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o MOMENTO- POL.IT C
\

filho do-Maranhão, onde naS(M!U em '1859, estudou direito na Fa-
culdade do Reclíe, na qual se d.sttngulo pelo seu talento e amor

.

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

LU IZ OELF I N O.

go -de promotor publico e o de i,uiz municipal, sendo nomeado,' em

'

1889, jujz de Direito de Campos Novos, neste Estado.' Mais tarde,
"

1897; o Maranhão, o elegeu deputado ao Congresso Nocional, sendo
no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não Realisou-se hontem.' ás 20 hora'), a

tomou posse, resignando o mandato foi reeleito deputado federal inauguração da 'placa de marmore

á 48 Eme J15�eir�gid�at��;3J (1;5°0se�s l���ter�:ne�!el��;:����'��ov����te ��7���,a:�::��Ja::[�����:t.od�,o g��i� O f'.' fraO[IOf["-O- f:alln. e I III el![lrin u [Iuainhu
Oovernador do Estado, Iuncção que ainda dessa vez não chegou a •• ..)11 líl
exercer,. por, ter sido eleito Vlce�Presidente da Republica, para o qua- A'quella hora, presentes ;05 srs dr.

I II
-.

triennio de 1914 a 1918, tendo exercido a pre,idéncia em 1917. d·u. José Boiteux, iniciador ida tão justa ,nl II e'lo Canoinhas. 9

rante a ausencia do dr. Wenceslau Braz, Depois, foi pela . terceira homenagem; capitão llão Carvi:llho, f" ii • Está; definitivamente designado o

vez eleito Governador. do seu Estado; c�rgo que actua.lmente exerce Superintendente Municip�t; Augusto Rio, 9 proximo dia 15 para a inauguraçã()
"'om muita competencia e brilho. "

" Lopes. nosso coll 'ga d'O Estado; dr. O sr rrancisco S.alies, vulgarme!l- d '11' 1" bl'
... O R d d R bl'

a I ummação e ectrlca pu Ica e par-
São esse3 os dois nomes que a Commissão Executiva recommenda sc:r amos? re actor a epu' 'lClf; te conhecido por Chico Prata lan- ticular desta villa.

-ao suffragio dos seus �migo.; e companheiros.
. Davl.d Cruz, representante do Oorreto "c,

·

...1·'

Contra o· cidadao �lIIustre que indicamos para 'Presidente da
' Re... do Povo, de Jaraguá e Jornal do çou um mam esto �a:a p'eltea� em A população exuta de contenta-

publica, levantaram os seus adversaTios uma verdaddra campanha de Povo, de Canoinhas, foi indugurada a em 7 de Março a eleu;ao de Preslden- mento pela realização desie grande
difamação, infeliz e deploravel recurso de que só lançam mão os, que

referida placa, trocancto'se entre os t.e do Estado de Minas Geraes melhoramento.

têm a previa certeza de que nas urnas não poderiam obter a maio. presentes congratulações por motivo O· documento- do fazendeiro do

ria necessaria para vencer. Chegou,-se até a attribuir ao dr. Ar- �essa. c�mmemo�a�o� .ide!1t1ca á que Capim Branco é um documento apã
thur Bernardes a autoria de uma carta,' escripta em termos grosseiros, �a.��!,f���ronaerl��:na��olreIMle,aSc'�aildvl)a" gado e obscuro., comolescuros são 08

indignos de qualqu�r. homem de mediana educação, e na qual se • I d C
continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da fon. Cruz e' Souza' e Marechal Guilherme. oecu os o hwo Prata.

.

_ ,seca e ao dr. Epitacio ppssoa. ,Com a falsificação dessa carta pro-
'

'Este disputa ao sr Nilo Peçanha o Rio, 9

,curou-.se incompatibiUsar o candidato, já apoiado por quasi loClas as Sena.dor Felippe �. logar de principe df)S logares com- Desde hontem, pelas primeiras ho
,

�forças politicas ,do paiz, com as forças armadas e com o Governo <ia União. S h
.

dt muns. de-chavões e phrases de .rheto ras da manhã, as aguaa da bahia

feli�mente, porem, esse plano mão produzio o resultado esperado, C mI rica barata, com avultado nu,nero de Gual1ab�ra têm estado agitadas.
pois as propria� pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade da d H

