � d d'

- no descanso, dirigiu a pa�avra áqueHe '

têm ser'vido de esti'mulo e inceDlivo: a todos aquelles que. em gqmde Auctol'isados desmentimos a noti- roce_ ente e u ara0, on e, 1- numeroso auditorio,

,maioria, cerra�l file iras ao redor dtls nomes consagrados pela Con - rige 'com muita pt'oficienci a. os traba.· ,S. ex, proferi li uma vibrante Or$ÇaO
vfmção Nacional.

'

"

cia amplamente divulgada de que o lhos da construcção da estrada de sobre o actual momento pàlilico salj'
,Todos os dezes€te Estados da Federação, que indicaram, por seus SI'. _senador I..Iallro Muller tenha es- ferro -de AraráDguá é seus rama 8 e�tando a grande�a da \:lUSa- q.ue de�

legiLimos represenlantes, os nomes dos drs. Arthul' Bernardes e 'Urbªno tado em Petropolis, conferenciando . .

e I tendem os repubhcanos cathartnens'es
dos 'Sat)toiO, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o reservadamente êom o di', Epita, cnégou ante-hontem, o I11ustrl1 �nge-;.' que em I' de Março sagrarão com o

compromisso assumido, e isso significa a victoria dos do'is illuslres can- .

p P 'd
nbeiro· sr; dr.

-

Alexandre Pinto, seu vo_fo os drs, Arthur Bernardes e

didatos. S, C>tharina, guardadas as devidas proporções. vae, de certb,
ctO

,

essôa,1 re�I ente da Republica, Apresentamos a S. S os nossos. Urban,o dós Santos.
"

,concorrer poderosllmente para esse r�suHado, pois a Commissão Execu- a chamado urgente deste
cumprimentos de bôas vindas. O discurso do gr, Hercilio Luz foi

tiva conta que todos aquelles que são membros' do Partido, _ prestigiarão, --- '_____..._,...,,-------'- long:J e brilhantissimo, a todo inshnte
Bem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dIrigentes, que, UMA NO'TA OFF/OIAI- .DES- AVISO corJado de applausos e apartes pwfe"
desde o primeiro m.:.meuto,' desassobrad�mente, colloéaram·se ao lado MENTE A NOTIOIA Os pedidos de assignaluras de rijos pelos eleitores presentes que
dos candidatos da Cónvenção, Rio, 5 ,cRepublica'só serão attendidos me apoiavam os conceitos ,emittidos pelo

, A dedicação á causa commum, de que têm dado sobejas provas Os jornaes publica.m uma nota of� diante pagamento adeantado.
.

eminehte republicó,
,em lodos os lempDs e vissicitudes, os nossos companheiros ,de todo o fieial do Cattete dizendo que o sr, Os pagamentoa devem aer feito. O dr, Hercilio Luz terminou por
Estado, as tradições de disciplina, qne têm sido até hoje a nossa maior

d M II a gerencià desta folba por vale poa' uma linda apostroohe á victoria da
,força par·tidaria" 8, sobre tudo, a confiança que merecem os dois notn�s sena uI' Lauro ,u er não foi cha-

talou por intermedio de c..... <'otn- Republica Constitucional.'
.

illustres que I'ecommendamos ao eleitorado, nos permitte a cer:leza de'que mado a Pe�ropolis pelo sr, Presi- mereiaes, ' 'F1nda a oracão do dr, Hercilio Luz,
.S. Cll 'harina dará a mais brilhante e expressiva votação aos drB, dente,da Republic!t. nem o illustre _ ..._

Arthur Bel'na"de;;: e Urbano' dos Sant<?s. _

' Que causou nas pessoas presentes pro..
, - . senador esteve ante-hontem no Pa- Audiencias do Sr. Go- funda impressão, pelo tom de convic-

.

A Commissão Executiva espera que, mais uma vez e como sempre, lacio do Rio Negro, eomo foi noti- ção e firmeza com que foi proferida,
8alb�m cumprir O se\l dever todos os seusdedicados companheiros do

eiado.
' vernador S. exa, foi convidado a tomar parte

,Parlldo Republicano Catharinense.
.
'-- ' Ó Sr, Governador tIo Estado n"uma mesa de doces, onde ainda o

, : Herctlio Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu Gudherme
" • '. dará audlenclas publlclls, ás sr, major lonocencio Campinas_, em

·da (S�lva, Antefrl,io Pereira da Silva Oliveira, Oarlos Wendhausen, n [arde�1 Hattl fOI nJello PaU!I, te.·ças e sextas'l'eiras, .Ie 13 nome do sr. Bernardino Vaz,agradeceu
JoIJo da Silva Ramos Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo U U U � U ás Ui Itoros. Nos restantes a s. ex. a 'honrosa visita,

Jorge de O 7.,' "

• D 'l' Vi
.

D· BolOR, 6 ...
dtas S. Exa; attenderá somea: O sr, Heitor Santos. pr'esidente do

J,e IJu&
amposr1unwr, F1f'lv!o AducC'l . .c'Ompz 'lO espazzano ,uar- ."01 eleito Papa o cardeal. te ás pe$SOa8 que tiverem ao- Dlrectorio politico de Camboriú, pr():·

, Joao Pedro de Olzvezra Oarvalho, José Arthur lDoüeux, Achilles Battl, arceb18po .le .UelJci�. prevlamellte marca' ferIu uma vibrante oraçlo sobre' o
JIiIAo. mom��o poli!l{;o e S8 Q dr. Her:.

Congresso
_

da Despeza.

IManífestação da aprf\ço
ao Dr. Hercili{J Luz,

no Estreito

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OS DISSIDENTES L.AQE;AN

Esplrlto Santo Dlslrlcto fedtral'_ -Rio de Janeiro: São Paulo EM DESESPERO DE OAUSA
259 ---'-4-:-=0c-='21-----6=3il-----1.-,,7�92 Lages, fi j ,

•
4 P _ '

não existem não ha dados não existem 52 ara a reeepçao que preparam a

'16 229 190 ao' senador Vidal, lua é esper
2 não ha dados 50 194 amanhã, o reduzido gl upa de dia

2.700 dentes visa reunir o maior numero
4 1 não ha dados não existem 2104 convidados, quer sejam ou não e15 1 ,83 não existem

185 29 não' ha ydados 423 tores,

143 34 não ha dados não ha dados] 1.129 A propaganda do diminuto nu
48.813 12.828 82.703 30.87i 262,198 local está sendo feita, á faltá de
38.745 8.974 52.316 19.038 196,679 cursos sérios, com-os mais infeli

3211.554 476.464 '1.l57$n 1.549.202 4950:316 expedientes.'

385386 57.175' , 185.904 594.037
336573 44'34'1 56.241 155.033 3.31.879 Quando as principaés cidades.

13% 22% 59%
-,

16% ' 44% Estado recebeu o chefe da Deruocr
87% 78% 41%

<,

84% 156% eia Catharinense sob as mais vi"
29.361:500$ 5 406:500$000 67.042:842$500 2i.4ôl:119$�� 137.484:000$ demonstrações de alegria e solidari
1.450:000$ 532:468$135 1 1'.081: 120$ 2.403:094$225 rd 23 218:000$ dade incondicional 08 propagandensino' prirnario 4,9% 100/0 17% 11% 61% I "l:)

' �
o tas da dissidencia aqui, chegam

.' Iln'augurarão. da Séde
-

do Servi· ��ç��a::�u:a�:tn�:�t�:I:ou;f1�Tendo-ore constado que o Cor- " ,.
. fOIto desespero de causa .

reio 1� Joinoille declarou-se or- e

de S-
'

te P Assim. é que chegaram a espalh
garu nilista e sendo eu seu �epre8�n- Viro e aneamen o e ro- Iqlie o sr. dr. Hereilio Luz havia e

tante � correspondente telegraphico 'r -

'

� I barcado !Jara a Europa e que o s

nesta cidade. declaro que-desde este

h I
e

R
I

,

I
cel. Raulino Horn lhes prestigia

�oment�- nada mais me prende p V ax Ia ura I campanha..
.

áquelle Jornal. ri) Tae€'! mentiras não logram,
:. Fiel soldado da Gloriosa Legião

<,

I illudir o eleitorado.
Democrata, que tem como orienta. - II'd f f O d Deante da frieza com que os di
d

.

.

.. , Realisou-se, honrem, ás 14 horas; a seu pa I o e raco es orço. es e qne. A' •

.

