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A I' de Março proxímo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
orno eleitores, são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,

110 quatriennio de 1922 a. 1926, deve presidir a Nação Brasileira, No
mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis-
trado da Nação

"

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção do
Partido Republicano Catharinense recornmenda a tod .s os seus cor-

relig onarios o nome do ."
' .' ,

Dr. Arthur' da Silva Bernardes
/' .

Não precisamos encarecer 0S serviços prestados .á causa public i
tJDr tão conspícuo cidadão. ,Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
de 1875, íormou-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 19,09,. quando foi, eleito para
a Camara dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para
exercer o cargo de Secrefario das finanças do seu Estado, cargo esse

em que prestou asstgnalados serviços,
Em. 1915, voltou á Camara feder I, onde ainda desta vez não

emorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder. ao Dr, Del- ';
him Moreira no Governo de Minas Geraes. Nesse alto posto, o dr. '

rthur Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem,' (,actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do

:Es I},do, concorrendo p ira o invejavel grau_ de prosperidade que des- I

fructa actualmente a sua terra natal, .

Para a Vice--presidencia da Republicá, o nome que a Commlssão re-

commenda, é o do
�

Dr. Urbanó dos Santos da C-osta Araujo

\ o ·.IIlUnUf �fHAD�R 6fnfRAl D�. ftllPPf �[HMIDI f, A �D[[f��IO PHt�mfft[IAl'
--------------------------------�---------------------

MA'NlfESTO POLITICO

Filho do Maranhão,
.

onde nasceu em 1859, estudou direito na fá
culdade : do' Recife, -na qual se distinguia pelo seu. talento e amor,

ás Iettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra o car

'go de promotor publico e o de., juiz municipal, sendo ,nome�do, em

1889, 1uiz .de Direito de Campos Novos, neste Estado,
.

Mals tarde,
1897, o Maranhão. o elegeu deputado ao Congresso N ...clonal, sendo
no

.

anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de. que não

,tomou posse, resignando o mandato. foi reeleito deputado federal

mlDE!!Ielaele:llaraE3E3e1E3l�anrelO�mll:PIO_.á 4a e 5� legislatur.as (1900 a 19Q5), -e eleito senador em 1906.
1:!1

..
Em janeiro .de 1913, os seus cO,nt��raneos elegerem-�o novamente m n [afila do fenadol-Governador do. Es1ado. íuncção que ainda dessa vez nao chegou a di. H U � II

exerc,er, por ter SIdO, eleito Vice-Presi�ente da República, para o qua- li) fndIÁ mm .Habemus Papam sejo, para enaltecer os rraros méritos
trienniode 1914 a 1918, tendo exercido a presidencia .em 1917 �u. OJ � li do novo Purpurado,
rante a ausencia do dr.. Wenceslau Braz,

.

DepOIS, fOI pela terceira
li) lU ." .' <Se volvemos agora, disse o Papa,

'vez eleito Governador -do seu Estado, ,cargo que actualmente exerce'm Rio, 7 '

, ',Dl I Eminentissimus (i� Reverendlssl� o olhar para o segundo dos Purpura'
.corn muita cornpetencia e brilho,

.;
,

,'.
Ih 0_ Jornal publica a longa ca�·m ":,u,m Dominum Achlll�n . Ratti, qUI dos. aos quaes acabamos de tmpõr a

São es�e,; OS dois
_
no�es que a, Com�mssão Executiva recornrnenda mt� �ue o senador L�uro Sodré di-mI sibi nomen imposuit Piurn XI. primeira, insignia da nova dignidade,

.ao suítragto dos, seu� a�tgos e com�an�elfos. IIIl'lgm a 11 Ide Jan�lro, ao er, dr'fi
Eis a boa nOVa que o telegrapho nos ouvimos mil voze-s de applausos levan'

Contra o CIdadão ;dlustre que mdlcamos para Presidente da I{e�
mE' .

P A d' d q"e o
I trouxe hontem a 1 b, da tarde. Quem tane do meio dos cultivadores dos es·

;-

publica, levantaram os seu� adversarias uma verdadeira ca_mpanha de
m plt�clO eS8Qa, 'p'e �nl o. u, (fi será o l novo Eleito do Senhor? E' tudos diplomaticos, Oh, que harmonia

difamação, infeliz e d_e_plora vel recurso de _que �ó ,lançam mao os q.�e ILPreslde�te da, Repubhc'l l�tervls�ell1 difficiJ encontrar n<;lias biographica:i admirave� do sentidQ duplo·desta pa'
êm a previa certeza de que nas urnas nao podena� C?bter a maIO- IiJno sentido de. a ca�npanhc. pres"1II sobre.o novo P�ntlflce, lavra cEstudos Diplomaticos !»
ia necessaria para �encer. Chegóu,-se a,tê a attr!bulr ao dr ..Ar- [i)dencil:il não dggclnerar em offensa

I
Achtlles Raltl. nasc�u aos 31

,

�e Eis os discipulos qa. escola de Di�
lhur Bernardes a aut�na de uma carta, .escrtpta em_termos grosseiros, I aos candidatos de um ,e de outrolll �lfÇO de 18�� e� D.eslO, na Arc,hl- plomatica a Cantarem hymnos ao anti'
·indignos de qualqu:!r homem, de medIana educaçao, e na qual se

1111 d �', d ndo tendo-III dloce�e de. Mllao,! Ital�a, So?re a vida
go Prefeito da Bibliothéca Ambroslana

'

continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da fon· 001 a o, corro 8tita succe, e
'd d d [i] antmor amda na\) fOI posslve! colher de Milão e dl Apos'olica Bibliotheca

-seca e ao dr. Epitacio Pf'ssoa, Com a falsificação dessa carta pro- Ise em 'vista as prox:_!ml a es o I dados exactos, O que é certo;que é o Vaticana de Roma �or caUsa dd zelo
.curou··se ��compatibili�ar o céindídato, já apojado po� quasi todas ._as [i)nent,enario e íl neces3itiade de olD novo Pap� é um eruditej um sabio emi-l iIIusU'ado com q'.le' elle tem sempre fa'
,forças �olltICai5 do palZ, com as forças _armadas e �om o Governo da UtlIao. (8Brasll dar melhor prova da sl1aliJ n�nte, pOIS que delle temos a obra vorecido as pesquisas e .illustrações

. Feltzmente, porem, ess7 'p1�no Inao produzl.o o resul�ado, esperado'lIIcultura politica.' m monumental:
, .

-

. .. dos thesouros encondidos nas velha"
pol: as proprias pessoas injUriadas não acreditaram na veracidade da

m N t d f [i) {(Acta Eccleslae Medtolanenslst, ,L e, cartas e diplomas antigos
carta, e'o no��e Exercito Nacio�al, numa beIJa e .confortadora mani, " essacar.a o ,r, ..Iauro asse:[i)!a historia �a,�gre!a �e �ilão .desdeos , Eis os discipulos e com'elles: os Mes'
'iesia'ção de CIVIsmo, não se, deIXOU arrastar. co.mo tnstru�el1to, da po- Iilg.Utu con�ervar.s� firme ao l�do d<l

I tempos pnmlh�os ate hOJe, cUJ? qU'ar- tres da Diplomacia a cantarem hymnos
Ii�iquice s�m. e�crupu�os, conserval}do.'se .em. ntvel superior as aglta- rnConvençao �aclOna!, termmandoDl1lo vo!ume sahlU em 1897" O tItulo da de louvor ao Nuncio Apostolico da Po'
.çoes das �uas, firme n_a' sua funcçao constItucIonal, de. de!ensor da or- !l}por affirmar que asSIm o GovernolD, menCIonada obra nos afflrma que, o ,Ionia que com doce firmeza, com tacto

,�em publl�a, do. reglmen republicano e da. patm, hei as suas glo, massignalaria a sua fecunda admi-m! novo �ap'a é Doc�or em ,Theol,Dgla,. exquisito, com serenidade imperturba"
Tlosas tradIções. .

,.... . m
"

,

,-
, lb d d' d ' '-IiI:\ e�

DIreito Canomco e _em PhJlOSO'1 vel, soube fortalecer a concordia en'
Esse e. out�os ,meios <!,e que os adversanos se uUhsal'am, e dJmstraçao, appare an.o iaS e})l phla. Pertence� ao Colleglo d�b 00- tre o Estado e a 6greja" em momen'

,continuam a \I!il�zar�se, na. va e�perança d� for9ar o dr. Al'l.hl1l' Ber- IOdew, caltua. e socego
, mi' ct?res da Blb,hot�c� ,:Ambros�ana d,e: tos difficeis e perigosos.

-

nardes a desl�llr do pleito, tem, antes,. alhela,do dos candldat�s ,da m . 10 MIlão, da qual fOl6'bhothecano an,te,s Nós a,pplaudimos os hymnos dip1o'
.o.pposição aliás, extranhos, de certo 9 taes manobl'as, a sympathla e o EiJBeeeJeElE3e1ea'9ea�� de ser !"o.meedo par� egaal cargo ul'!- m:.ticos de &mbas 'as especles e não

,aAPoio da
. �aior �a.",ta das .classe� c003ervadol'l�s, e, por outro lado,

M ·1 I
-

4
/

'

'O I portan�lsslmo na Blbhotheca Apostol!- contentes:d� deduzirmos'que a sagrada,
.tem sel'vldo de e"t.I�.ula e mce,ou vo, a todos aquell�s que, em grande �nl B' �taD n apr!to ao r ca Vatlcan�, . . .