. ..-

,carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e conf6'rtadora mani# O sr. cien�ral Felippe SChwidt, n0S.
aolecismos e erros e portuguez de 0Ja, tornaram-se "nats lmpetuo·

'fest!!-çI0 de -civismo,; não se -deixou arrastar como instru.men_to da po- so digno representante no Senado lingua geral aas, rebentando violentas contra (t

litiquice sem escrupulos, conservando·-se em' nivel superior ás agita- federal, pede ·nos para communicar Chico, Pràta na sua arenga fala ca(lS e innundando os passeios proxi
.ções das rUas, firme na sua funcção constitucional de defensor da or- aos seu's âmigos que, tendo seguido em liberdade politica, cousa que'elIe mos.

rlem publica, do' regimen republ1cano e da patria, fiel ás suas gló- hontem, para Aguas Virtuosas, Es nunca praticou, pois foi regulo aucto. Até agpra não bouve, propria·
riosas tradições. ,

.'
tado 'de Minas, ficará auzente· da ritario no tempo do eivilislDo, cortan- mente, prejuizos

'.

materiaes.
Eise e outros. meiOi

.

de que os ad versa rios se _ utilisBram, e Capital da R[publica, até o· diá '10

.continuam a utilizar�se, na :vã esperança de forçar o dt'. Arthnr Ber- de Março proximo.
' do a. carreira de muitos homens de -ta· Oa 'trabálhos de aterro no local da

nardes a desistir do pleito, têm, aDtes, alheiado dos candidatos da � lento da sua terra e salientando-ae' Exposição pr,oseguem calmamente.

opp�sição,- ali.âs, extnlOhos, de certo a taes manobras, a 8ymp,a&hia e, o UII lelenrJmma do dr fOD' pelas empreitadas que obtinha -em Nessa parte do mar, as 'aguas nio-

apoIo da maIor pa_rta das çlasses. conservadoras, 6, por' outro lado)' lU y II II • Dome do seu irmão, na�Central do chegam até a altura do aterro, d�vi-
têm servido de estimulo e incemivo; a todos àquelles que, em gl'8nde

.

B Brasil, passando.se adeante, a emprei- do ao quebra-mar. .'

�a����8, NC8eC����1. fileif'a.8 ao' redol' dos nomes c�nsagradOS pela pan·,
. 11[8 erlllU _teiros com .lueros bem apreciaveia� Od effeitos das. ondas, são maÍtt

TOdos os dezesete Estados da Federação, que indicaram, por -seus Chico Prata apezar da liga de notados no Flamengo e na Lapa,
legitimas represeDi8mes, os nomes d,os drS'. Arthur Bernardes' e Urbano .Rio, 9 cobre com que se amoedou eleitoral· onde os trabalhos de reparos dos 88-

dos Santo;;, continuam,. com . inabalavel segurança, coherentas .com o O jornal do Oommercio, rece- mente, não obterá em Minas 20 mil tragos causad 08 pela outra resaam.

,compromisso assumidot e isso significa a victoria dos dpis ilIustres cano beu o seguinte telf,O'l'amma do sr. dr. votos fios S50 e tantos mil �Ieito!'ea ficaram prejudicados.
didatos. S. C;i\hario8, guardadas as devidas proporções, vae, de certo, ,'to

.concorrer poderosamente para eSile resuUado, pois a Commissão Execu- Fonseca Bermes: que tem o Estado.
.

'in conta que todos aquelles que são membros do Partido,. prestigiarão, «Petropolis, 8 O manifesto de Chico Pràta foi

lem hesitações n�ni .desfalecimentos,' a acção dos seus. dirigentes, que, Só hoje li a. carta que' se diz es� escripto �lo transfuga dr. Eloy de

desde o pl'imeiro momento, desassobradàmente, coUocarani·se ao lado cripta a mim pelo .dr, João Luiz AI. Andrade.
dos candidatos da, çonvenção. ..' . ves, autorizando a ·compra da carta 4Or"�

A dedicação ,á causa ,commum, de que .têm dado- sobejas provas A 1 d
'

em 'odos os tempes � vissicitudes, os nossos, companheiros de todo o fatsa attribuida ao dr. Arthur Bar- 'OS avra ores

Estado, as tradições de disciplina. qne têm sido até boje à nossa maIor nardes.