OI' o eminente dr. Hei cílio Luz. a i nauguração da sêde da Cornrnissão dos assumtra as Iuncções de Director da sidentes tem sido recebidos, com! qu
quem me prendem o meu dever de Serviços de Saneamento e Prcphytaxia Hygiene de Sta. Catharina, voltou se alguns delles, mais exaltados. ame

catharinense e a minha gratidão ds Rural deste Estado. 'ço"! t?�O carinho pará o prob'erna çam perturbar a ordem amanhã, po
amigo e companueiro dedicado do O acto revestiu-se de grande 50· sa"'ta�1O do. Estado.

..

.

,

! occasião da chegada do senador Vi
dr. Abelardo Luz, chefe querido lemo idade, assistido por muita? exmas.

t
faz�a.�.e Illllilsptensdavel o saneáalmen- dai, não causando entretan o essa at

d L' B di
senhoras e senhoritas e as figuras o, pnncipa men e a zona rur ,cO-. - , , v

a
,

19a er?a.r tsta->- o - meu logar mais re resentauvas do nosso meio mo .inslstentemente repetia em seue t1t.ud,e, a menear apprehensão.
esta bem definido, parece. As varias dependências do vasto edi: relatados. Como realizar, porem, tão A falta de um conterraneo qu

4 de Fevereiro de 1922. ficio, á
_
rua

_ Victor Meirelles, onde magno emprehe�dimento, tão difficil, quizesse encarregar-se do discurso d
está Iunccionando a respectiva Com, contandc �xcl�slvamente com os re-: saudação ao sr, Vidal Ramos cons
missão, apresentavam um bellissirno cursos ordlOanos do orçamento esta- I

_
. ,

,

aspecto.
.

doai? J Era impossivel e- a solUÇão .ta �Ile falara um bacharel de
. .nO?)

O predio passou por
.

una' grande do problema infelizmente la sendo in- ReiS, moço receru-chegado a.ql1l e alO ..

transformação, tendo actualmente salas d�rillidam�nte adiada. da desconhecido da· maior patote d
adaptaveis aos varios gabinetes e de' Passaram-se os tempos, A' frente dos população,
mais insta Ilações. / destinos do Bfilsil e dos Serviços da -�o-é----

,

O labor!ltorio, a sala de pesquizas, Saude Publica brasileira, vieram se

[
.• -

I
.

�a pbarmacia, a sal a de espera e de con' collocar homens de larga visão, de �nllao 010810 OOlJsUl tas funccionam no pavimento lerreo. verdadeira comprehensão da grandeza I Up U
. l'flajor Fel'U31Hlo Uaehudo No primeiro andar, funccion,ün a d� assumpto e dentre os _P:.lladinos da i Confurme noticiaO:08" embarcou
De regresso de sua viagem a S. portaria, a sala dos guardas, a sala de bfllhant� cruzada que fOI se desen-I nnte-hontem, pam Mmas Geraes, e

Paulo, onde fora se submetter a uma espen, o gabinete do Chefe do ser· volvendo nã9 se podem esquecer os' cuja gLHíroição vae servir, o sr. capi
iutervenção cirurgica, chegou ante- viço, ,sala dos medicos,. a. Secretaria. nomes consagrados e venerados de tão Antonio Jo q' d So

.

hontem, o nosso presado conterraneo No segund.) andar está o almoxari' Oswaldo Cruz, de Carlos ChJgas e
a Ull� .

e
.

uza,.

sr. major Fernando Machado, lente de, fado. ' desse eminente scienlists, dr. Beliza- O seu embarque fOI milIto concor-

mathematicéts da Escola Normal. Achando-se o edificio, á hora deter� rio Penna, esse sabio, inflammado 'rido, o qUli! demonstra as gmnde
,

.

.f minada, replecto de altas auclorida,· sempre _de um enthusiasmo communi' Isympath.ias que gosava no nosso mei
llajor .José Monteiro des civis e militares, o sr. dr. Artbur cativo pelo grandioso pro�l.ema, _

de I o dislinC'to militar. .

Acha se, ha dias, nesta 'Cápital, o Ou maraes, iII ustre e cGrripetenle Che· qne tanto depende a feltcldade do E
'.

nosso prezado co.religionario Sr, Majo fe dos Serviços de Saneamento e Pro. BrasiL E o problema te,e afinal sua . �tl'fl o� pl'esen�es n?tamos os SI'S.

José Monteiro, digno substituto do phylaxia Rural, conviJou os presentes solUÇa0 definitiva. Podemos enfim des' capltao Joao CanClO,�a}lldante de »l' .

Superintendente Municipal de Tuba' a vi�il3r as dependencias da séde. pensar o auxilio estrangeiro. Conti· dens do exrno. sr. coronel Raulinõ-
Com aquella admiravel competenv nuando, s. exa. dis5e que se sentia sa' Horn, Presidente do· Congresso Re

rão. cia que taAnto o distingue nos se�viços ti�feiti'5sim_o P?r ver á frente do� .Ser- presentativo e Governador do Esta'"'
Da Lagul1a, 'chego,u ante.hontem, que em boa hora lhe foram conftados, ViÇOS en�ao maugurados o· dlshncto do em exe "c'o' d' H T r

• i b ,pelo�paqut'tê MAX, a gentil senhorita. o sr. dr.,Art'hur Guimarães deu então collega a respeito de quem ouvira do '.
r<.l I., I. er�llo lUZ,

4) U... Hereillo Luz rc. e e Almlra Unhares. .

I ao exmo, sr. dr. Hercilio Luz e demai; iIIustre chefe dos Serviços. de Pro' Chefe do PartIdo RepublIcano; dr

um vibrante teleg,·ulnrua pessôas presentes a!'!!plas explicações SOe phylaxia Rura! no Brasil;as mals elo' Abelanle �uz, Secretario �o Interiol'�
do (_'ommandaHte Villar Pelo MAX, regressou da cidade da bre os trabalhos da sua Commissão, glosas referenCIas e a decl�raçao de corooel LIma 'Üamara, comm.andante

__ Laguna, o nosso' joven conterraneo mostrando tambe1n. todos os livros de que era de sua absoluta confiança. ela Guarnição Federàl-e do 14' Bata.-
O exmo. !ir. Ô'r. Hercilio .luz, emi� sr. d:-. JOãO Unhares, engenheiro civil. registr?s com as observações colhidas, Con�ratulava se com? �st�do de�;S. lhão e sua officialidade e a da 10a ..

nente Chefe do Partido Republicano a matricula, o recenseamento dos ha-, Catharma por aquelle vallOSlsslmo me. .

Catharinense, recebe do iIlustre sr. Chegou de Paranaguá, onde é com' bitantes, etc... Ihóramento, que de facto só se trans
'I
Batena Izolada� dr. Jo.e Collaça, de�

Cor.:mandante Villar
I
o seguinte tele' merciante, o Sr.Antonio Dias Fonseca. Após a visita ás dependencias da formara em realidade pela boa vonta' patada estadoal; capItão Adherbal"

gramma: que vem visitar a sua exma. hmil'a. séde, o sr. dr. Arthur Guimarães con· d�, pela Visão intelli�e.nte, pelo p_a-. Castro e Silva. instructor da Força
.Florianopolis, 16. Tenho,o prazer

-

Agradecendo a gent leza da sua vi- duziu os presente:; ao seu gabinete, trlOtlsmo do dr. Herclllo Luz, que nao Publíca' innumeros funccionarios pu-
de communicar a V. Exa. o exito cQm' sita, desejamos lhe agradavel perma' onde ,foram servidos champagne yacillbu deante de difficuldades 'par� blicos federaes estadoaes e. municio
pleto da vossa missão neste Estadr, nencia nesta Capital., Guaranã, gelados e refrescos. Implantal'o na su� terra, que, lhe ft·, ...0 . .

onde pN toda parte verificamos l feliz O sr•. dr. Guimarães pronunciou cou a devermals este asslgnalado paes, mmtos anttgos sacias do TIr()'

orientaçllo do eminente orazileiro que ENFERMOs.. então eloquentes palavras sobre a serviço, em b�a hora entregue á direcr 40, etc,
fOI e será graças ao seu ano merito o Major Gustavo !iiJilveira· inauguração: da séde da sua Commis 'ção do competente profissional que é Dufante o embarque tocou a ban'
director dos destin.os cathari�enses.