I Purpura mais uma vez appaFecer comt>
maioria, cerram fileiras ao redor dos nomes con:lagrlldos pela Con' U �. � � •• A �arrelrd dlplomattca do actual uma honra sublime concedida' como
venção Nacional. Unr[IIIO luz no �flrnlto ! �ontiftce não d�ta de lon�e, Tendo. :pre�io aos meritos que precederam,

Todos os dezesete E,stados da Fadel'ação, que indicélram, por seus li ,L� li I
Sido Protonotarlo Apostollco, desde conSideramo-la lambem como um estio

:iegiLi�oô repreSel!S3ut6s, os no,?es dos drs, Ar'l_hut' Bemal'?es t' Urbano
',_ ,

qutubro d� 1914" foi n?meado Nun- mula p�ra carregar a honra pezadissi'
dos Sant,o:>, COll\Il1�am, c.om !na�Javel �ag�!ança" coh.el�nt.e�s ,

com, o Na liüa dos eleItores presentes del-I CIO Aposloltco da Polonta em 6 de Ima d� ajudar o Papa no, governo da
.compromisso a·,sumldo, e ISSO SIgnIfica 'a vlctona doô dOIS 11Iue.h es can-.

'n h t de mencionar o nóme Julho d� 19W, cargo que desempenhou Egre)a, porquanto vae assumir a di-
didatoB. S. C;otluH'ina, guardadas as devidas:p�oporções, .va�, decerto,

xal 08 on e!n ',',' "
dnrante �uai3i d�usannos, , , recção immediata de uma grei, á qual

;{J�ncorrel' pOQeros3meuta par.a e�ie �esuHado, pOIS a .c:�mmlssao .E�ec..;u- do nosso digno correltglOnano SI. 'Antes de plrltr. .para � Poloma, fOI dedicaram os seus esforços heroico�
tlva conta q':l6 todos aquelle� que sao mem�l'os do Par tido,

..
prestlglarao, Ulysses Cunba,

,
consagr.ado ArcebiSpo titular de Naq' !lm São Carlos Borromeu e um Caro

sem, hesitações nem desraleClmentos, li acçao dos seus dlrlgen.tes, que, Tarnbem o nome do llúSSú esh-, pactus ou Lepanfo, Na carta que o S, deal Andréa ferrari,
, 4esde o primeiro mJweuto,_ desassobradamente, COHOC3l'am'Se ao lado mado amigo sr Alfredo Gonçalvas I Padre Bento �V ·escrev� ao Arc�bis Ha pouco, o cardeal Ral1i tomou
dos, candidatos. da Convençao,

" '. '.. sahiu truncado, o que ora rectifica-I po de Varsovla. a respeito da ml,ssao posse da archidiocese de Milão, salã"
A dedicaQão á ca�s,a ,c?mmum, de que tem dado, sobejas pIovas I

" I do, _novo, Nunclo,
assIm se, exprime: entando no discurso de inauguração

em Lodos os lempc's e VI�SI�lt�deB. os no�sos .companh�lros de tod� o mos
..... , _�,_�___ _

Altas sera apenas necessarlO recom- seu grande amor para com a Stfhta
ESlado, as tradiçÕ3s de dlsClplllla, <{ne tem Sido até hOJe a� nos.sa �alor • n • �endar·vos um homem, �_ quem -su� Sé, centro' da"ulJidade catholica, d�
�orça parlidaria, a, sobre tud9, a cOt�flança que mer�cem 00 dOIS liames 'ervlto dR, hnnaDl�Dlo e rrO pIedade, seu z�lo pela rellgl.ao, a �ratl� êerto nãd pensava que tão depressa ia
�lustre8 que recommendanl.os a� eleitorado, 1l0S pe�mltte a cer:_teza de qu�, � II� �U.� ca nos negoclOs � a erudição umver· deixar a metropole dOa Lombar<!ia p<:ra

'.,:" Cuharina dará a mais bl'llhan�e e expressIva votaçao aos drs.

Ohyloxla Urnral balmente conheCida ,rec�mmendam troca'la com a Roma Eteln�. . ..

Arthur B�rnardes e Urbano dos Santos. � abundantemente, SabeI, pOIS, que Nós Nós Com os cathoUcos iro
I

mundo
.

A Commissão Executiva espera que;, mai:: ,-,!ma vez e como �empre� pô�os tanta. confiança neste :�omem inteiro regosijamos'nós pela escolha
saibam cumprir o seu dever todos os seusdedlCados companhell'os do emmente que estam?s persuadIdos de do novo Pontifice, certos ·de

.

que a
I

Parlido Uepublicano GRtharinense"
' '

O dr. chefe d'este 'Serviço pede- que seus. bo�s offletes serã? de gran- Providencia Divina nos concedeu {)

, Hercílío Pedro da Luz, Fel1,ppe Schm1,dt, Elyseu Gutl1urrme nos para a\1isarmos á popuhçllo des- de. proveIto as vossas Egrejas,
, I Papa talhado para entrent�r imperter'

da Silva, Antonio Pereira da Silva Oliveira, Carlos'Wendhausen, ta Cidade qüe se arha ,funccionando, ,A�s 13 de Junho de 1921 Mgs,

Rat'jrito
� situação sombria em qu� o mull'"

. JÓÍl da S'l Ra T 'D 'd Ferreira Lima, Leonardo á rua Victor Meirelles n 6, um am- h fOI crf'a�o .

Cardeal e .ao mEsm.o do amda se encontra e pedunos dê
. ° 1, va

, "!,,os, tJoaq"!'1,m a� . ,
.

n' _ b I' t t t t 'to tempo precon!Sado Ar<:eblspo. _de MI- coração, c:que D�us conserve ao Papa
Jorge de OamposJunaor, FulvtO Aducct, Pomp1,ho Ve�paZ1,ano ,uar UllrtorlO para ra amen o gra Ui, 11'0. Por occaslão da lmposlçao do Pio Xl e o .vevifi.}ue e torne'feliz na
'J.e Luz, Jollo Pedro de �Oliveira Carvalho, José Arthur Motteux, das verminozes e endemias ruràes, barrete cardinalicio, o S. Padre Ben- terra e o prarejá dos seus inimigos._
dolpítO: Konder

,1It. d,:s 8 ás 11 da manhã. to XV mais uma vez aproveitou o �n,.
*

,I
.

I. z.

/ .

Damos a seguir o Manifesto que ao eleitorado eatharinense diri ..

,ge o nosso illustre representan e no Senado Federal, General Dr. Fe

[lippe Sohmidt. inteiramente solidario com a Comrnissão Executiva
do llOSSO Partido.

'

Ao Partldu Republícano Catharinense
Couimunico aos meus amigos e correligionarics, eleitores

em todos os municípios do Estado, que _

continúo a oiando as ean

didaturas dos drs. Arthur Bernardes e Urbano. Santos á Presidencia

e vice-Presidencia da Republicá,' com a mesma fé com que dei a esses

rOiS
dignos aompatriotas o meti voto na Convenção. que � 8 de [unho osl

ndicou ao suffragio nacional para aqu�lles cargos na eleição de í
: del-

Ma�� .

São. portanto, falsos os boatos ahi espalhados d() meu desinteres-

se por e8sas candidaturas,
.

.

Ao eentrario disso, empenho-m_e por terem ellas em nosso. Esta·

do a mesma brilhante votação que irão receber no paiz inteiro.

, Peço,' pois, aos meus c�0rreli�ionar,ios que as suffraguem �om en

thusiasmo não deixando que o exíto eleitoral dessas duas candidaturas

nacionaes 'seja em nosso Estado prejudicado pelas divergeucias da poli-
tica local, que s6 em outros pleitos devem ser apu!·adas., ,

.

. (i\ssignado) Fel1,ppe Sclvmiâ:

--------------------------------------------------------

XI

Curitybaoos
a Successão Pre

sidencial '

i
l
�

I
I s. ex, o sr, dr, Hercilio LÚl?:, ii
tre Presidente da Cornmissão Exe
li va do Partido Republicano Calhán'"
nense, recebeu o seguinte telegramrnar
«Curitybanos, 7,
Deante dos ultimas acontecimentos'

que aíiectam a vida do. Munícipio, rea
lizamos hoje uma reunião em que fi·I COI.. firmada a fusão entre os Partidos
que obedecem á vossa orientação,

O 1I0SS0 princi.pai intuito, assim
procedendo, foi de, unidos, melhor co'
operar no forte e coheso Partido que
obedece á sabia e patriolica chefia de
V.'Ex.

'

Contamos c im a quasi totalidade
do eleitorado do MunicipiJ.

-

Pedimos a approvacão de V ,·Ex,
pará continuarmos a trabalhar em prél
dos candidatos' da Convenção Nado'
-nal, ' -,

Com esta nossa altitude, consegui'
mos extinguir o grupo dissidente que
aqui existia. -

_

-

'

,

� Os nomes de V, Exa, e do sr, cel.
Raulino Horn foram demoradamente
acclamados, Attenciosas saudações,
Marcos Farias" Graciliano Almei'
da», -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"

[umminlo le1aneamen- o orçamento daProph�laxia Rural C')otas soeia�s O momento- Joliti[
I ,� I�·I RDr�11 Oespeza para -

I NTC ANNIVERSARiOS IMPORTANTE CARTA DI

O n rnJ J uI a u 192-2 ['CDS DA INAUbURACAO, OE A l" Tra;'���;r������e�:n��er��t'Ío na-] GIOA AO CHEFE DAt; U
'HONTfM

.

telicio da exrna sr a. d. [osephina Ri'l DISSIDENCIA
, l chard Poeta, virtuosa esposa do sr.:

.,A 'conferencia do sr • dr. .

coronel Carlos Napoleão Poeta, digno I O dr. José �e Sou�a. Soares] p. O Sr. Dr. Epilacio Pessoa. eminente A Commissão de Saneamento e e prestig oso .superintendente n�unici'l co no-sul d� MI�as, dIrigiU ao sr.

Arthur Guimarães
'

, Presidente da Republica, vétando o Prophylaxia, estã actualmente, com- pai de S. José !. . Peçanha a .segulnte carta: �

Orçamento �Ia Depeza para Ó c�)rr�n' posta dos seguintes íunccronarios: A's muitas felicitações que a distincta eS, Pa1110. 26 de Janeiro de 1
te anno, o te� expondo as seguin- Dr, Arthur Ríbeíro Guimarães, Che- anniversariante receberá hoje por tão IIImo sr. dr. Nilo Peçanha.