força parLidaria, e, sobre tudo, 8 confiança que merecem os dois nomes Jámais reéebi tal c'lrta, cuja. falai· foi hontem, distribuido o seguinte
iUus&res que recommendamos ao eleitorado, 'nos permitte a certeza de que ficação me foi affirmada, ha 'mezes, boletim:

"

S. Ca\harína dará a maita brilhante e expres�va votação aos urso pelo dr. Pedro Burlama.·qui.»
«Para evitar explorações politicas

Arthur Bel'nardes e Urbano dos Santos.
. affirma se que a lei mandando c.o·

_

A Commi.ssão Executiva espera que. mais, �ma vez e come;> �empre,
� brar imposto sobre carros de bois Rio, 9

saibam cump�tr o seu dever todos 08 s8usdedloados companheu'os do [ou"rlK't'O
.

'lfueR'a. em transito pelas estra4as -de roc;tagem Informam de Bello Horizonte qaé
Partido Republicano Catharineose.

. .
.'. nu. I I ou pelas villas e povoados do Es-bdo o chefe de Policia dirigiu a todaé_

llerc1lio .Pedro da Luz, Felippe Schmidt, Elyseu GuiUrer.me Tokio, 9 foi suspens.l por de��eto do Governo, autoridades policiaes uma circularm.
A da. 'Silva Antonio Pereira da Silva Oliveira Oarlos Wendhausen Por 'ordem do Governo foi s uspan-

até aproxIma reunlaO do CoogressQ d d'
• .

"at-
.

'
. ..'. �.' • .que revogará a mesma lei.. commen an o a maXlma lmpl:lrCl I"

.Joao da Salva Ra"'!os, JoafIl!''tm, Da"!,,d Ferr_f!I;ra Lzma: LerJnardo s� li constru�ção de OIto couraça- ". dade no proximo pleité, visto que ê

Jorge de Oampos.Jwnzor, Fulmo AducC't, Pomptlzo Vesp_azumo Duar- dos e eruzadores-couraçadoê, re,sultan «REPUBLICA-, acha·seá vendaldeseio
do Governo do Estado gáraJl.'"

te 0110 Pedro de- :Oliveira Oarvalho, José Arthur Moiteua:, do dessa medida uma econot_nia de na Agencia EDU' ,CRAVms. Pra- tir. por todos .os lJle� ao tJ81J a.eaqOl!'
, 109 �ilh(leg de yens.. . ça 15 de Novembro. (la, a Ii�ad€de yj)tll. •

. '.�

Ao fl!itoria . [lt�lríD!D!e llmportante reunião Carta falsa A successao
A r- de Março proximo, todos os cidadãos brasileiros, atístados politica em lta- oresuíennialcorno- ele.lto��s, são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que, R t � � J l-AI' -

-

.

no quatnenruo de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No J.a,hy en O 8 r UII ve'
mesmo dia, proceder-se-ã á. eleição do substituto do mais alto magis-

P. ' ••
' • .

.trado dá Nação ,

-,

�O C1lBnr�1 VI·lleroy ceb?uSl�odepsr�taJdooa�rU··lmJ09Tt.�eoulrlearço" rdc:
'. .

Para o �.rlmelro de!!S.es cargos, o
.

orgão da suprema di;ecçllo do Apoio ás candldatnros, dos' U UG li aí '1 lU, �

Partido Repubtícano Catharlnense recommenda a. todos os seus cor- drs. Art,har Relonardes eU .. · Rio. 9 Grão Pará, o: seguinte telsgramma-
'relig onarios o nome de bailO San,tos.' O dr. João Luiz Alves. Secreta- «Laguna, 9

� \ Dr. Arthur da Silva Bernardes o exrno. Sr. Dr. Hercllio Ljrz, rio das Finanças do Estado de Mi- Nós. esta.aos firmes, suffragaado

Não precisamos encarecer. os serviços prestados á causa' publica preclaro Chefe do Partido Republicá- n38, lançou um repto ao general Xi- as candidaturas dos drs. Arthl1r 81r

'por tão conspicuo cidadão." Moço ainda, pois nasceuem 8 de Agosto no Catharlnense, rece�eu do Sr. Cel menes Villeroy, para, que este eshi- nardes e �rbano.Santos para pres�·
de �875,. fo.rmou.se em d!reito na faculdade de S. Paulo. tendo logo em l\!a!cos Kgnd7r, Superintendente Mu· ba a carta que lhe é attribuida, e dente e VlCe�presldente da Republi
seguida Intcíado a sua Vida publica no Estado de Minas, onde foi de- nicípal e residente do Drreclorlo do

na qual o illustre mineiro informava ca ..'

putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para Partido Republican i de Itajahy, o se'
ao dr. Fonseca Hermes qne o dr,

.a Camara das Deputados federal, que no mesmo anno deixou para guinte telegramm-: I
__exercer o· cargo de' Secretario das finanças do seu Estado, cargo esse ,«Itajal:Jy, (}

,-

Arthur Bernardes havia _posto á sua

em que prestou asslgnalados serviços.
. Convocado este Directorlo, teve disposição o dinheiro neeessario para

,

Em 191�. voltou á Camara fe.der�l, onde ainda desta vez não togar, honrem. � noite, sendo ._gra n- a compra das cartas falsas,

<CIe!D0rou, pOIS não tardava a ser. escolhido para succeder ao Dr. DeI· �emente concorrt�a. u�a' reumao po' Perante .um Censelho composto de ,

phim MoreIra no Governo de MII1\\S Oeraes. Nesse alto posto, o dr. litlca na. qual o Directoria rea!flrmou .

'

',',

Arthur Bernardes destacou-se como adrntnístrador de primeira ordem, absoluta soltdarledade. ás candidaturss homens lD.tegros, o general Vtlleroy,
actuando de modo intelllgente e .seguro na vida e desenvolvimento do (dos Drs. Arlhur Bernardes e Urbano deverá provar:

Estado,. concorrendo para o invejave!' grau de prosperidade que des .. Sant?.;
.. á PresidC:0cia e Vice·_Pre.si· I: Como obteve a referida carta.

Iructa actualmente a sua terra natal. idencla da República e o seu inteiro 2' Si usou da mesma como arma

Para a Vice··Presidencia, da Republíca, o nome que a Commlssão re.. apoio á Commlssão Executiva do Par' de convicção perante a Commiseão
commenda, é ° do tido Republicano.. ..

D U b· d S d C A·
Hontem mesmo foram. publicados do Clllb Mlhtar.

r. r ano os antos a osta rauJo' manifestos circulares ao eleitorado. 3' 8e a carta é verdadeira. -

Saudações. Pelo Directorio· (Ass.) Quanto á outra carta, que é a

Marcos Konder.. . authentica e que foi furtada ao seu

destinatario, o dr. João Luiz Alves
declara que só lhe resta 'um .. recurso:

=-prccesaar o general Villeroy pelo
crime de violação dó sígillo de corres
poudencia.

.__ ...____._....._-----

o dr. III dflquina lal 111
[oDf�r�Drij de Br8DaDdl�i'
'Canoinhas, 9.
Realizou-se hontem,' á noite. DO

Theatro Santa Iguea, uma coueorri
da. reunião politica, convocãda pelo
Directorio local.
O sr, dr, Ivo d'Aquino fez ullla

brilhante conferencia de propaganda
dos candidatos do Partido, os emi
nentes brasileiros srs. drs. Art,hur
Bernardes e Urbano Santos •

A numerosa asaistencia a®lamoti
delirantemente 03 seus nomes 6, G do
benemerito sr. 'dr. Hercilio Lua.

Lib6rda�e de vota
Dma a(rolar do [bde de

Poli[ia liniro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O· dr. Hercilio luz Presado .Correligionario ,e Amigo
O Directoria do -Partido Republicano Catharinense do Municipio de São

ANNIVERSARIOS José conta com 0_ VOSS? voto �a eleição de ,1', de Março p. vindouro, na quar
Fez aoou8 boatem: ,

serão sufragados os' nomes dos illustres brasileiros Drs. Arthur da Si! va Ber
a exma. sra. d. Natalicla Appolonla nardes e Urbano dos Santos da Costa Araujo, respectivamente candidatos

da Silva Bastos, esposa do sr.josé 00- presidencia e vice-presidencia da Republica,
.

mingas Bastos, porteiro da Directoria Nomes sobejamente conhecidos e apoiados por 17 Estados da 'feder
de Obras Publicas, Q�o e pelas principaes forças partidarias nacionaes, não precisam que lhes r

" pitamos aqui os merecimentos que os recommendam para tão altos cargos,
.'azem mmos hoje:. Diremos só, presado amigo e correligionario que, no actual momenl
o SI. major frontino Coelho Pires, o-nosso partida precisa mostrar toda sua cohesão, puiança e disciplina, p

collector federal na cidade de S, José; que fique evidenciado que os seus candidatos são nomes verdadeiramente
o menino Carlos Henrique de Me- .clonaes e que a SUa. eleição representa a vontade da maioria dos brasileir

deiros; .