-

Acha'se ligeiramente énfermo, guar são, fazendo' ref,erencia aos serviços, () dr. Arthur Guimarães, a quem com a 'da do 14',
Temos cerca vinte lindas colonlas ar' dando aposenlos o sr. major ·Oustavo aliás de grande utilidade, que ella já maior effusão dalmã saudava naquelle - , _.._-, (S2:J • ...:.-

ganisadas com graBde 'numero de peso Silveira, iIIustre Secretario da Fazen- está prestando á· nossa população. momento e na sua pesso.ll tambem· ao

I A bl' � [ bcadores aos quaes temos mostrado vbs'� da. Terminou erguendo a sua taça aos �r�nde e not�vel scien-tista dr. Beliza- .fem ea flerol O lu na92,'sa dedicação e :interesse public,o e teste' fazemos sinceros votos pelo seU pro poderes constitui dos da Republica, ao no Penoal Dlrect?r Geral �os ServI;" Y , U
.

munhando nossa profunda ,gratidão' mpto restabeleciment0, exmo. sr. coronel Raulino Horn, Go- ços de Prophylaxla no Bra�11. I Rio, 6
.

. Realisaremos aqyj_sob os vossos aus'; vernador do Estado e ao exmo. sr dr. O sr dr Alfredo Araujo delegado T d
.

d 30g:"icios .os nossos :velhos ideaes dvicos. NECROLOGIA Hercilíd luz, que dirigia os destinos da Industria Pastoril tam'bem pro" .

eo hO comdparecl.o afPlenasPe�cadores do Municipio florianopolis Após longa enfermidac(e, sucêÚmbio de ;)anta Catharina, •.quando foram nunciou uma eloque�te saudação ao SOClOS, �ven o po.r ISSO a ta de n,u.
pedem pai' Ineu intermedio a vossa in' ant.e·hontem, pela manhã, em sua re, c11ntrac,ta.d?s os serviços, ha pouco sr, dr.:Arthllr Ouimaríles. mero, nao se ,'eahz?u a Assembléa·
tervençao no sentido de cessar a cobran sidencia á rua Trajano o sr. Olympio tempo ItlIclados.

. . Eram 15,40 horas, quando os pre' Geral do Cfub Nayal .

. ça do imposto:do dizimo do paixe aqui, Thise.·. S. ex. o sr, dr. HerclllO Luz, agrade- sentes, após agradaveJ pale�tra, retira' . Os socios solicitaram á Dit'ectol'Ía 0-'
unica municipalidade que assim procede O seu enterramenle realisou se hon· ceu � saud;lção; enaltecendo a .re�e- ram'se, sendo acompanhados até a andamento dessa convocaçãoem todo Brasil. tem, sendo o acto mw10 concorrido, vancla dos trabalhos da Commlssao parla pelo sr. dr. Arthur Guimarães.

'

Essa medida terá incalculavel alcan' Pezames á sua exma. familia �ural que tem c?�Ô chefe nm dos mais
Os photographos Becker, da Che

--- - ---

ce moral e tbdoslbemdirão a vossa

bon·l·
- Illustrados _proftsslOnaes. . . fatura de Policia, e Candido Machado, Cadê o. Bastião?dade, e dar,ividencia. Com orgulh.o Falleceu ha dias, no districlo cio Rio Em segUIda o sr. dr. Fer,relra LIma, da Commissão Rural, tiraram varias

vos communlco que fundando colonta Vermelho nesta cap:!al 'a exma. sra. d_ep�t�do fe.?�ral, pronuncIou enthu-
phólographias dos convidad05 ao dei'

Em beneficio da Associação das Da
Cannavieiras n'esta ilha ali raro,s anal' d. Martinha Soares Jacq'ues, esposa do slastlCa oraçao.

.
_

. xarem a séde da Commissão. mas de Caridade, subiri:i hoje á scenar,
phabetos encontramos, graças a vossa H. Evàristu Jacq�.1es e filha do sr. Come·çoll S. Ex. dizendo que dlan"

. .

pela 8a. vez, no Theatro Alvaro de:
admiravet orientaçãO administr&tiva. Luiz Soares dos Santos te do memoravel facto da inauguração

- O· sr. dr .. GUimarães recebeu, as Caryalho, a interessante revista opere·
O 110SS0 ef1thusla�mo pela vossa te�·1 f?i. geralmente !am�ntada a mqrte dos Serviços· de Prophylaxia Rural mais cal�rosas felicitaçães de t�d�s ta cCadê o Bastião? dos apreciados,

ra, pela vossa �ente e pela vossa brl' da mtJtosa senhora. que era muita es. em Sla. Catharina, que representava quanto tiveram o prazer d.e aSSistir escriptores conterraoeos srs, prof. AI-
lhante personalld�de cresce com o que limada e deixa na orphandade dous .sem duvtda um brilhante marco do á inauguração e de apreciar a ordem, tino flores e Haroldo Callado.
aqui const�tamos como fructo da beJ·. filhinhos, I' / progresso na historia da adminisrração a disciplina que reinam nos trabalhos Será mais uma noite de triumpho
Ifza; da rIqueza d� terra e o valor. do O acto do seu enterramento foi mui' catharinense, não podia deixar de ma' da C'.':'111missão de Saneamento e Pro' para os autores e de applausos para 05 .

povo qu� t�o, h��I!me�le �onduzls a to c?ncorrido, . nifestar o iotenso ,jubilo que sentia, p hylaxia Rural.
. . _

intelJigentes interpretes. ;

aUos destInOS, ac�vlhsaçao e a grandeza. A exma. famili� enlutada e o todos por ver realizada uma das suas mais Durante a solemnldade .da maugu' -Na quinta'feira a <Cadê o BastiãO)['
Saudações respelt�sas. (Ass.) Com' os p�rrentes, enviamos sinc:ras éondol caras aspirações, e para a qual tambem ração, toco_u a excellenle banda. da será exhibida em favor do Hospicio de
mandante prederlCo V'lllar. lenc!as.

,
tivera a satisfação de concorrer com o Força Publtca: Azambuja.'

,.

ciiio Luz,Chefe doPar lido Republlcano
Catharinense pela sua correcta atti
tude, fazendo votos pelo triumpho da
cama que tão brilhantemente defende
No fim, no salão da residencia do

sr. major Bernardino-Vaz, em nome
,

do pOV0 estreiíense e dos eleitores
ali presentes, o deputado Oscar Rosas
saudou o dr. Hercillo LUz, fazendo voo

tos pela victoria constitucional da Re
publica e pelo triumpho dos candida
tos da Convenção de junho.
A's 10,39 horas, s ..exa. regressou a

esta Capital, acompanhado de - grande
séquito.

No Trapiche do sr.. Antonio
Lehmkuhl," o sr. Roberto Pedroso,
em bello improviso, agradeceu ao dr.
Hercilio Luz a gentileza da sua visita

.

ao Estreito.
Como as pessôas que desejavam

acompanhar a esta capital eram nurne

roslssimas. o dr. Hercilio Luz tomou
o rebocador «São Luiz», que foi oíte
reeido a S. ex. pelo sr, Soncini, para
essa excursão, ida e volta.
No Trapiche Municipal, os eleitores

do. Estreito, ao despedir' se do dr.
Hercilio Lnz, levantaram muitos vivas
á Republica,' ao dr. Arthur Bernardes
e a S. exa. �

.
- Entre as pessôas que foram li re

sidencia do sr. Bernardino Vaz, nota
mos as seguintes:
Major Bernardino V,IZ, Roberto Pe

droso, Alípio Castro, Osny Cerqueira
Lima, Eduardo Luiz da Costa, Cícero
Candido Claudio, Olvrnpio Farta da

Veiga, Achylles Weúekin dos San
tos, Guilherme Caetano da Silva,
Carlos Richard, jJão da Cruz Dutra,
Heitor Wedekin dos Santos, [anuario
jesuirro de Souza, Piraguary Corrêa de
Oliveira, JOão Prancisco de Castro,

,
AmadeuMonney, Augusto Lehrnkuhl,
Carlos Augusto lehfnkuhl, Eudacio
Corrêa, Raul fia�to.Frandsco Barreto,
Alfredo Guimarães, Odilon Souza,jorge
Ferrei-a-Quint Netto, deputado Oscar
Rosas, Atahualpa de Audrade, Luiz
Gonzaga Valente, Marcellino Simas,
JUlião Roque, Clarimundo Regis, por
si e por Antonio· Noronha; Peregrino
José Vieira, João Chrymslomo Paiva,
i�arlos Henriques de' Paiva Junior,
Manoei f. Loureiro, J. Modésto de
Freitas, Affonso Lehmkuhl, Elyseu di
B rnardi, Adolpho Silveira, J\.ilio Oe·
raldo da Rósa, José Vâz Sobrinho,
Emygdio Antonio 'da Costa, Diogenes

, Gomes, Innocencio Campinás, Guilher'
mina Silva, Rosa Livramento Fonse
ca, HikJebrar.do Vaz, Alfredo Novaes,
coronel Carlos Poeta, Pompilio Luz
filho, Trogilio Mello, Manoel � Canta
licio Guimarães, Cyriaco José Soares,
Lucas Corrêa· de Miranda, Alfredo
RiIlian, VidaI Antonio de Souza, Mar
tinho Silva, JOãO Machado,Nestor SiI'
'veira, Juvenal Martins, Felippe Neves

.
.