.tes
.

i �e do servicor=-Sub Inspectores: dr. auspiciose-rnotivo, juntamos as nos Acãbo de receber, nesta capít
Rl,z6es do vct..

- Sizenando Teixeira, dr. Alberico Per sas com os votos de uma vida pro- despacho telegraphico que v ex.
«Quando à Camata enviou ao Sena' reira, dr. Remígio de Oliveira e dr. ton:"ada, data de 18 deste, me dirigiu para S.

do os projectes de orçamento da re- O to Rizha.-« Armandino Carvalho, Se-
I:>

_ bastião do Paraizo, terra de minha
ceita e da despeza apresentaram elles cretario e. Almox_rife;-Affcnso Lou- Dr. Fulvio ,\fh.lcci I sideneia, Para maior clareza da res
os seguintes algarismos-ouro, receita �eiro, Escri. tu. arlo Archivista; - Fer- Completa hoje mais um anniversariú ta ao appello de v, ex. repr�duzo78.060:255$000 e desoeza . . nando Cleto Duarte, Microscopista da natalicio o nosso-presado conterraneo 1 termos do telegramma alludido.
7�U86:952$303; papel,' -receita .'... Séde;-Francisco _Fabiano, Pharma- sr, dr. fulvio Aducci, dig:-od�-pUIa__do I -Consinta o meu illustre compaí
680.612:520$000 e despeza .. ; . ; .

ceutrco; - César M,.ia. Chefe dos Guar- ao Congresso Representativo do Es- ta que Invoque o poderoso . conc

763.837:??3$822. . .,. . das; - Francisco Carlos Gomes, Mi� tado. _. '. I de sua influencia e do seu alta cor.
Era la um ?est�UlIJbno se,nslve!, I croscopist ;-J sé Sa torato Escrevente Com as nossas mais elfusivas sauda-I cimento, pelas candidaturas da R

mas com economia rigorosa na.�pph. _ Oscar luz, Escrevente, - Plínio M t- ções.; fazemos voto.s pelo prOl?nga-! Qão. Republicana do fu turo govern
cação �?S r�cursos. orçameutarros� e deira, Escreventer-c-Maria Bastilha Bos rnento da sua preciosa existencia. -j União. Não se tratando de uma qu
com disistencia, ad.lllme!1to. ou recu-

co Aux -Escripta; - Abel M.onteiro, _
_ íão local dos Estados mas de um p

cção de certos s�rvlI;os ."ena possivel Aux,.E�cripta-Anaclelo R bíro, Por' Padre Gerclno Olh:el .." \ blema que interessa tão fundament
estabelecer a equivatencis.

•. teiro;-CandidJ Machadl), phol!1gr{ Mais um armo de existencu cornple-, liberda-des politicas do P?VO brasi
O tlef'it,U elevaflo n cUra" fo .. • pho. tou hontern o nosso illustrado conter- J'(', não levará a maio íllustre e

.

..ihlavei�
, I ,- raneo revdrno sr. padre dr. Oercino que appelle para o seu con�urso e p

lnfehzmente, o Senado elevou o

I
Alem de innurneras senhoras e seuho-

d S t'A
.

'OI' - "

da' a honra das suas syrnpathlas. Att
d fi It II t- I O .

ti - t �
"

. e ao nua Ivelra, vlgano pa· .e IC a a uras ver Ig nos'ls. pro rltas es Iveram pre�e� e� a maiJgura h' d j"1I dit rador cIosas saudaçõe� •.

jedo de orçamento da despe�a envia ção da séde as seguintes pes:)oa�:
roe Ia e ,)I!1VI e e eru o o Dep�tado que fui ao' Congre

dQ á sa.l1.cção accusa s6 na� _tabellas I '[enente Cantidio Regis, auxiliar
_

ele I s�crR' 'bl' apresenta ao .illus{re legislativo do E.,tado, ao tempo
esta s CJfra�: ouro, 82.692:070$331 e I gabinele do exmo. SI". coronel Raultno I �. epu I�a.. as mal'. effusl'vas fDII'� presidencia do saudoso sr. dr., DelpI· bl'" d'

-

I 847 4') 15$ 94
.

t
' ".

H d d E t ri ,annlVer'arldlJle ,,'\. '

Iniciamos, lOJe, a pu Icaçel:S a 1m- pape o _:0 0_, IS o e, mais .o!n, governa. _Jf o <; hO, em

exer.! '1 _.�
,

M.oreira, 'acompanhei a_ orientaçãoportante conferencia do sr. dr. Arthur 10.505'614$000 ouro � 82.209·2i)1 $7021 �ICIO, dr. He�c!lto Lu!� Chefe do Par' CI açoe, Par, ido Republicano M:1n:iro, até o
Ouimarães: papel do que o projecto da C1mara! tido RepublIcano Ca:hannenSfj dr,

f
'

� t '. em que a sua commlssao execut
·E' de, 'oda a opportunidade que, O def cit que caltulado em papel Abelardo Luz Secretario (to Interio"! dzem anno" laje, b I f' d d F ancI'• • d"- ;9671992$634 'd Ad I h SI"

...

Offi
-

1 d G b' t' o sr. João d I Malta Noronha, func· �o .a c le_la o. Sr. s�na ar r_
no dIa da inauguração da séde do Ser-

e8r4a898�74 $'3361 M ,{ascen eu

d' � d
o P o .1 VeGlfJ, t CI� 1"

� �SlOe e

l-cion:Hio postal; S�hes, r.a� q_UIZ flrafl�ando asslIl':t"viço .le Saneamento e Prophylaxia �u· .

� I

o .

I
as ISAod, 'ffcomo IS o. sr. maIOr uS avo i venad, SecreS:- a exma. sra. d, Fr:lnci�ca Paivél da mmha oplOlao, grave erro po I I.ral, neste Estado. vos venh:.tmos dizer se, � �o nas ta,be las.

.

I ,erença n� tarlO da Faze�da, represental� o .

'! luz'
. adoptar a candidatura do conselh

quaes os SéUS fins e romo pretende, rea-l-idade é mUIto maior. As tabellas Coronel dr. LIma Camara, Comman-! '

i t. Ad r M it '1 Ruy
Barbosa para succeder o sr.

mos executar a missao que IIOS foi explicativas segue-se, em cada orçl' dante da Guarnição federa! e d-:; 14"; a sen lor (j e la I or z.

Rodrigues Alves,
confiada

-

de o:ientar e dirigir a sua mento, uma seric de disposições au' Capitã) de Frógata Maneei ..�ou!Ínho,1 AGRADECL'v\ENTO. Logu que isso se deu, em public
acção. Na nossa passada palestra vos tonomas que' augmêntam :I desp.esa Capitão d0 Por!!; dr. Henrique Les,a, I Esteve hontem, em nossa redaç.ão, I ção dirigida aos seus amigos e corr
fluzemos ao par sobre GS perigos das publica. Deltas umas contêm autorls�- JUIZ F.ede�al: desembar��dor �nt,:ro I o nosso. prezajo conterrane.o e. amigo Iligionarios, §olic.te'i-Ihes ap()�o nas u
duas principaes endemias, principal' ções de que o ,governo em regra .DO de ASSIS, Chefe de POliCio; major dr.1 sr. Tdemaco Euclydes Garcla, que, nas ao nome do grande braSileiro.
mente reinantes na zona litlorania, d:, ?u não,. servi.ne, outra.s, por�m Bulcão yi •.nna. � capítão dr. .Rauli-I veio. �m seu nome e 11'0. �e sua eX,m�. . Fui, na ultima eleiçã?, para preside
quaes os seus germells produdol'e?, a .sao Imperativas e Importam dlspendlos no de Oliveira, director e auxllnr do

I
famllld; agradecer a notiCia que publl- te da Republica o UnlCO, do Esta

sua biologia, o rnod9 de tra'1smlssão obrigatarios. Pois só eslas ultimas re- HQspital Militar; -Monsenhor Topp, camas por occasião do passamento do ele Mina� com posição politica embo
e os meios l e contra elles nos preca' presentam um accrescimo de despesa representando o sr. Bispo Diocesario; seu extremoso pae nosso saudoso,con- obscura 'a sustentar o nome glorio
ver. Hoje, resumindo, recapitularemos de 140.508,77o$S94 ! dr. Ferreira Lim J, deputado federal; terraneo Domingo,; José Garcia, oceor -do emi�ênte senádor bahlano que o
os pontos maiJ imporlantes, pois nun- O lHlglUe�to �e ven'cimentos dr. José B.oiteux; ca;Jltão J�ão Carva- rido ha dias no Estreito. I teve estrondosa victoria no - meu ln
ca é demais fem a mesma tecla quan- do f'tUICClolanlhuuo

. lho, Superintendente MUl1lclpal; tenen- VISlrA ,nicipio.
'

- lO o 'assumpto apresenta tamanho in' Depois de impugnar varios proJéc, te, coronel Manoel Lins, commandante Acha-se nesta capital e- nos deu o Tendo tomado attitude contraria
ieresse para com a

- saúde pubiica e tos, o presidente da Republica termi - da Forç} Publica; desembargador Gil prazer da sua visita o sr. DlVid "\_ ruz, delíberação do' Partido Republica
p-ara com a missão que temos a �um' na o longo veto dizendo. Costa; Anizio Dutra, representando o correspondente d' ,A Platéa ..