Precisamos tambem mostrar na presente emergencia, que o povo des
a senhorita Laura Caminha; �unlcj�io está de accordo c�f!I o eminente Chefe do Partido RepubJiça
o sr. Lydio Marques Guimarães; Catharinense, Snr. Dr. Hercilío Pedro da Luz, em cuja campanha quer tuct
o sr, José Luiz Pereira; e vencer.

o pequeno Altamiro
_ Gonçalves San'. Certo de que o presado amigo e correligionario não faltará ao cham

tos. '", mente do seu partido e do seu civismo,
Com muita estima nos subscrevemos

Amigos attenciosos ,e obrigad
São José.

.. .a__..__---.---------------- ....

visita
OranJiosa recepção

-------------------
popular

NASCIMENTO
Apresentamos ao sr. Thomaz Si

monds e sua exma, esposa d. Noemia
Simões Lopes Símmonds, os nossos

parabenspelo nascimento de um roo
busto menino que receberá na pia bap-
tismal o nome de Raul.

.

de Fevereiro de 1922.
O Presidente, Carlos N.)Poeta
O Vice·Presidente, Oonstancio Krummel
O Secreterio, losé Cyriaco de Souza Costa

� Pedro Bunn -
.,.

Domingos Filomeno
.

Virgilino Ferreira de SO'llza
�--------------------------��------

A\
. �n,§tIr-lUJCGCCaO IPlramcmIrI

li)}o IB) Iras I a

,Ante·hontem, ás 8,'horas da manhã, I presento na modesta homenagem ao
.C) exmo. _sr. dr. �erclQo Luz� emmen seu querido chefe, que nunca o es
te c�efe do Partida Republicano Ca- I qveceu, -este povo a quem deve uma

.hafl�ense, .acompa1_1h�do dos srs. co., hospitalidade captivante e fidalga.
roneis Pereira e Oliveira, Campos ju Scíente da ausencía de outra causa
nior, capitão 'An�onio �oelho pinto,: a delegação ,pelo seu alto valor cons�
tenente Adeodato Ferreira e Ary To- titue e de o dlzelo com eífusão a

�tlno, visihiu o districto de Cannas- pro�a certa e irrefragavel da confi�n.
. ",eiras. , ça e da consideração com que!me des:

S. exa. chegou ali, de automovel, vaneci.,
.

.ás 9 horas, sendo recebido festiva- Mas, dizer 'a ,v. exa. sr, dr. Hercílio
.ente. Luz, que está acostumado a receber
Uma grande multidão aguardava a do povo de sua terra, sempre que

sua chegada, prorompendo em calo· uma opportuuidade se offerece, grano
rosos VIvas ao nomes de s. exa., do des e delirantes maniíestações, o que
dr! Arthur. B�rnarde8 e do coronel Pe- sentem nesta hora os' caíhartnenses que
relra e Oliveira" 'aqui estão, particula daquelle todo que

- fora!1' queimadas. diversas sal vas de acclsma o seu amigo, esteja ou não VISITAS
dynamlte ao approxrmar o automovel esteja no governo, seria repetir o que "Deram nos, hontem, o prazer de
de s, exa. v. exa. sobejamente sabe, desde o ini' suas visitas os nossos dignos co-reli
Após os cuml?rim�ntos de bôas vln- cio de sua vida publica, firmada nas gioqarios srs. major José Monteiro,

d�� pelo sr. LUIz Britto, profe�s?r mtJ� trabalhosas propagandas eleitoraes,ora substituto do Superintendente Munici·
nícipal, o .exmo .. S!..dr. Hercilío Luz coroadas de exlto.ora replecías de des: pai Tubarão; Pedro ZappeUin, nego'

. e sua comltíva dirigiram- se, �compa' illusões, que ainda mais fortaleciam na ciante e João Barbcsa de Castro .