.
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Escolas Isoladas'
Escolas 'reunidas
N. de classes
Grupos escolares
N. de classes
Escolas Modelo
Escolas Complemen'ares
Escolas municipaes
Escolas par-iculares
Matricula tolal
Frequenria 'total
População

'

População escolar
População infantil sem escolas
Porcentagem da população infantil em escolas
Idem, da população infantil sem escolas
Renda

.

Despeza com o eusino prima rio
Porcentagem da despeza com õ

[órreio �e Joiavnle

. ED. SCHUTEL.
-------------_._--.----------

HOSPEDES E VIAJANTES

A nacionalisacão da
•

Pesca em S. Catha-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Liga Operaria Benefi-] en�arg.o de or�<for omeial, no que foi niflitra.eto
.

,da, em suas Iinh 1S geraes, não póde Co 't-. satisfeito. lnicrand.i o seu discurso . Da firma Colin .& C1a. estabelecida ser ccnsiderada inconstitucional, por I DVI e
cente do Estado de o. sr. Henrique Bosco rep..:rt� se aos em _Joínvi!le, r·etiroll-Se? �ocio Eu- que não visa taxar a producção de I Em signal de regosijo pela eleiQlo

S t C thari
seus pnrneiros pa�sos n� cammho �os gemo Flelsn�er, pago satisfeito de seus outros Estados. Era o que tinha a di- do novo Pontífice Sua Santidade o

'\
an a a arlna problemas trabalhístas, citando 03 feitos haveres sociaes

-

na ímportancia de zer
'

Papa Pio XI, convidam-se as meretís-

. . .
de.s'�u, mestres de então, pas�and0 de to.oooâooo, assu�i;.do os

. demal� so- (Jvlutto bem; muito bem;) sintas amor-idades, aseoclações religio·
Realtzou-se em a noite de 1') do I POIS a fazer largas ponderações sobre CIOS. a responsabilidade do activo e I O SR. luz- PrNTO, como relator da ses collegios ,e osfíeis em geral para o

corente.. ás 2030 hc ras, a Assernbléa O problema radical trabalhista, demo' pas�lvo .

da extincta firma, ficando o I Comrníssão de Consutuiçso, julga se "Te Denm" que terá logar na Caths
Ordinaria solemne de Posse da Di rando-se em nemonstr ções sobre a SOCIO retirante ex;).n.erado de Ioda e no dever de responder' cs argumentos dral, amanhã, tarça-Ieira, ás 7 horas
rectoria e Commemoração do seu 310 remodelação do regímen do tra�alho; qualquer responsabilidade, na dita 50', cnnstitucionaes do Sr. fulvio Aducci, da tarde, com assietedcia e pratica
<2noiversario, a extinção do p�rasttJsn:t0;. r�conhclmen' c edade, que embora autorizados, não se appli- de S. Exc;a, Rsvma. o SI'. BisW,)

Presente grande numero de asso-
to da personalidade ju.Idica do tra' ModiCieaçálo carn ao caso em debate, pois a emen- Diocesano. ' .

ciados, acompanhados de suas íamilias �al�ad()r, instituições s,yndic�lista'l?ro .Da fir."!ah. Passarino &Ci.a ?t'ldo, da. do Sr. joe Collaço taxa os estabe- Floriaoopolis, 6 de fevereiro de
e representado o quadro feminino soo hsslO�ae� e cooperaftv!stas e. SUa �I",:re fOI mO�lfJcada a clausula te�celra do, lecimentos que: vendem a varejo e não 1922,
cial, o sr, João Wendhau5en deu ini- orgal1lsaçao;. prevídencia socla�; direito respectivo contracto .peld retirada do crea propriamente um imposto inter
cio aos trabalhos, convidando ao de g eve. hberdade de manifestação socio Francisco Baptista, cedente de estadoaJ, como prohibe a Constituição
Thezoureiro a proceder á leitur� do e .reunião; locação de trabalho e cm' suas quotas aos demais sócios, contí nos artigos citados por S. Ex. -,

bal .ncete do exercício de 1921 -.1922. trac,to d:�. mãr de obra; dlffusão d o nuando a mesma sociedade com o O SR. DORVAL MELCHIADES: Sr. Pre Leonardo .Jorge de Campos Juuior,
Deste relatorio, el<ibl rado em for. ensmo primari» e techn'coprofissio- capital de 15.000$000,. que lhe fica sidente, a primetra impressão que tive, Tabelllão . da Comarca 'de floria'

·

ma e estylo perfeitos acanhamos 09
nai _como uruca fome de. de pr?' pertencendo em partes iguaes. ao ser iniciada ii discussão dessa emen: nopolls, na forma da lei, etc.

seguintes dados estat sticos. ducção de fu�nr'os e habeis proíis- Alte ..a�ão da, foi pela approvação'della por con-
faz publico que existe em seu car-

Receita total do exercicio . , .•. slo!'!aesj �abltações proletarias; re- Da firma Luiz Severino &. Cia esta- siderar:que�se develprote'ger os estabele- terio apresentada pelo Bmco Naeionat

11:770$010; Despeza.c--Diarias, ...• íeriose ainda, sobre a creação dJ belecida na Laguna, foram atteradas cím-nto, eJ.,=> iudustrias no nosso Es- doCommercio,umaletradecamblodo
5:0i8$500; '"" Pensões. 1;308$000;- Fu- Depar_ta��nt-) Nacional, do Tra diversas clausula� do- respectivo co."" tadei.·

valor de . ois contos de réis (2:000$),
neraes, 350$000;- Legados 360$000' balho; Tríribuuaes de A r b i t r a g em tracta pela admissão a mesma socie- O SR, OSWALDO DE OLIVEIRA: Acho seccada por Fernand

-

s Braga & Cia;

PATRf.MONIO SO IAl, l4:537$726: para os conflicto� entre trabal,hadores dad� l�O .;oci? Ayres Severino,-D.uarte, que V,. Ex. deve continuar com a
do Rio de Janeiro, conh's CadosRil'

Matncuh d05 quadros masculino e
e potrõe!o; cft:açao de COIOnl"lS-3ana' brasileiro, resIdente na mesma c!Jade, mesma Impressão. dehl'ando, desta Pr·aC8. E' como S8

feminino, 405 associados. tonos e asylos p.ra os vel�os e in' 'ficando o respectivo capital elevado O SR DCRvAL MELCHIADES: Depois, ache auzente ° saccado, o intiwo,
finda esse tr<1balho, passou S, S. va!ld:dos .11,) tra��lh? mantIdos e,tes.á 40.ooo�000 amplhndo o ramo de p�r�m, da leitura pela qual. o nosso para vir accaitsl' o mesmo saque. ou

a ler o Reléttoflo da Presiclencia em asylo� por E�t.ado· ....aplt.l-Trabalho c commerCjO para I ferrag�ns, seCC03 e dlshncto coUega, o Sr. FulVIO Aduc· dar' as razões pOl'que uâo o fez, e na

II qu :1 deu á.AssembtéaJconhecimento ?inalme�l� :rltlcandJ a falta absolull: f!I?lh,�dos e exp�rtação� c.
reando uma ci, relembrou i;, trechei constitucional falta do re8pec�I VQ pagame.nto e ds

de todos os actos da Administroção I d� !eglslaça) socld.1 �m 110,sa pat�ia rfl �Ial na me,�ma c!d.a�e a rua Gustavo referente a assúmpto, modi'flquei com' pl'otesto; -
.

na gestãJ do anno social e termi. r
cJnsldera as cotlechvldadee trabal�ls' RI�� �rd n. D�' �Ivldllldo� os lucros 0U· pletamente:a minha opinião e acho J,<'lol'ianopolis, 6 de Fevereiro de

nando! 'convidou os m�mbro5 da di. t s como �ulp�das desta l.lcuna, devld) preJ.U1zus SOCldes prop?rclon_almente ao 9ue o projecto não é mais do que um
1922,

rect9rJa eleita a' tomarem p.isse de a .s�a nao �lOtervenção. directa oa capital .de cada SOClO, prorogando Imposto de impnrtàçllo. disfarçado. O Tabelliâo

seus cargo�, o que foi verifie:;ldo na pohttca do
.
E?tad ; termma .Sf'"U dls' por maIS de. dez a!10os o pr�zo do

.