, de ,São Mineiro, r aqu�lta occasião, deve
prir. Assim, como vos demonstramos, -«E �ssim por dea�t�, a cllda pass� i major Elpidio Fra�oso, ,?j���t.r ?O In PâUlo para o norte �e Santa Cat,ha zer a v. ex qge, rui ( na e na -i
é o impaludismo produzido por um um S1gnal de preclpltaçã) COJ1l a lei tenor; dr. Adhemar O:I}O, DIrector rina e o sj..Il cio Parana. . prensa, tenho c{JirtbatJ o a actuaIs

_ protozoario da classe dos sporozoarios, que foi. elab'orada. . .

interino da t:fygiene do Esta�o; drs. Somos gra:os á sua visita. I tilação politica qo m·eu.
. d.o ao co

descoberto por laveran etn 1880. Ha ainda uma feição do.,pro)ecto Alfred) AraujO e Feltppe Pedreira, los- NASÇIMENTO I
irario dos qUer despr Igl�dos pe

Elle para'sita os globulos vermelhos que não dev-o deixar em silencio. A pecar da. Saude e d) PJrtü; deputado Está em festas o lar do sr. Órlando opinião. ubUca, só ágora se lembr
d.o sangue do homem, alterando'os maior -parte do forrnidavel augmento dr. Carlos WendllJusen; dr. Thiago Soares Pires offieial da Marinha Mer- ram de c:reagir, (como o sr. senad
ou destrui'lldo'os e prOduzindo' graves de despeza votado pe�o Se�Ta,do pr�' da Fon�eca., Delegado .,Regional de cante, reside'nte na eijade da Lagun,a �rflncisco. Sa.ll�s); não em n?meperturbações no seu or-g.aqJsmo, mani' vem de favores a funcclOnarto, publl- B�n�Js; I.....el. Santerre qUlm lrães, Ad- pelQ nascimento de uma menina que Ideas_ e prlnclploil, mas .por vlngan
festadas por uma anemia mais ou me COSo minIstrado: dos Correlos; dr. Caries tomará o nome de Maria de Loureles. e adIO ao honrado candidato da co

nos-grave e acarretando Jodos os pre Ora, em 1920, o Congresso aytori' Correia, Medico l.:.egisf,; p..d:e dr. .

vençllo nacional.
juizos della .decorrentes, patentean' zou o governo a rever as tabeUas de Luiz Zubei, Direc.to\' do Oymnasio Esteve hontem, nesta capi1al, o nosso Partidario intransigente da revis·
dO'se pela mais completa i"aptidão aó vencimentos do funccionalismo, ._no Catharinense; Padre Luiz Schuler, cor-reiigionario sr. Luiz Duarte Soares, constitucional, não tinha, exmo. s
trabalho e pela preguiça para a exe_' sentido de uníformisal as, tanto quanto Director da Escola São José; dr. residente no Rio Vermelha. senador, interesse algum pelo piei
cução de tudo quanto dependa do possivel, segundo as classes e calhe. M�n'-'el Pinho, da Directoria de Hy- eleitoral a ferir'se no dia primeiro
mais leve esforço. • ' gorias.

_

giene; dr. Djalma Moellmann; Camargo CONGREGAÇÃO MARIANA março proximo, sendo candidatos d:;
Clinicamente manifesta·se -por simplo' O poder executivc nomeou para es- Junior, fiscal do 1:TIr:'osto de Consumo, ci.dadáos contrarias áq'ueilas aspit-. ,. Hoje, ás 19,30 horas, reunem-se os

mas muitos vossos conhecidos, const!' te fim UmJ commissão de 20 .einpre· representando o sr. Delegado fiscal,' . .

d "'ões de grande parte da opinião brasmembros da Congregacãc Mariana e ..
- tuindo um sindroma especial, que se gajos de todos .05 m'.nisterias, a qual, dr. Oscar Ramos, redactor desta fo- N, S. do Desterro em sessão ordi- leira.

.resume num periodo ini::ial, ,i u -de ca' depoi'i de intelllgente e devotado trl" lha; Phmnace'utico Henrique Brüg- llaria. Deanle. porém, dos processos pollt
Jefrio, no de calor ou de febre e no balho, apresentou as tabellas pedida�. gmaon, director da· Inspectoria de CONTRACTO DE CASAMENTO cos, funestos, sem duvida, á moral r
de suor, a que se segue uma grande Em geral essas tabelias são exceH�ntes: Lactinios e Heitor Luz, director da

" publicana postos em pratiéa contra
sensação de alivio ou bem estar e d' distribuem e classificam criteriosamente E. Norrojl; Francisco Sepetiba, COq· s:ontrs�tHam cala�le�to � lboren sr. dr. Arthur da �i1va Bernardes,
racterisa o fim do accesso. Oonforme o funccionalismo, regulam lhes a_ hle- selheiro �unicipial; Cei. LeonardoCam,· Artste� llva e a se_n OTl a a e ma

dos quaes nllo se eximiu V. ex., dec!
se trate de uma mod!!lidade terça ou rarchia. �ugmenta�-Ihes os venclme� pos Juuior, notlrio; dr. Antonio PirJjá Moreira.

_ I rando- nao assumir a sua respo.ns'ablquarta, novo accesso sobrevirá den' tos na lmporlancta de 4? a 45
_ m�1 Mutins; dr. João Macedo; director do -

Idade, delles, êu ,e os meus �mlgos •tro de quarenta e oito ou setenta .e contos, estabelccem o maIS approxl' Posto Zootechnico Assis Bracil; DO'IHABILITAÇAO S. Sebastião do Paraizo Iremos
duas horas. Si um 1ratamento adequa' madal_11ente passiveI a correl�ção n�' mingas de Souza Mac�ado,. Joaquim Estão. se habilit!3ndo p'a�� ;asar r urnós suffragar O nome do presidenl
do não for instituído, o individuo ou cessarta entre os de um e oultos 1111- Torre3, pelo Club Nauttc) Rwchuelo; no Cartono do RegIstro C!VII d esta I do nosso Estado.
succumbírá ou cahirá num estado nisterios, etc. etc. desembarlYador Salvio GOllzag.l, ,Erico Capital, o SAr. Dr, Thomaz Wood� I Os processos politicas, ao que m
chronico de doença, denominado cca' De varios relalores de orçamento: Couto, Jayme Couto, Secretario da com a gentil senh Jrita lndi� dos Andes parece, emprej;!ados pela reacção �ephexia paludica» transformando'se numa dos que conhecem o assumpto, OUVI Directoria de Hygienei dr. Alberico Fernandes; o sn�. Est,wlslau !Mako' blican3,.. de que v. ex. é chefe emlnen
verdadeira sombra do que fôra, com referencias elogiosas a esse trabalho. Ferreira, Pompilio Luz Filho, dr. wiescky e D. Anta Juliefa Freitas; o te, são perigosos. Em meio do ann
feições transtornadas,

'

cor pallida oU Mas contra �lIe levantaram'se al�um�s R.ul Vieira, Eugenic Dll Or'ande;i Sm João Izidro OalvãJ e D. Candida passado, por occasião das manife_staç?eterrosa, ventre abahulado pela hyper' reclamaçõcs tu�dadas, o que era lnevl'/ Pedro Basco. Petrarca Callado, pelo' Arcenio Espilldola e- o S�. Adolpho ao marechal Hermes da Fonseca, eu t�vtrophia do baço e -do figado, procu' tavel em materla tão complexa e rela' Estado' Osman Fonseca eJulio Moura.1 Chireighini e D. Ignez da Silva.
Ia opportunidade de affirmar: pela I

rando como unico lenitivo para a sua cio nada c:'m interesses tão variados.
I

_

-

- pl'ensa, que o glorioso chefe do nosS
desgrsça o alcool. que, excitando'lhe Que fazer? O natural era que o Con'

'M I�' I � I �ario � Exercito não devia «consentir que po
os centros 'nervosos, da'lhe a ilIusão egresso attendt3se a es�as re<:lamações R oramen O' n U 'r liti9ueiros prolissionaes nos explorassea lembrança dos dias - de saúde. São e puzesse as tabeJlas Immedlatamente t; � � -a sltuaç:to, l!nvclvendo a classe arma
verdadeiras almas penadas, que arras' em vigor. -. da em lutas politicas, porque classe d
tam a triste e�i�tencia num? longa e I Além da si''!1plificação e :egulariza- � positaria dos. brios nacionaes, em fac
torturante agoma. O paraslt') produ' ção, em matena lã) anarchlsada, ellas do eJ(trangelro, guarda avançada d
etor, tambem denominado hemato' teriam a gratlde vantâgem de I;.lenefi integridade do terrilorio nacional, gru
zoa rio de La eran, invade o globuio ciar a todos os fnnccionarios, se'm ex' po eleito como amrma iIlustre publi�isvermelho ou hematia, e nelle s� de' ctpções injustas e odiosas. ta patriota, para hastear bem alto a I
senvolve á custa de sua hemoglobina e Se ao COJ1gresso fa!lecia o tempo poluta bandeira

l
da patria, e represe_n

ao mesmo tempo que cresce produz o necessario para isto, que autorizasse tar a Sua honra,· bem consideravels
denominado pigmento - melanieo, pro' então o presidente d� Republica d fa- bem superiores são os encargos do
duct'0 essencialmente toxlco. zel'o sob condição de approvação ui' militares.

- I
.

(Continúa) terior. Bem r.azão, eminente senador, tcv
___ o -,�---�,--�,,-- (Contiuna) Sylvio Romero quando ainda affirmau

«Desvial'Os dahi é falsear a sua indole
os seus des gnios e se· elles é que vã
fazer a politLca, occupar os cargos d
administração, preencher as funeçõe
legislativas, quem ha de ir para o cam

po lutar pela patria, porque' sempr
e em todos os tempos se chamou lut

peia gloria.- .