A emenda, de facto, não diz que 03 Laonardo Jorge de Campos Juniõr

fo�ma segumte: - João Bittencourt Ma. curso c0!lc�tando os opermos pfe' .contract) SOCial, cUJas alteraçoes co' cigarros mauufacturados em qualquer Liga. Opera'l'"ia Benefi
ch3do, President,; _ Leopold ) Cãndido sentes a I.mltarem os �est>Js do,s ope' meçar Jm a vigorar a l' de janeiro Estad_o do Brasil pagarãO, ao entrlr

�i�es. Vice-píesídeote;-Antonio Mar. r nos canocas, as�oc'ando se, estu' do COrrente a�no, _ficando em ,vi�or nci��stado, uma determinada impor' cente de Santa. Ca·

·

finS Barreir" I? Secrehrio; -.o\ngeli dando. as su s neceSSidades, procuando todas as demaiS çlausulas do retendo tanela, mas laX3 todas as cas' s que tharina
no José de Farias, 2° Secretario;--Ro� I conqubtu dentr� da ordem � da mo:-al contracto. venderem ou que importnem cigarros De ol'd�m da Dir'ectol'Ía, convido

dolpho de Senna Mello, Th�zoureiro;! relativas melhorias, economlcas e ma'
. Di�so�nção manufacturados fóra do Estado, o que I

aos SI'S. consocios e consocias, ,suas
--João _

Claudio Penedo, D')mioO;'s Irdes..
- Da hem 1 PICCOlt & Cauduro, da redunda 110 mesmo, claramente inflin' EXJllas. familias bem como 8Q ope-

·

Pedro de Alcant.ra, Orlando de,S�n. . Encerrafl(�_O os trabalh ,s o sr. Juão praça de Rio Bonito, foi disSCllvtda a gindo -O artigo constitucional.' , ariado em geral e mais peasôas
nd Conceiç�o e Pedro Aureh<lnü Kl. Blttencoud Machado, agra.deceu �I mesm� sociedade retirando'se os socios Convencido, po;is, da razão que ás· a quem iiltel'essál' possa, para asais'
mos, Procut:adores'-Pedro Evaristo I presenç! das Exmas fàl111hàS e o franclsC"0 Cauduro, Fallsto Caudnro e siste ao Sr. Deputad::) fulvio Aducci tirem a uma sél"Íe de' conferencias
Dias, josino Amaro' R mão e M noel c.opcurso. d i, b:nda rlJ SJeiedade Mu' José C. Cauduro, pagos de seus· capi' nas suas considerações;, declaro qu� .·el.ath'amente ao operar'iado no Bra=
Antonio Correia. Membros da Com. slcJ Commerczal. secundando as pI' taes e)ucroslhavidos na mesma socie- voto contra a emenda. sil e suas a'sprraçõ2B na communhlo
missão de Syndical}cia. 11VrJS dt) �r. Henriq�e Bos�o,. dis�e dade .na importancÍl de 110'.070$ 9<:" (Oontinúa).· social, que tel·á começo terça feira.

Empossado o sr Joao, d� Bittencourt que, eífectlvamente nao co_nsls.ua. U..!'ll· r-ecebl�os na propo�çãO dI! seus capt' 7 do cOlTsnte, ás 20 112 horn@, na

Machado, uza da p,lavra agradecendo camente
..
em _amparar as Instnulçoes hes, hcan�o exctu>l.vamente � cargo ,

. séde social á rua Tiradentes, D. 20,

ao� �eus consociados'a sua eleição e
de bene-fJcen�la o dever do tr bal�a' e respomabll dade umc? dos .soclosRay VENDEM-·SE os predios n.45 da O conferencionista o 51'. H�mique

sohcl�ando aos seus companheiros rie dor consciente e zeloso de seus 111.' munda e Augusto P.CCOII, ficando pe· rua B' cca uva e T ' H. Bosco. '.

D· t·
. teresses pelo q I t t t·

.. L Y ·ravessa ar,
F'

'.
.

Irec ofla envldaram todos os esforços , ';Ie. es')eréjva que o, o presen e con rac o os sacIas retlran· I 1 T' , d· .polls, 6 de feverell'o de 1922,

'pc�s�vets. p ri:! fazerem o 'p ogressJ e
seus consocl.oS" Imltand� os trabal�a ftes

llvres
..

e exonerados de qualquer' m_on a n. . rata se nesta re ac· (\ Sacretal'io
efflclencla da ins'itUição; apresenL.t em d-ores do Dls.trl�to federal se reun'IS, responsabl.hdade presente e futura.. I ç�o. Antonio Martins Baneira
nome da collectivid::1de 05 protestos s�m em sua seJe entregando se aos Secretaria da Junta Commercial, em·1 A t

.

B
---o .---,.__ .,� ..---- _.--- -----

de gratidão á Directoria que acabava est�do? economicos e de sqciólogia 4 de janeiro de 1922.' n 0010 nrfa C. N. "Riachuelo"
de deix::tr o mJnd<lto.Com a pala. pOIS }ulga. de gr�nde alcance a� con' João Tole1'ltino Ií�a. \

vra o sr. Henrique Bosc', orador om'l f�renclas � resptlto d J ass��pto e�n Secretario I Acha·se nesta Capital, o nosso ASSEMBL.ÉA GERAL.
�Ial. ev:.caC'dJ 05 esforços de João Au. foc�, termlll,ndo o seu_ belhss!mo dl.s· Icol!f:ga e prestimoso cOl"rdiO'ionario 2" Convocação. ._

gusto do Carmo, GIl Ribas e Mmoel CUrso co,? uma saudaça'J a dlrectÇ>rta CONGRESS O O I sr A t
•

B � d', d AI
De ordem do sr. PreSidente sao

_Oui�narã��, Iniciando em 10 de Fe. que ten;�1inava o seu mlndato,

I
' O ESTADO b" dn )FlO es:-;a, Hector °

'-lco.nvidados os SI'S, sacios eleitos pSI'B
v.:reIro, de 1891 esla _ assoei cão disse DepoIs dos Iri.balhos foi servida a \C't'A da QJ&

•

_ I
0'1', a �aguua. Directores e todos _os demais socios

ser urna gloria para os operarios de assistenciJ Um I lauta mes I de

doceS'j
J,. e

•

9- .' ssestsaOb"r41ina. Apresentamos-lhe os nossos cum· quitei!! a rE.'lunil'em·s-e em Assembiéa
fi' I' Ab 'Ih t f

rUI." • (e. e elu ro de "

d bA
•

d G I lã' h
..

.

onanopo I.S ':Ia�t�r em perfeita ntil.i
.

ri 'in ou a esta a b I.nda àa Soo 1921 prlmentos e oas vm as com os VO� era '. no g� p o as 7 oras da nOlr�
da�e a sua lnshtUlçao de beneficencia, cledade MUSica! Comme1'czal que exe' (Continuação} tos de aO'l"adavel permanéncia nesta de hO-Je, afim de ser dado cumprI"
reSistIndo, aos embates da dissolução e culou. varias peç�s de seu vasto re' capital.

I:> menta ao accordo confil'mado pela
regreSSJ que veem soffrend') as iris. pertorJO, O SR. fULVIO· ADUCCI: Isso é so- Assembléa Geral de 5 de Janeit,o do
titnições da classe' pelo mundo em phisma de V. Ex.

-

[-'-�I[Jh I·
.

COt'rlln�e anno,

fóra depois da catastrophe européa. ._. - - .... _ .... O SR. JOE OO�LAÇÕ: Não é sophis' Inu O a nO 1[0 Secre�al'ia em floríanopolii, 7 de

��mem ta cs feitos dos companheiros ma e a etnenda est1 a,ssim redigida:
fevereiro de 1922.

mlcladores até o presente. Dirigindo-

Junta Com-me·rc'·.al�
«Os estabelecimentos que, com·

Decio ·Monteiro
se aos em!JOSS d t

-

-
Terá logar hOJ·e.ás 8 horas da noi-te" S t"

.

a os conc a-os a tra- mercl.ando com fumo, vende-
ecr'e arlO Intenno

'b Ihar sempre com affinco no des
na sala de Conferencias dl OathedraloJ

envolvimento da institUição e ter!llir�a
rem a va,rejo cigarros ma�ufac. a 13. Palestra amiga vel do Circul

fazendo ponderações sobre a Utill- �u,rados fo�a do·IEst.ado estao suo Catholico. afim de tratar da construc
.