Que elles abalJdonem a serenida
BAt..SA ESTABELEOIDA soeRE O RIO TUBARAo, POR. de animo (como está acontecendo) li

INIOIATIVA DO SR. DEPUTADO 011: .JOE OOLLAÇO E lutas nacionaes e vílo metter-se n

INAUGURADA EM NOVEMBRO DE. 19:21 Ias, acompanhar canções, seguir agr

O sr. dr. Ar!hur Guimarães, illustre
chefe da Cornmissão de Saneamento e

Prophylaxia Rural, .reatisou ante-horr
tem, no Theatro Alvaro de Carvalho,
a sua. segunda conferencia.

.

A eoncurrencia foi regular, notan
do-se a presença do sr. tenente Can
tidio Regis. representando s. ex, (f sr.
coronel Raulino Horn, governador do
Estado, em execicio, alem de repre
sentantes do t.das as classes.
O iIIustrado conferencista occupou

se dos fios d . sua missão, díssertan
do com muita proticiencia sobre os

serviços da sua Cornmissão, illustran
do-os com projecções Iurnlnosas.

.

Ao tertríinar a sua brilhante oração,
Q sr. dr. Guimarães foi muito applau
dido pela asslstencia.

.

..

A banda de musica da Força Pu
.
blica tocou antes e depois da Con(e·

!'

ren'cia.

\

Leque Audiencias do Sr. Gó ..

vernador
Pelo menino Moacyr Fernandes,

nos foi entrcegue um leque pelo mes

mo achado traz-ante-hontem� na esca·

aaria da Cathedl'al.
Esse util objecto acha Be em nos

sa redacção á disposição. do l'espe
, .ctivo dono

o s,�. Gove"nador do Estatlo
thU1á ;uulicncJas publicas, ilS
tc..'ças e sextas'f'eiras, de 13
ás Iii horas, Nos l·estantes
dias S. JtJxu; nttenderá someu'

�e ás llessoas qoe tiverem ao

diellcha prevhunente marca'

fia.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



pamentos. quando a deso!�dem lavrar I PELA INSrRUCçAO CONGRESS provam o parecer da Commissãovque!' i Escrivão das AppelJações Joaquim
,� seriamente no paiz, quem 11a de sshir ' ram levantar-se.

I
da -Cosra Arantes,

para combatei-a, para lutar pela oro I ACJTA da '2J� sessão 9r,Una- Votaram a favor do parecer 8. Srs. 73, 8ec�ão
'

cem, e em todos os 'tempos se cha- Pela resolução n, 29:H, de I) doi ria em 9 ele Set,embro de Deputados e contra tambem_ 8; hcou'l Edíficio da Escola Publica Mu.
moulutar pela p,nepelo, bem?,). I!t>ol'rentn, f' -ad lr O I 1921 ,portantr, empatada a. votação.

_ I .

l d d' t
.

/ -d (I
•

é h t b
- .._ 01 exonei a o o or. ar os "

_
(Continuação \. I I() Regime nto, �1O seu ar t 161, diz: mctpa O zs. rtc O O saceo

V, ex. a� oje, uerun ta-me a fi er-
G I dOI' 1 '. d ',.. d h f _'

J '

d L 111

dade, não explicou ao paiz se a re] o nos e p;m:�. o calgo. e. C e e Q"Sa. PRESI9ENTE: Não havendo Havendo empate em qualquer das 08 tmoes

acção republieana te-m ou não re,sp�n.1
ereolar do rnumeipro de J.Ol�vtlle, e mais",quem queira' usar da palavra, de' dU1S primeiras vOfaçõ�s fi�ará a l11a� Presidente, [eronymo

sabilidade no caso da carta altTlbUlda nomeado o padre dr. Gercinio Santa claro encerrada a discussão. (PAUSA) teria adiada pa�a se �ls,::ulJr novamen- co Coelho P��-chec; mesarioss
ao sr. dr. Arthur Bernardes e se COIl- Alma de Oliveira para exercer o Os Srs, que approvam o parecer te em outro dia, e SI houver .se�und.o Agricola Indio Guimarães e [ero-
corda eom aquelles militares que, preso di!" Co' missão, queiram levantar ,se. empate, !'oe considerarã matena ,regeI" J' D'

'

"

d
- mesmo cargo, Foi approvado,' 'tada.

_
0_Y�? ose I�S e secr�tarlo o of-

tigiando o nome e v. ex. estão ap Pela resolução n. 2932. da mes- R ficia d R t C I •

pellalldo, em termos claros para a T O SR. JOE COLLAÇO' Sr. Presidente, De acc�rdo. pois, com O egimen- I o egls ro .VI respecttvo,
guerra civil. ma data, foi Ernestina Bonsfield requeiro verificação de votação. to, VO� ad'ar a�otaçilo do parecer para

...

S;•. se('()ão ,

O silencio de v. ex., ante o pro- Claudio exonerada, conforme pediu, O SliL PRESIDENTE: Os Srs. que ap-] a proxnna sessac. Ed�f'tClO da Escola Publica do
'cedimenlo desses partidados, que de do cargo de professora. provisória da t' annunciada a discussão do' art. 1-, do projecto n, 44, corn'[os segurn sexo masculino do districto da '

viam cr'teriosamente emíttfr a sua OIJ;- escola masculina da. villa de Curity- tes paragraphos: Trindade
nião, sem essas explosões pela :qu!l se banes sendo, pela mesma resolução, DECRETA: .Pr esidente, Hugo Hildebrandoobserva que o regímen civil periga. e 'Art. I: A receita do Estado para o exercício de 1922 é orçada em d S
sl'gnl'fl'ca que, v. ex' esta' de accordo nomeado Antonio Francisco de Carn-

$ ( 'I d t t ít o t d é') com
os antas Lessa; m e sarios: Tor-

,
- " 7:248:000 vOO sete rm uzen os e quaren a e 01 o C 11 05 e r IS • v o 1

com os processos' .que todo o brasi- p08 para exercer o mesmo ClUgO, producto das arrecadações effectuadas sr b os seguintes paragrapho-: quato Antonio Calvet e Manoel
Ieiro patriota deve repellir. 'ClIpltolo--l Vleir;l Cordeiro e secretar.Ío o of-
Mai�do(\ue ninguem, v. ex, 'sabe Pela rosolução n. 29:3;3, Je_ 7 do CAIXA GERAL ficial do Registro Cívil respectivo.

que é verdadeira a opinião que lI.a 10' corrente, foi removida à professora I § 1. '

9lt st>cção
ter vençâo armada em politica d� um

provisoria Alayde da Costa e Silva I Im pos 10 de exportação cobrado de accordo com Edificío da Escola Publica do
povo tem um duplo .mconventente:dI' d G' a- leis e Decretos que lhes sã!', referentes e

desvirtuar sua politica e amesquinhar. a escora muna o ravatá, no mu-
I

�

t b II 1 ,2,158�,ooo$o:0 sexo masculino do districto da
'. .

de Itai I J C I
' c m a a e a anrexa n. '

La sua força armada, ' 'OIC,PlL) e taja ry , para a a ooOla' § 2' agoa
, Desvirtua a politica, porque deante de Pescadores S. .Ioão Baptista do Imposto de expediente • 32:000$000 Presidente ,' Senen Abd o n Ca-
desse conc�rrente podero.s�, e íõra de Itapocoroy , no mesmo município.

, ,§ 3' meu; mesar io s: Mano-el da Nati-
suas íuncções �s classes CIVI,S ou, abs·, Pela mesma resolução foi remo Taxa arrecadada de couformid.de com a tabella •.J "idade VIeira e João Pach' co dateenne atemol'lsadas, desammadas ou I

• ,.. ',-
,

'

2 6:000$000
abrem luta, .::_ -

. "Ivlda, a prot�8Sot'a provlsona
,

Leonor �
n.

§ 4'
Costa e secretario' o official do

Entendo de votar 110 candldat� a: de �ollza, LlIlla da escola, nll�la de
Ilnposto de industrias e proiissões, de accordo com Registro Civil respectivo.

quem v. ex, saudar com enthllStas' Itapocoroy para a de Gravata." 'as disposições regulamentares e com as tabel· _ 10a. llIecçào
mo ao reg1·�ssal'. da Elfropa: � quem Ainda pela mesma resolu.;ão foi Ias n. fi annexa a· esta lei, e as de leUras ,A, Edifício da E�cola Publica do
v' ex: apOl�u, jnlganâf!' o dZl{flO d� reQ)ov�da a professora pl'ovisorifl Pu- B, C e D, annexaS á lei n 1235, de l' de No, sexo masculino do distrzcto de
alta znvesttdura e CUJO apOlO rett-

G S '" d I ,I R'h
- \lembro de 1918 inclusive o addiciona� de Santo Anton�'o

rou porque,os" habeis Poli�iqueil'o,s r�za "aya e�l-a a e�co a ue ,1 el· 30%' 614:000$000'
que qttesttonavam pekl Vlce pref!1,' rao Miguel pala a mlxta de Itapo-, § 5'- Presidente, Marcelliono AC::istro
d�ncia .ace,!aram a v. ex" c.Otn a '(w�' coroy.-

_ 'l,nposlo de transito das est'radas de rodagem, 'Rüberg; mesarios: Conr()do Jlllio
szdencza, eum dever Cl'VlCO, prm,c:' Pela resolução n. 2934. da mes· cobrad, de accordocom a lei 0.1.029, d�,16 da Costa-"e Francisco Felix' Ma-
palmente por estar v. ex, dan.do !TI,ãO Ima data, fui removida a professora

-

de Outubro de 1914, regulamenlO annexo ao chado e sec<'f tarjo o' offic!al doforte a, uma campanha de lI�famlas- ,... B'" ,'. R b O'
! " Decreto n, 846. de 29 de Dezembro de 1914 R

e desul1ião do Brasil, qlle preCisa de., pr.O\lSOIIa, e�ltllz !] er., ?� .esco a
e tabellas annexas a esta, ns, 4 e 5 56:000$000