O aboaixo assignado, t�ndo per-
dad� praticas das organisações tra I

Por esta Secretaria, de conformidade
Jeitos aos lmpostOs. IOteg,raes des._ ção da futura sede, fundação de um dtdo a caderneta da Caixa Eco·

balhI�tas tanto pela Lema doutrinaria c@m o re�ulam�nto desta Repartição,
. ta ta�ella e aquelles. que c ,m- curso de escriptllração mercantil, inau nOl1'1ica n. ·12950, pede o favor a

quanto ecoIrlmtca. '

se faz p-uolico que p:H despach)s da
merclando CO�l �ebl�as e fumo guração de um curso de Apologetica. d

Eln segUida foi d�da a palavra ao Jun'a Commercial, foram arehivados
venderem a Varejo �Igarros Ima· E' de esperar grande concurrel1cia quem encontrou e entr�gal-a

sr. Rodo!pho B05CO, orador offieial dJ nesta S.ecretaria, durante o mez findo nufactura�os fóra do E:;tado, pa· tanto mais que a sessão terá logar <1e' na Estação do_ Telegrapho Nacio-

CLUB NAUTICO "INDEPENDEN. o!>.' con:ractos, distraclos, altel'ações,' garao mais 15u$000 sobre a ta· pois do "Te Deum» em honra ao nov.o nal, ao Estafet::- Sitvino Jac-ques,
CIA" d

bella.. Pontífice.
, que saudou a Directoria em· Issoluções e registro de firmas das Procuro, portanto, taxar os estabe' -'-__

possa�a e te_:minou com uma magni· sociedades abaixo mencionadas, seno lecimentos que vendem cigarros ma� �raEJEJaE3EJE1E3.aE3ElEJEJ 'K:'DITAWã'Sfica dlssertaçao sobre a cfraternid�de d.:,;
'(j t

: nufacturados fóra do Esta.1o. Si eu ti- di
, 'Iil J..:..l, �

operaria � sobre os principios de olltl'ae o� vesse o intuito de taxar os. cigarros fi! Os Advogados Dr. '\belar' li' ��I!!lI!���������!!!!!!!!!I!!!�
aggremlaçao. d t E t d iii d L

. W
E' 1 d

Segu o.se c' m a palavra o sr. Pcr-
De Max Colin, alto Colin e Julio I

os ou ros
.

s a os espeCificaria as o uz e Accacio Moreira iii ICO a e Aprendizes Artificea

fi�io Antonio.Gonçalves que, em b ,110 Helle_r, os dous primeiros brasileiros e mar�as dos cigarros 9ue deveria m pa· ·m p�rticipam aos seus amigos e lU de Santa Catàarina
dIscur�o mmlfestou o seu enthusiasmo

o ultImo austriaco, para uma- socie· gar Impostos ou taxaria qualquer mar [IJ c�lentes dest.a capital e do inte. lU
.

D.e ordem do Sr...Director faço
pelo prnaresso da assocpça-o.

dllde solidaria em nome colledivo para
ca que- entrasse.l1o Estado, de outra lU f III bl' d d

U d d I o commercio e. fabrico de gapgas, qualqu,er maneira. Apenas. lax.ei as
1'Ior que USlOnaram. 08 seus es·· pu ICO, que esta ata em dian·

, san o a pa avra o sr. João Wen, cadarços e outros quaesquer artigos casas que vendef!1 a vareJo, nem as lU criptorios. achando-se habilita· 10 te', até o fini do correllte mez, se·

p,hause�, agradt ce as referencias feio com fabrica á rua 9 de �'\arço, na pra' casas que vendem em g.rosso foram 'II do" t t tt d m
- b'd .

tas a SI pelos o aclares 'e termina hy
IV

taxad
W �, por an o, a a en er quaes- rao rece I os requerttnentosJpara

pothecando á novel directoria todos ça de Joinville. c�m o cdpitál' de ,as.
., IIiI quer_ serviços pr(lfissionaes, não lU a matricl1la de meninos de 10 a

os seus prestimos em favor da tos .. 30.0?0$000, sob (I firma 00110 & Cia- O SR. CA�TA�O ÇOSTA: V .. Ex, Ja lU RÓ nesta cómo nas demais co· m 16 annos de idade. nos cursos

tituição,
D.. t� de MaxRe�ache e JOãO Reinoid, pensou na.fJ5cal�açao .dessa medida? III

W .

Dada a p.lavra ao Si Salustiano b.�asllelros! sohdanos, para o commer' Qual o meio mais .pratICO'?, marcas do EsLdo., JI profissionaes d�sta'Esc'ola, deven'
Fernandes Nolasco, em discurso cheio

CiO e fabricação de cerveja e gazosas O SR. JOE COLLAÇO: E' muito facil. a lU Escriptm'io provisoriamente ti: do o pae ou 't\�tor aprtfsentar
de emmotividade, convidou a Assem

ou outra qualquer industria, pelo fj�calisação pa:ra as _vendas a varejo. 10 á rua Visconde de Ouro !ii tambem um a�testado de vaccina
bléa á fazer uma saudação ao !ir. Pe,

praso de 5 an�os, na praça de Joinvil' E o mesmo que verificar se as casas DJ Preto, n 40 II!' e certidãc ce. id,ade, ou j'lst;fica •

. 'dro. Bosco, _ presente á fesla" como
le, ,com o capItal de -12.000$000, sob vendem tum.o e bebida ou sómente iii· III ção, do candidato á matrícula e

preIto de gratidão pelo muito que
a ft�ma Max F{evache & .Cia.

. f\;lmo. Essa fIscalisação cqmpete.exclu- III Caixa--Poltal, D. 11 O
lU d '

iem feito.e continua a fazer em pról DJt? de Bernardo Bapftsta May e slvamente ..o. Thesouro e se fossemos fi;
prova e que o menIOO não soffre

das. organiaações e aggremiações cpe �ranclsco Steinr. brasileiros, solida' pensa! de como devem ser regula. ui -FLORIANOPOLIS- lU de molestia contagiosa e não tem

fafIas, Ao terminarem as palavras
nos, para o commercio de fazendas, mentadas as le�s que votamos as nos. !ii m defeito que ímpossibilite de �xer· .

des�e orador a Assembléa, com uma armarinho,.ferrage.ns e' demais generos sas funnções:hcariam muito r�stricias. E5!JeJeJElIE3ElElE3E3eJt3I2JE3E!!1 cer um offieio qualquer. _

salva, de palm�s, saudou o homena.
que .convenham, Inclusive a explora' O SR. CAETANO COSTA. Estou de

A.· Outrosim, que tambem se'

geado. . ção �a _iridustri� de banha, n_a praça accor�o, mas .ac�o qLie devemos vo- nnUnCIOS,
u

de Caplvary, com o capital de tar leIS exequlvels,
. rão, dentro do mesmo' periodo

MeUsando da palavra o sr, �odolpho 20.ooo$o�)O, pelo praso de dous an° O -SR. JaE COLLAÇO:Qu-ançlo VEx, receiJidas petiç.ões para a matricu=
á ,.o,_ agradece as referenCIas feitas nos e meIO, sob a firma de B. May & �presenta! o projecto 'que permittia a VENDEM.SE"ospredios ns.2 la de adultos, nas aulas do curs J

SI I?elos oradores e apresenta aos Steinr. I��o.rtaçao do zebú para cert0s mu' e 28 da n�a C�mpos Novos. Tra riodur�o de aperfeiçoamento, .

cfe�odlos os ��us p.rofestos de solida· 'Dito de Augusto Piccoli. Raymundo n.lclpl.OS _

pensen na difficuIdade �

da ta-Se !1'esta red�cção.' Qdaráac; e ter":,ln� �Izendo que, guar- Piccoli e JOão-Noal, brasileiros, solida fI�cahsaçao �essa medida pelo Estado?
uaesquer outras informações·

ma C
mo prlllClplo do dever a mes' rios. para o commercio de exploração Como se eVitaria q�e o zebu passasse Compra·se apolices do Esta- serão fornecidas nesta. Secretaria,

Jhe fo��pen��raçao �o mandato que de eàmpra e venda de terras e ·0 mais ás zonas !nterdictas ao gado indiano? do. Trata·se com o Tabellião todos os_ dias uteis, das 9 horas

,Thezourac.on;ad? maIS uma vez na que convi.er, sendo solid�ria para '...to Sr. Presl�ente.!. apezar da fuinha in- Campos Junior.
• da manha ás 4 horas qa tarde.

O
ria a Liga. dos OS SOCI0S, pelo praso mdetermina- competencla (NAO APOIADOS),pen-, .