'

egistro Civjl-re5peC't1vo:�
mon:itrar ao mundo a .ponderaçãc de mlxta de llUbltuba, n(l ll1UnH:.tplO da § 6' lia. seeção
s�u.s costllm�s pofHicos, 3_educação Laguna, ,eal'a a de, Figueira,. no mes· Divida colonial e venda de terras 300;000$000 Edificio da B..scola Publica doCIVlca de ,seu povo por.o'Ccaslao de ,com' 'mo IDllnicipio. § 7' .

t d d I sexo femzníno do districto dememora� o <.:en enarlo e sua 111 e- Pela mp.sma rE:solução foi re- Taxa du metragem das medições de terras transe ,

pel�����,adaria se a Reacção Republi.1 �4vida .u professora provis�ria A.oe- ferida'!) pe!o Estado
§ ,8

8(J:�)Üo�ooo Preside�::�:�:���:sDomiense
cana, cujo programma é desconhecido, lia. da SIlva hmante l'emonda da es·

Impost J do sello estadual e taxa de diversões' 430:000$000 Xavier; mesarios: José Maria da'

nã'o vie5se perturbar a tranquilidade cola de FigueiTa para a de Imbituba § 9' ,

p'olif.ic1.do paiz" protestando con.tea o Por portlria do exmo. Sl-. coronel Tdxa de esgotos _ 70:00)$OGO Cunha' e José Fraoc;sco Pache.co
que d�lIberaram.17 ESla�osda Federa- ,Governador, de 6 do corrente, foram

. _

§ 10' e secretario o'official do Registro
ção. SIOto pelo que explICO, não poder ,'d"d. 'd 13 d J'

'. Pr-oducto, das lIlstallaçoes de esg.:,tos _
60:000$OJO <Sivil respectivo. ,

corresponder ao appello Je v.. ex por,
conCe I ?,S, "contai .

e e anflro (Contiliúa). 12a. secção
que entre v, ex" que tambem não é re- pp, dOIS mezes de hce,nça, sem ven· ....:' ---..--------

visiooista, prefiro o candidato que, na
I cimentos, á professora de la classe do fiSE3lElS3eaaEl3B53E3E=1Ii! EI

· -

d'e
Edifício da Escolo Publica Mu-

sua plataforma accentuou. 9ue n,o seu Grupo Escolar Cruz e, SOllza. no I I elçao ryicipal do sexo feminin.o do dis-
governo a questão da revlsao sera um � . ..

d TOO d G
_

d '00 OE! Advogados Dr_ \belar· UI ' trícto de Cachoezra
.

b 'p', f'- 'd ' mumClplO e IJucas, , :.-raem a .

M
. mi ,

,que,stao a erla
..

,e

110,
alll a o nome

I A 1\,.r h, d "til do Luz e Accaclo oreua di:

l' d MI, PleSl,dente Frederico T' .

do h nrado preSIdente do meu Estado, ugllsta LV.lac a O.

'T\· e .:J rco
.

" ,'. elx�Ira
eminente sel'lador, pOrque não ,foi e,lIel •

�'_'''':..-;:n---.-�_... ID pal'twlpam aos seus amIgos e w
O

de Oll:,elra, n�es�rIos. �ranc,lsco
quem envolveu o Exercito nauonal na

I
Mau lfestação aos fu. 00 clientes desta capital e do jnte. lU, " �lesbao de, Ol,Ivé'lra e Joao' ":Icto-

_actual luct�. ,
, turos overnantes fi rior que,Jusionaram 08 seus es· UI Fazem p�rte d1s ml'ZJS elefto r,n? ,d; OliveIra, e secretarIO o'

A� tt!rmtnar peço a v. ex. desculpas I •
g ,OI cripturios, achimdo.:se habilita, m raes deste Municipio os seguintes ,0fflCIat do RegIstro Civil res.

pela Importunação e lembro a V_, ex a

I de MInas III dos, pOltanto, a attender quaes- 00 senhores:
... pectivo.vt:rdade dos segllmtes concell�s de ln quer serviços profissionaes, não fi la. seeção 1:111, secçãoLastema, que devem ser medItados I R l' h d' d' E t d iii

/

t
'

, 'd
.

co. iii '

profundamente: ' ea Izou-se, a Ias, Iz o s a o AO nes a como nas emals W Edífido do, Lonselho Mwnicipal Edifício da 'Escola Publica do sexQ
«Todos os governos, bons ou máos, de �Hinas, uma grandiosl maoifes· ID marcas do EsL.do. JI Presidente, Dr. Juiz de Direito _ feminino do districto do Ri"

tod s' s con t'tui -e" liberaes o não tação de apreço aos srs. drs, Rilul mE' t'
..

t ii) d
-

1 I
' Vermelho"_a a S I ço -,

, uA 'Soares e Olegario Macid, futuros I!t scr�p orlO provts'Or�amen e a la. vara; mesanos'
.

supp en'

estao, em todo o tempo a ,1T�erce de
Cf d M' lj1 á rua Visconde de Ouro Dl te do Juiz Substituto Federal e o Presidente. Adôlpho João Coe.

quem tem o commandO-. mllttar, das .,overnan e� e mas.
"

"

w
" '11,' ,

'

, ,

. nações onde exi,te um exercito qlle' T�\ldo a f�ente uma, ]lan ia de iii Preto, n 40 ·IJ Presldent: ?O Conselho �unl�rpal iho; mesarios: ManQel.Hygino da
intervenha, na politica.. musl�a, a nujt1erosa mulu-dau, cm que jJ

, Caixa.-Poatal, n.110 li! em exerCIc.lo e secretarIO o Ta' Silveira e Edllardo- Marquf!S da
Apresento a V. ex. os protestos do se viam r�prescnt,a�t�s de todas as fi], ,Ui bellião Leonardo ];:>rO'e de Cam, ROSJ e secretario o offlcial do

meu mais profundo respeito, subscre- �hsses S�C;lags, dIrigIu-se, por entre
fL -FLORIANOPOLIS- mI os Jllnior.

<:>

,Registro Civil respectivo.
vendo'me como.compatriota e admira' acc1amaço�s aos hor:nenageados e, �os m 'ti

P ,

d (') I 'd S S vultos mais expressIvos da p0!lhcél LU W 1 28, secção 1.4a,. 8ecC;io
or_,

_ asslg. ose
_

e Ollza, oares.>� lederJI e estadoalJ, para a �lsa do sr. E3E3S23E3SBE3SE3lElE3E1E3I, Edificio do Th'latro Alvaro de Edificio da Escola Public.a do sexo
, dr. Ernesto von Sperling, á rua Oon

.. "

_ ,I Carvalho feminino do districto do RibeirãoD. eelia Luz Simões çalves Dias, ,onde. suas excellencias ,VENDEM,SE os predlOs n.45 da Presidente, Colombo Espindo' Presidente, Pabriciano Eleute.
esperavam o presfldo. rua Bcccayuva e Travessa Har: I S b' 'D I rio Dutra,· mesarios.· Macarl"�Cas'

,
'

'

. , ,a a mo; mesanos:
, r. \0'0 v-

La, drpols de fll1das as ovações mania n. 1. Trata se nesta redac· d'i\quino Funseca e Celso de AI- siano Wolff e Sebastião Barcdlos
aos drs. Raul SOares e Olegano Ma· ção .; , D t
cíel !aliou brilhantemenie saudan.

. melda Coelho e secretario, ' eSCrI u ra.

do.�'S, o sr: deputado Nels�� de Sen, 'R' t C' 'I
vão José Garçez Jnoior.

na, de momento a mJmento inter- egls ro IVI '3a �e(�çãu
r�mpido pelos applaussos dos ma Movimento do Registro' desta ,Ca· Edificío da Escala Normal'
nlfest�níes.

, pital, durmte o mez de Janeiro. I Presidente, Ernesto Viegas de
Teve a palavra a seguir, o sr. Ra, Nascimento 59 A '. '. Edu d Luiz

mos Arantes, apos o qual ,discursa-- Casamento' 9
motIm, mesanos. ar o

ram ainda, o sr. dr, l'!elo;;on Hun- Obtitos 41 da Costa e, dr. D mato Me!llJ _e

gria, que foi muito feliz e o sr. secretario, eSc6vâo Nicolau
dr� Alfredo -Sá, que saudou,' e,:;pe· ��.;I) Nagib Nahas .•
cialmente, 'o futuro vice presidente,

.,

�eJiJtüelllr=Se \ 4ll. secção
sempre debaixo de applausos.

., . Edíficio da Inspectoria de
Aos oradores, que souberam inter· DOIS magnd,i c_os automovels I Hygiene do 1!Jstadopretar fielmente os sentimen tos popu' b d

lares, respondeu, num improviso en-
am os em- perteUo e..,ta o, sen·1 �residente, DesembaJ;gador

thusi:!stlCQ, o sr, dr. Raul Soares, do um FORD o e outro PRO'I Antero Frallcisco de Assis; Me"
que agràd�celi, em seu nome e no TOS com força de 44 cavallos sarios: Francisco Pereira Oliveira
do ')eu companheiro de chapa, aquel com�Ietamente reconstru!dos ?as II Filho e Jo�o Bitte,ncouft Machadola carinhosa hcmenagem. officlOas do sr, João LlgockI. e secr�tarlo ESCrIvão de OrphãosAnte'hontem ap6s a mi5sa, foi soo Declarou que ha de trabalhar com P 1Jennemente inaugurado, no salão do afinco e dedicação pela grandeza de ' reço, raz?ave. frata-se com! Alberto Meyer. '

Asylo das Orphãs, o retrato do nosso Minas, em que confia plenamente, o proprietJrfO_ Carlos Napolen.o �a. secção '

saudoso e pranteado cunter�aneo pois a vontade firlJ1e. sincera e bem Poeta, em SAO JOSÉ. Edifício do Gong'l'esso do Estado
Olyrnpio dos Anjos Coelho Pinto, um intencionada dos governantes. sup'

'

President'e, José Rod,rigues Ferdos fundadores daquelle benemerito pre t01as as possiveis falhas do en· Compra'se apolice!s do Eata- nandes; mesados: Heitor Pinto daestabelecimento e mordomo do 'culto. tendimento.' E terminou, já meio aba'
Por essa occasião fàllou o Sr; Dr. fado pelas ovações, dizendo que 5a-

do. Trata-se com, o Tabellião Luz e .Silva e Celso Campello e

Fernando Caldeira, Provedor do Asy' berá annullar os effeitos dos que tra. Campos Junior� s.ecretario Escrivão do Crinie Cas-
lo, ena'tecendo as qualidade do exlin' bc.lham contra a ordem e contra o sio da Luz Abreu.
cto,

progresso do Estado, para que este O abaixo assígnado, tendo per- 6a. secção,A banda de 11lusiea da «Amor á possa caminhar para a frente e para àido a caderneta da Caixa Eco· Edifído da J)irectoria de Obras
,
Arte .. tocou durante o acto. o alto.