O Escripturario
ment

sr, Henrique B.o�co, usa nova- do, n� praça de. Campos Novo�. 50m so qu� o treçho constitucional citado I
VENDEM-SE os predlOs n. 8 e Pedro Bosco

'para ef dila �alayr�, soliCItando permissão I
o capital .lie 150.000$000 sob a tlrma p.elo IlIusAlre col1�ga, Sr. fulv.l·O Aduc- 10 da rua Tenente Silv.pÍra, Tra· FI' 11 1 d F

.

a ar mdlvldulm t f d d d p' I' ll, N I
..

-

1>' o, rlanopa s, � e everelro
,

. en e, a asta o o e leco I \)'o oa, ' CI, nao tem razao de ser, pOIS a emen
..
ta-re nesta redacção. de 1922.

Mons. Francisco Topp
Vigario geral

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(4) REPUBLICA-Florianopolis, Terça feira 7 de Fevereiro de 1922

Este pessoal, evidentemente pago �
Os vidalistas estão chamando gru- I ferrocvl·a elftrlrl·raa tanto por cabeça para dar vivas ao pos de capangas das suas fazendas G

senador Vidal, está 80b as vistas da para esta cidade; parece que preten- .: Rio, 5
----�-----.---_

---

,_ população, já farta da rapinagem de dendo -

provocar desordens am anhã Communicam de São Paulo que,

O 'f. VI·dt:ll it:lo'mo'gm laIn. . veitou a desordem do seu capanga' certas.aves de arribação. ,por occasião da chegada do senador coDi � presença do ar: dr. Washin
• Uu U • W �. acompanhado do seu filha' Aristiliano,

M
.

'

I d F l�' dissidente. gton Luiz, presidente +do 'Estade, ,

ais pessoa a ave a para re· ", '

que tambem estava, á testa de alguns b V'd I R
' Deante 'da, firmeza da população foram inaugurados os trechos da far

L 6 d d f 'á ce er o sr, I a amos -:l' id d di'
-

d ber
-

.

I
.'

S b Vages, ea?�cupa OS; p�ra azer �eI!l8Ula8. La'Yea- 5 (rE't:) llPEi a�torl a es,' o-eleitora o e�nar- ro-vía eíectríea entre' oroca ae o

Os op oeicionistas
-

destoa cidade, policia e proferiu ameaças que mn- Cbo, id de ui d
( • .à�a que €'ntl'etanto não contractaram torantem ..

. , " � _ . , " ',. 'd egou a esta Cl a e um grupo e �._. "
" '

devido as .suaa provocações, têm exal guem tomou ,L ser to por ser tratar e
20 ,,- 11' � di id t h f' d capangas. e, de esperar-se que as des- Findas as imponentes

.
'

f - I t t d cax a ananos . 1861 en ee, c e la o
" .

dI"tado 08 atnmos da população, uma aeçao eomp e amen e es.nora
, M 'R'" 'I 'f' , t orden,s projecta ,as pe 0& dissidentes a população offereceu a

-

- ,. o _ I' d '_
v pOl ,auro amos. o qua �I co n ra, -

_ . I. .

Ante·hontem á noite o cidadão. iza a na regiao serrana.
t d dar vi

'

ã
'

nao constgam os seus fins. grande banquete.' "

, ..'
.

_' c a o para ar VI vas na recepç o que -

'.', , _
,

�oãõVicente. que. veiuno grupo che,.' A policia, ,nao.obJ:,ante, .manteve-se os oppoeicíonistas pI�?jectaDl para ,O pa�h�o.l'epubHcano lo:al ,apen�s
. R�pondendo á _sauda�lo que

fiado po�,BernardI�o Fur�aQo, agentetcalma e conseguiu nao deixar que, a amanhã ao senador Vldal Ramos
o

co.nfradlCL,rá ,0::; •

oradores contrar�a ,fOl feíta,» sr. dr. Washmgton eon

do Correio. em,Coxilha RIca, parare- ordem �o�&� perturbada, co�? er� da Esse grupo quando entrou na CI- a�m de ;epel,hr offensas, ruas gratulou-se com o. povo pelo grand
.eeber o senador Vidal Ramos, pro- conv:'liIen��a daquel�e8 politiqueiros. dade fez grande alarido' como nas fi- nao pretende responder a desor- passo de prosperidade que aeabav
vócou as patrulhas que faziam, o po-

Nao s�ra de adrDlra� que estes fa
tas americanos do ::FarWeet». dem ,com a des�rdem: '

.

'
de dar o Estado.

.

Iicíamento da cidade, dirigindo ehu- ctos se reproduzam. hoje com a che- Davam muitos berros e atropélla- E ?om que Isto fique prevlame�-,' Fez uma judiciosa analyse da. Re
fasaos soldados/e até exhibíndo ar·lga�a ,_do senador Vldal .-�a,[];los que vam a torto e 'a direito. te_ regl�t�do para que, s� tal, se der, publica, e terminou dizendo qu
mas Iquer dar arrhas ?e, rrestlgIo, ac�n8e- �Immediatamente, formou-se um nao sejam no futuro adulterados os devemos conservar a integridade d

Para evitar factos de maior gra.l lhando seus partidarioa a proferirem grande .grupo dê bernardistaa qu� en- factos. �
. ,Brasil, e devemos conservar a Repu

vidade João'Vicente foi convidado' a ameaças. '

frentou os desordeiros, vivando en.' ' bliea _ com a larga autonomia doa Es
entregar as armas, ao que resistiu, thusiasticamente os candidatos da O novo Pa'pa tados federados.
tornando-se necessária a apprehensão

A chegada da flôr da. gente Convenção Naciona'i e �o di', Herci- '

,

,',
'

'_ E concluiu: c8enhl)res, ergamos
das mesmas

,
Lages. 6 lio Luz e coronel Raulino Horn.

-

j ,- nossas taças' a _ estes dois grand
João Vicente em seguiêIa foi, sol· De Campo BeIlo, tambem cbe-

-

Produziu se gl'J!nde .agitação p�pu I
Roma, 6

,

-

, principios: Tudo pel!1 integridade d
tô. '

, g01:l um grupo chefiado por Manoel lar, tendo afinal os dissidentes sHen- O cardeaf Achilles Ratti. eleito Patria e tudo pela Republic'l Fede
O coronel Belisario Ramos ,apro�' Zauaga, ag.ente do Correio, ciado. Papa, tomou o nome de Pio XI. ,. ra1..

NOT.:ICIAS

A derrmada do Vidalismo'

,

I

HORA
. '

,
..

, Governo Municipal à Dr.Americá da Silveira'Nunes. Juiz,de Dir,eito da h. Vara e Pt'asi'
d�nte da Junta'Apuradora. etc:

'

,

CQbrança do l' semestre dos Faz publico os nomes dos cidadãos que da apuração da Junta por
imp'Ostos d� continuação e eUe presidida resultaram_yo_tados par� Daput�dos ao Congresso,Repres.an.
abertura' de negocio, a,ferição, 'ativo do Estado, Das ehnçoes- procedIdas no dIa 4 de Deezmbrq proxImo

vehiCtllos' e taxa sanit�ria. indo, ira ordem 8eguiote: "

Coronel Raulino Julio Adolpho Horn, -10.480 votos
De ordem do' sr. Supe'rinten- Coronel C3etano Vieira.da Costa, 10,316

dente Municipal, e, nos termos do Dr, Edmun._do- da Luz Pinto 9,714 . »

reglllam�nto, faço publico, para Dr, Carlos Vlclor Wendhausen '-- 9,653
coohecíinf';nto des interessados, Major José AccacioSo.ares Moréira 9,530

Dr. Ar'thur Ferreira da Coela, 9,346
que durante 0 corren,Ie mez, em Corônsl João Fernandes de Souza 9,287,
todos os dià.s uteis das 'lO ás 15 'Coroneí Hyppolito Boiteux, R'275
horas, �c p,rocéde 'o' esta Thesolí Jornalista Oscar Rosas 9152
raria á cobrança do� irnpostcs de Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086

ábertura e:contitluaçãO de nego- Dl'; Henrique Rupp Junior 9.oél
Coronel ManoelThiago de Castro 9010

cios, aferição" vehiclIlos ente ao ,Dr Ivo-=:âe Aquino f'on-êeca". '8 984
sanitaria� conresPQnd e t._axa pfi- Dr, Antonio Pedro de Andrade Muller 8.955
weiro semestre. do actual exerci- Dr, João de Oliveira 8,924
cio. de 1';;:&2, sendo a taxa .sarü-/ Co rorl'e I João Guimar'ães Pinho 8.904
taría cobrada de/accordo'com a L Capitão Joe'Luiz Martins Colraço 8.877

tabella annexa á Lei n, 251 de 12,' Dr. Cid Campos,
'

8.3-17
Capitão Joã9 Pedro de Oliv.eira C�rvalho 8.281

de Janeiro de 1917, em cçmbina· C(lmmandaote Carlos Moreira de Abreu 8,223
Ção com (l a,rt. "n, 18; da �Le'i '11, Major Luiz de Vasconcellos 8.222

44], de 27 de Outubro de 1917. I
Dr. Victor Konder,

- ,8.215
O f Coronel Alv{m Schrader 8.210 » '

\,
contribuinte qne não satis izer

Pharmaceutido Manoel Deodoro de Carvalho /)' "8.209 lO

'0 seu' débití? dentro do praso aci. "'

Major Eduardo Ott,o Horn 7.856 ,.'

ma, fica sujeito á multa de 10 ./. Capitão Vidal Ramos NeUo, '1.856-» 1 premio de
decorrido o dito semestre e ele - Dr. Placido Gomes c

1.767 -» 1 _ » »

vada a 15 .;. "l epoca <1a cobra(J 0'\ Dr. Aatonio Vic6nte BuLcão Vianna 7581, » 1 � li

d 2 Coronel Francisco Alves Fagundes 7.346 » '

2 premios deça o . sem ----�.

A1'ajor Bibiano Rodr'igues, de Lima
'

7.i27 ,) 10 ,. :lTheS'ollrar,� da: Superiot&o- Dr, Wálmor Argemiro Ribeiro �ranco. '

, .

7,044 » 15- » »
dencié). Munfbp::ll 'de Florii:li1Opú Dado 9 pass&,do nesta cidàde de Floflaoopolts, aos C1.nco dIas ·d.� mez de '75 " 'lO"

lis; 3 â'e Jáü'eii:b de'1922,
'"

J'sneiro de 1922. Eu, Leonardo Jorge de Camp�s JUlll�r, ,T abelhao, R�r: 900 ». "
" '

Antoniõ Coelho" Pinto vindo de �ecretado o e5tl�evi (Assignado) AmerLCo da Stlvetra NU,nes. E8ta 15 3 U A 'i-

-Thesóuteiro �hforme o original. Era ut supra. Tabelliâo Campos Junior. 15 3 )t • 2'

O major ',LUiZ' de .OUveir� �Carvalh�.1 " 'AO PUBLICO
'

i
fAO'RICA DE REPOSTEIROS, CnL' --�� � : : !',

supplente em exerCICIO do JUIZ de DireIto, ',. , ,

,- -

S' ST' O 15 3 5' ,

da, la,'
vara da Comarca de Floriano'poLs,na' ,� nova serrana 1I)ICl-8c10ra ,d,a PHAS- PORTINA

,

ORES PANN 150 2 : : l',forma da lei. '

',J ba Ixa d a lenha em toros fOl'nece lJ ,1J, _, , '-

Faz saber ,aos qu� - o presente virem e
em domicilÍOB metro cubico 7$000. PA[}A MESA JOGOS PARA <'ALA 150 2 ,li )t 2'

·delle conheCimento tIverem que de confor�
1 / .' A" '2'8 n, ,

' l}, IJ50 2 , » 3'
midade com o § I' do art, 2' do Decr�to.n I Rua Almlr;ante IVInl n, I TR IlHOS PARA MESA

' 150 2 » .. 4'
-4226 de 30 de Dezembro de '1920. f!cam Telephcue n.· 53. I'

� I
-.

,

designados os �jas de <;tuintas feiras � aab· Pela proprie�aria
-

I ' .�2 li » 5_
bados, no Palaclo MU�lctPal da� 12 ,as ,16 'Affonso Asais ''O·' Schaef'.Der ,"& ,Coa 1830 PREMIOS
,boras, para as audienClas especlaes de lOS· ,. �4 1

,

i:rlpçllo de eleitores, os quaes d�verão al?re, EGIO' COR 1"10' DE J'['S'US·'
/ ,I

;:;::�����ct!s O�:�:�e�t�:����dn;�s ;�:� , CDU A�A Fabrica de reposteiros vitrazes.1art.,5·da Lei n. 3139. de 2 de Agosto de' (RqoipaFadoá l�!cola Normal . ,'"
, 1916, E para chegar ao conheCimento de I f;atlJ'arinense pela f.ei II. "colcbatt COftInàS, "Co,rtIna�os. store�, ItOd.os,

mandou ,lavrar, º presente, que s�rát 1253 de ." 'de Set,embro Ipanno para roe"a ]ogú para sala tl'I�
, ,affixado e pubhcado pela 'Imprensa, FlorIa "

, "

.

I ,
•

I' Ílopolis, 10 d.e Janero de 1922. ' !Cu, 'José de ]919)
, ' .

lho para mesa, Jogos para lavatol'lo,
Garcez Juni�r, escrivão o ,escrevi (ass)_: I,

'

As, aulas do Curso ,PrcIJml_nar véos para DO.,iv3!'t; etc. I. Luiz de Oliveira Carvalho,
'

I '

b
_' - 1'5' d- F

. -

,',. . ;

Está lconforme. se rea rlraoa e (:verelro e as" Acc�lta-8e ped_tdos, para 'mstalla- "

,

o Escrivão José Garcez Jun20 do Curso Normal a 1: c1:e ,Março. ções completas de casas, dos artigos I
Os ex.ames de admlssao ao l' supra., ,

anno n�rmal c0!11CçarA,0 (I ,20 _dei, Devido �s machinas mod�rnas e

Vende·s-e a I:luperior Ia-ncha á Fe\;'erelro. � ,

'

,
bem aperfeu;oadas, esta ,fabl'lca está

gazolÍna «Boavista», Pr�ço de A matricula e a ínscrlpção para nas condições'dtl fornecer o que hade
occasião. A' tratar' com, o Sor, cs e}Çames de admi-ssão es�ão 1D0�erno, elegante ei de superior -qua':'
EJysio Símões, RuaJoão.P�t1tos 14. abertas dcsde.,o dia 15 de JaneIro lidade.

,

--'- A DIRECTO�{A.
'R. Consolado da nalia

»

lJ '

,

»

»)

»

,»

»

LANCHA BOAVISTA'

�:iposiçãO permanente
o Consolado da Halia mudÓu- \

Ee para a'Rua Deodoro'n, 4··;:50' A. ,CaJ!m Q
, brado.

'

PHOTOGRAf'HO
---'�' - ------ RUA /T1RADENl E.3. r t,

«REPUBLICA'», acha· se á venda Retratoa para todo. 08 lln çu
na Agencia EDU' CHAVES. Pra- deade 5$000 a dl.lzi�

'�,15 de Nov�hlO"��,.����.....íflil!ra'!'llba�'��,,�:w,,,.kll!lO!ÍÍ!lllllJlllj..,.;i,��..,.J

, c
,

LOTERIA eDO ESTAD
_:_DE-

..

Sta. Catharina
Distribue 75 010-' em premios
10 DE FEV-EREIRO DE 1922, A'S 15 HORAS

r

,
�'

43'a Extraccão--.Plano E
,

15.000 bilhet�s a 8$000 1'20:000$000
'-'

'

,

'menos 2rl[o
76 % e,m premios'

30:000$000
90:000$000

,-
'

PREMIOS

p'rernio â

1:000$000
50Q$00Q
200$QOO,
100$000
20$000
100$000
50$000
50$000
50$000
50$000
20$000

_ 20$000-

20$000
'

20$000'
20$00Q

» /
Jt ,

,»

'l>

..

..

"

, ..

»

»

RS.

L

Os bilhetes são divididO$ ém decimos
A orgauisação tIa i.oterla de Sal.ta <;atluuinl' obe(lceerl\

a "irecç�o,do S_ot=io ,,':!V(ilELO M. LA ()tORTA, -iue
, foi dl11'3ute 6 annos socio-gerente dlle Loierh.

do ' Estudo do Rio Grande do Sul.

'Os conc8ssíonarios: LA .PORTA &" VISCONTI
..

.

-...
.

-

.

/.
-"

:/

, I /

,-A,rdmiDitl_��çãO
Rua Deodoro, n. 14,

DIRIJAM' PEDIDOS A,'

Elysio Sim'Õ'8S
Rua João Pinto, 14

""""""�.,.",,,,;;;c-,,--
-FLORIA,NMlOL..lS. íiU'í�;;�\í\i���-':;"'h�������������_

( '_ '(,\ '

., END.· TELEGR LOTERIA-CAIXA, DO CORREIO N. 50

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