'd S S E' b- _oomica n. 129iíO, P,ede o favor a Publicas
VENDEM SE

_

d' '--2 Em segUi a . . �xcs r.ece eram d t I P 'd J' O'D II' os pre lOS ns, .

os cumpriméntos dos populares e a quem en�ontrou ,e en rega,-a resl ente, ose, oone; me-
e 28 'da rua Campos Novos, Tr-a· massa dispersou.se na mlÍs c ,npleta I na Estação do Telegrapho NaclO· sarfos: Flaviano Gastão e Henri';,
ta-Se nesta redacção. -

ordem,. nai, ao Estafet;.- SitviftoJaeques que da Silva Fontes, e secretarie

---<l=..o()�

'loaOIUrltão �e retrato DO Ilym
,

dj� IlrD�ãl '

Leonard� Jorge de Campos Junior,
Tabelhao da Comarcd de Floriano
polis, na forma da lei. etc.
Faz publico qUê exrste em seu caro

torio ahm de ser protestada. por
falta de pagamento, uma letra de
Cambio do valor de 547$000 sac-'
cada por Rodt11pho Tietzmann 'e ac.
'ceita por MdTia Elias

,

Por se achar auzente a acceltante
intimo -a pela presente pMa dar as
razões Ido não pagamentl) da men'
cIonada letra e, na falta, do respecti, _

vo protesto. ,

Fpolis, 7 de Fevereiro de 1922.
O Tabelliil!)

Leonardo Jorge de Campos Junior

Transcorre, hoje, o'anniversario na'

talício da exma. sra. d. ,Celia da Luz
,Simões, virtuosa e�posa do nosso pre
sado cO'religionario sr. Manoel Simõce,
habil constructor,
SenhorCl possuidora de bellQs dotes

de espil ilo e de bondade, a distincta
anniversariante gosa, no nossa meio
social, de geaes symplthias.

'

A's innumeras demonstrações de
estima que receberá hoje, juntames os

nossos respeitosos cumprImentos com

os votos de uma existencia',prolong ada
,e feliz

O maj�r Luiz de Oliveira Carvalbo, 1·sup.
plente em exercício do Juiz de plreito da'
Comarca de Florianopolis, na f�a da 'ei.

Fa� saber aos que o present��vírem e o
seu conhec menta interessar, qL1e designou
os d as de qlltntas feiras, ás 12 horas, no Pa
lacio MuniCipal para ter lagar as audiencias
ord narias deste juizo. E para que cbegUe
ao 'tonhecimento de todos, mandou lavrar
o presente que serà afflxado e pubtcado
peJa imprensa, �Florianopolis, 10 ,de Janeiro
de 1922, Eu, José Garce.t Junior, escriVllo o

escrevi. (ass.) Luiz de Olivet1>a Carvalho.:
Eetâ conforme. _

O 'Escrivão José G01'CCzJ'Unior

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NOTICIAS DE ULT1VL..A. --HORA

Alau�a�, '[Ontinúa ,firme Um t�lenramma �o �ePDla�o ��ce��C�egado. e quasí desconhecido A ' 'morte de,lU' Depois de bradar contra a firme e
Rio, 7 :

- Jo�o dn nll·,nl·r�' exemplar attitude do Governo, conti:
Tendo determinado matutino de--I' U Uií U C U,

npuu'roou cOalãseou. discurso em phrases de Sh�(k,let'on.clarado que o E-;tado de Alagôas . ia ,Ao exmo. sr.. dr,' Her�i1�o Luz, o U
abrir mão da questão da suceessâo i d�p�tado dr.,João de Oliveira trans- E' facil imaginar-se o desastroso ef

id
;

1 der t d C t R I mittiu o seguinte telegramma: feito de tal saudação .. :
pre':1 encra ,o epu a? os a ego «Tubarão 7 Commuuico ao presa' O senador Vidal respondeu, e de'
enviou uma carta aos ]ornaes, deda-, do amigo que no dia doze seguirei, clarou que 0_ presidente Epitacio é hos'
rando não ter o menor fundamento.1para o Rio, Iii ás candidaturas da Convenção.

Accrescentou que o problema poli- I
.

A,gt.tardo as suas ordens, podendo ReiAs u a adhesão do dr. Lauro 50'
tico não soffrerá em Alag-ôqs Renhu.1 dispôr fróncamen_te Abraços.• v dré, j:i desmentida', e argumentou 100'

ma modificação relativamente á can-I_ - garnente sobre a necessidade de des:

i
'

f truir as olygarchias, recommendando,didatura do dr .. Arthur Bernardes'l"Omo se az cam= entretanto, ao povo lageano, o dever
cujo' nome Alagôas levará ás urnas

h
de co.iservat 'o prestigio daquelles que

sem discrepancia. 'pau a_ o vêm dominando hateinta annos, sob
pena de isto aqui se converter no mais
desprezível burgo dQ Brasil.

A incoherencia do orador tem pro
vocãdo os mais vivos commenlarios.

V'laRnm Lages, 7. Chegou o senador Vidal Reina completa calma em toda a cio

ut ,I Ra�as, que foi re.cebido pelo� seus dade.
'

Rio 7 partid-rios, em CIlJO numero figuram
"

. -; I menores, a lé de doze annos e muita
Radiogrammas transmlttidos de

gente paga, em diarias, para figurar
bordo do transporte de guerra Bel- na festa. ' .

,

monte que seguiu para o Rio Grau- De �Ieítores �presentav�-sa /J n g_ru.
de com carregamento de munições, P? multo r�âu�I?�, que e o. partido
dizem ter a viagem corrido em ruag- n�IIBta do mUOIClplO, tendo Vindo dos

"fi Ii � l' dlstnctos. ,

Dl ieas eon.nçoes, sem nen .uma novi- Em nome dos manifestantes íalou
'dade. o dr. Reis, medico rto-grandense aqui

. .

das suas mais celebres façanhas.
Em 1916 depois da. destruição d

Endurance, n08 gelos das regi
antarctleas, Shackleton, com doi
companheiros apenas fez urna via
gem de oitocentas milhas, numa

quem embarcação aberta, até a Geor
gia do Sul, alcançando Grytvikeo.
completamente exhaustes.

-

'

Londres, 7 'Nes8t! lugnr ponde conseguir soe

As referencias feitas pela impren- corroa para �alvar. Oi) seus eornpanhei
sa sul-americana, sobre a morte do

I
ros que haviam ficado em Elephaut

explorador ingloz Shackleton. fOI'-am' Island e nelle veiu a fuílecer ha um

recebidas aqui com muita satisfa- �ez, a bordo do Quest.
ção.. .. . .

/0 lugar da sua Slepúltul'a será, pro ..

HOje fOI pubhcada uma noticia de vàvelmente, próximo á igreja ingle
q�e o corpo �Io malogrado explorador za, de Grytvikeu, �ritre as casas do
nao será-trazido para a Inglaterra pescadores de baleiras dos mares d
Co.O\O anteriormente havia sido_ pro 'sul, que elle tantO-llmava,
posto, devendo ser .sepultadó _em '

"

_

Grytviken, Georgia do Sul. AVISO
I Resolve-se, assim, segundo o que ,_

p�'nsam os amigos do extineto e com o. pedidGs, de' assignatura. dLondres, 7
, lo consentimento da senhora Sha- f .RepubU:a).õ serão. attendidGa mel

Telegrapham de .Bloemfontein
r

que ekleton, um desejo do próprio explo- diante pagamento. adea,ntadG, ,

falleceu . ali o famoso general boer radúf., Os pas:amentGs devem Ser f�.to,
D I· b dEli d '

'

, a gerencie 'desta fGlha pGr vale pos'ewet, um .c os matores ea os e e €scançata nas portas das re- t lu' t 'd' d.� ". .
"a o. pGr 10 erme 10 e cal.1 <'om-

guerra do Transwall. '

gioes antareticas, scenano e ponto meeeiaee,

o B(lMUftlf ��tá fUeD�O �Ôl A MYSTIFI�,AÇÃO EM· SÇENA

faile[e um graD�e genenl

G M
-..

ai - o Dr.Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da
'

la. Vara e Prssi'
overno UPIClP dente da Junta Apuradora, ater

'

Cobrança do 1- semestre dos' , Faz publico 08 nomes dos cidadãos que da 8pur3ção da Junta por
impostos. d� . continuação e eUe presidida resultaram votados pal'a Dapulados ao Congl'esso Represen.
abertura' de õegocio, aferição, ,ativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Deezmbl'o proximo

indo, na ordem Feguinte:vehiculos ê taxa sanitaria. Coronel Raulino Julio Adoi'phó Hol'O ' 10,480 vOLos
De ordem do sr,.' Superinten- Coronel C3etsDo Vieira da Costa 10,316

dente Municipal, e nos terinos do DI'. Edmundo da Luz Pinto 9,714
regulamento, faço' 'publico, para Dr. Carlos VicIar Wendhaueen, 9,653 ' »

Major José Accacio Soares Moreira 9,530 •cOJ,!hecifllento dç_,s interessados, Di'. Arthur' ferreira da Cosia 9,346
que durante o corrente mez, ,em I Cor;onel João Fl"rnahdes de Souza 9,287
wdos (IS diàsuteis das 10 ás 151 Coronel HyppOlito'Boireux 9'275
horas, se procede n'esta ThesoLl JOl'nalís\a Oscar, Rosas 9152
raria á cobrançà-dos ímp0S((S de' Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086

aberturl e:c(.)ntinuação de neg?-
Dr, Hemhluo Ru'pp Juniol' 9.oél
CoronElI MapoeI Thiagó de Clistr.9 9010

cios, aferição, vehiçulos ente ao .01' Ivo dá Aquino Fonseca ,
,

8984
sanitaría, cOf,respond e taxa' pri- O'r. Antolli_o Pedro de Andrade Mullei' 8.955
,weiro semestre do actual t'xel'ci-. Dr. JoãO de Olíveil'a 8924

ci.o de 1:Jt2, sendo a ta{{a sani-I Corouel Joiio GUimarãe'o/Pinho 8.904, lt

tari.l cobrada c!e accordo com a � CaJlilão Joe Luiz Martlo·s Oollaço 8.877' ..

Dr, Cid Campos 8,317
tabella an!lexa á Lei n. 251 de 12 Capitão João Pedro de Oliveira Carvalho - 8.281
de Janeiro de 1917, em combina· Comm"mdanle Carlos Moreira de Abreu !j 223
ção com o art. I� 18, da' Lei ,n, Major Luiz de Vasconcellos 8.222

441, d� 27 de O�tubro de 1917.' Dr. Victot' Konder 8.215
-'

f Coronel Ah'im Schrádcl' 8.21.0 »O conlribuinte qne não. saús izer
-

Pharmacêutico Manoál Deudoro de Canalho 8.209,.
o seu debito ,dentro do praso aci- Major Eduardo 'Olto H()rn 7,856 ,.

'" "ma,' fica sujeito á r;nulta de 10 '1. Capitão Vida! Ramos Netto, 7.856 II

decorrido o díto semestre e ele Dr. Placido Gomes. � 7,767, '

'»,

'vada a 15'·!. :} epoca da cobrall" Dr'. Antonio Vic&nte Bulcão Vianna 758l, : _[ça do 2, sem
Coronel Francisco A: ves Fagundes 7 ,346 �

Major Bibiano Roddgues ,de Lima 7.127 _ ,).,
Thes0uraria da Supcr!oten- Dr. Walmo,' Argemit'o Ribeiro Branco 7,044»

d"ocia Municipal de Flor,ianopú Dado e passado neSla cidade ele Floriaoopolis, aos cioco d;as do mezde
lis,3 de Jaueiro de 1922. Janeiro de ]922. Eu, Leonardo Jorge de Campos Juoiot:', TabeIlião, ser"

Antonio. Coelho Pinto vindo de fecl'�ta!ío o escrevi (Assignado) ..!merico da Silv�ir[t Nunes, E�tá I
Thesourelro

' onforme 9,orlgmaJ. Era ut suprA. Tabelhao Campos J�nlOr, ,

I
su�p�:i�r e��!.er��i�IiJ�irJ�i�,���alg�rei:o AO PUBLICO fABRICA OE. REPOSTEIROS, COl'
�r�a� ��r�i�a Comarca de florianopols,na bafxa ndoava1����I'a.�i� �����:fif��oe�: CHAS, CORTINAS, STHRES, PANNO
.de�:zc!����:!t°e�t�utive�eg;�:�t�e V�����r� êin domicil�os, metro .cubico 7$000·1 PARA MESA, ,JOGOS� PARA SUA,
midade com o § l' do art. 2' do Decreto n Rua AlmIrante AlVim n. 28 '

TRilHOS [)-ARA ME'SA4226 de 30 de Dezembro de 1920, ficam TelepholJe n. 53. r A ,

deSIgnados os d as de quintas feiras e sab- Pela proprietaria Ibados, no Palacio MuniCipal das 12 ás 16 AfE A' O S h f!D. & Cboras, pa�a as audiencias espec'aes de ins· GnlO ,8815,'. C ae .L,er ia
,

:�:ft��on��c��it�!e:��: q:e�e:e�������saf!:;
I CO'llEC"O CORAC10 DE I JE,SUS

I
'

...

truidos com os documentps eXig.dos pelo .
_

Il F b
.

te postel'ros I'tra'zes'

art. õ' da Lei n. 3139. de, 2 de Agosto de (.RqulparRdo aí ."'8eola Normal a ,'Ica, re . . ,V
'

,

1916. :E para chegar aô conheCimento d�' «:8t,"ad�.euse peln. ,.I,e' II, colcbai:i;,cortinas, cortinados, stol'e�,
,to�os, mandou ravrar o presente que s�ra, 1253 de I' de Sete,nb ..o panno para me&a, jogu para sala, tri-
�::11�,�6U:�lj:��.r:I�elT:�e,nsÊ/IJ�I:é .� �e 1910). i

.,

lho para mesa, jogos para lavatorio,
Ga�cez lu�io�, escrivão o escrevi (a8S)-, As. aulas do Curso Prel!,mln8r voos para noiv8�; etc
LE�trc��f�e:��.carvalho, se reabrirãoa 1-5 d e F t:verei'ro' e as

.

Acceíta-se pedidos para installa-
o Escrivão José Gat'cez Jun10 do Curso Normal a l' de Março, ções eompletas de casa!';, dos artigos

Os eXJmes de admissão áo l'
anno fl0rmal começarfln a 2(}, de
Fevereiro.

'

A. matricuh e' a inscripçã.o para
GS exames de admissão estã�)
abertas desde o dia i5 de Janeiro

A DIRECTO.{A,

''lANCHA BOAVISTA

�xposição permanente

DIRIJAM PEDIDOS A' ,

,

'Elysio Simões
Rua João Pinto, 14 •

.

FLORI_{YOPOLlS

Vende ,se .a t!uperior lancha á

gazolína «Boavista». Preço de
'oc{lasião, A tra,tar com ,o Soro
" Elysio Simões, Rua João Pintos 14

supra. '

.,

Devido' ás macbin-as mor1ernas e

bem aperfei�oadas. esta fabrica está
nas condições de fómecer o q'ue ha de
moderno, elegante e de superior qua
lidade.

R. Consolado da Italia ��-----------------------

o Consolado da ltalia, mu"dou- ,

se pera a R�a, DeodGrG n. 4-·--So,
brado.. -...

.

cREPUBLICA,� aCha·seá v�'Qda
na Agencia EDU' CHAVES, Pt'a
Ça 15 de Novembro.

i'A'
'

� . C�rmo
PHOTOGRAf HO

RUA TlRADENTL3, rI:
Retratos para todo. os pn' � (, ,

-

, desde 5$000 a (fl"llk
Trabalhil fambem dOS ��r..il Çi:.

(Serviço directo de Londres para
a REPUBLICA A. A.}

,

»

,

»

I)

»

»

»

fIDl.: Os 3-nnunciol na "Republica" serã.o, t�itos ,de [[j
flfI accordo com a' seguinte tabella: I]]

. �........ Uma pagina inteirá (uma vez) 150$000
Meia pagina «. ,80$000
Quarto de pagina -« c 40$000

�
Oitavo de pagina' c « 25$000
1/16 de pagina «c 20$000
t /32 de pagina. «c :10$000
1/16 de pagina (um mez)- .200$000

1]] �,!h de pagina «« 150$000 [Q]
,

[[J Na l� pagin� texto 1$500 a linha, 2� pagi_'ia 800 rei. @
ID A pedidos. edital; etc., 300 réis a linha !ID
.� O. ano.unciG' pGr. IODg�,prUo têm 10 �,de ahatimentG J]J
'l§][§@l��l�[P@I�lr�iJ��I�j[�_r�

\\7 [E� [()) [6�§ [E
A magnifica e bem .ccnhecida fazenda elas DemorJ.s, inclusive

e annexas ás afamádãs i ver:Jadas do rio Jararacrl, Pap.u l111 e Mo�ro
do Maia, junto ao Fachioa:l Preto, na f'strada vema de Laoês ten.

.

� ... �.

,.. b'
do ,entradas pelo Q Jl"brn Oel�tes, Barracã,) e Jararaca bOdS Casas,
mangueiras' e potreiros, magn.ificas aguadas. clima eur<�p($u! altitu
de de 700 a 1200 metros, dis'tantes \.lél Capital 110 kilorrietros.

A fazenda cdt1tém mais ou menos 30 a 40 milhões, campos,
fachín��s e mattos. lôas terras de piantação. GÚaote.,se gado gor
p.:> ou Inverno e nq, verão. Entrega se a fazenda medida e demarcada.
Preço convidativo e tambem rec be';se em p3gamento gado de criar
e de córte.' ,

,

,Pa,rã tratar com o proprietario Carlos Napoleão Poetat no.
escriptorio da Sociedade ?atharinensel�a J�raraca, ou em São Jose.

Prn[lrf�Ue 'de uma casa limpa, Pensão V�nde se, por, preço
li aUta com dois quartos den-' modICO, a bem afre-

tro da cidade. Paga-se o :lluguel guezada c Pensão Catharinense', � Rua
João Pinto, 34..._,Sobrado. '

'adiantado. Trata-se na gerencia O motivo da venda 'é ter seU pro-desta folha.
"

prietario que retiràr·se para fóra do
Estado.

, , _

Antartica I', .

VENDEM-SE �s predios n.-8 e

1.10 da rua Ten�nte Silveira: Tra'
.• ta-re n.este: :'�-CIé1cçã,o.

VENDE-SE Cerveja
e Brahrria.

'

Mercado n. lO,
,

-

'J()rgé Athedno.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