. ,.had�s de um numeroso 'prestltc, para opinião' publica o prestigio do luctador. Os nossos visitantes demoraram-se
� !e$ldencfa do s.r. dr. MJI�to Tavares, Em todo caso não é desnecessarlo em. agradável palestra na nossa re- RESUMO habitantes, uma municipal pera ca

JUIZ da ia. vara ,desta capital. asseverai' que os filhos destes dois dís- dacçao.
. Escolas isoladas 10,482 11..658 habitantes e uma parti cuia

Durante o trajecto foram tevanta- tríctos têm consciencía d'l lealdade com Escolas reunidas 78 para cada 8.769, dando ao Paiz ...
Â.O� entbusiastlcos 'ViV�9 ao dr, Her- que sempre mantiveram e nos tem' Deram-nos, honrem, o prazer de sua Grupos escolares 583 30.000:000 de habi'antes,
cilio Luz, coronel R�ul!no Horn, co pos mais difficeis, o prestigio de seu visita o sr. Alcebiades Ramos Morei, Grupos! n. de classes 4.638 ,4'-que os Estados que apresenta
ronel Perelr.a e OliVeira e aos, drs, chefe, para quem nos seus corações ra, substituto do Superinfe�dente de S. Escola modelo 47 maior porcentagem de creanças em e(5

Arlhur �ernarde:) e Urbana. dos t?an� jan:Jais faltou affecto e no seu espirito José, e. Pedro Mayworme, secretorio Escolas complementares 128 colas, são: Districto Federal, 59%; San
�os!ca�(,bda�os d� Conv�nção.NaCIonal s.usceptive! ás emoções, ,conservaram thesoureiro da Mun�cipalidade da mes· Escolas municipaes 25311 ta Catharin', 57%; Rio Grande d
a pr�sldencta e vlce'[:lreSldenC;la da Re' sempre a Impressãa da sua palavra macrdade.' Escolas particulares 3.421 Sul, 56%;- São Paulo, 44% e Mrnas
pubhca. ,

..

. _. evangelisador', 'Ma tricula geral 1.030 752 36%,
.

Após uma anlmadlsslm�, pal�stra N63 rev�zes da politica que puzeram HOSPEDES E VIAJANTES Frequencia geral 678,684 5'-:-que os Estados que mais' des-
entre.-o exmo, S!'. dr. Herrl!lo Luz e ·em prova a intrepidez e a perseveran' Regressou d� Capital Federal o nosso POPulaç_ao �otal .' 20.887.098 pendem com ensino primario, são
OS am,Igo� politIcas, e eleitores ,ali ça com que v. exa. sempre se distin' patricio ,r, Gerson Gomes. 'Po.pulaçao Infantl! em Santa Catharin�. 20%; Districto Fe'
presentes, fOI offerectdo a s, exa. um guio, e no decurso dos mais ruidos9S Idade escolar 3.571.,877 deról, 17%; Ceará, 17%; São Paulo
lauto banquete, , pleitos em que v: exa. Ee empenhou, Estiveram hontém, nesta Capita., os Poputação intantil em 16%; Minas, 15%.

N�ste tomaram parte as seguintes nunca lhe faltou a estima do seu povo srs. Jósé Kehrig, Superintendente Mu- escola 1.030.752 6'..:...que os Estados que possue
pessoas:

, . , .

e a abnegaçlo dos seus ami -,os. nicipal da Palho�a; Oaya >Net1o, .col. PopulaçãO' infanHI sem maior numero de escolas primaria
Dr, Hercllto Luz, ,coronel Pereira e E não era phantasia filha da exalta' lector estadoal e Francisco, de Souza, estola , 2.541.125 mantidas pelos �ofres munlcipaes, são

�lIveira, co�onel Campo� Junior, ca· çaq, porque o delirio continua e con. escrivão de paz do di$trícto d ii séde Porcentagem da popu' Pernambuco, 600; Rio Grande do �ul,
pilão AntoniO qoelho Pinto, �enente rinua a esperança, que ainda é ames' daquella' comarca. .laçA0 infantif em es' 540; Minas-. 571; São Paulo, 423; Ba,
A,!eodato ferreira, Ary !olentll�o•.dr. ma, tãp vigorosa e tão since:a, quão cola

. 27% hia, 185.
Mileto, Tavares, Fre�erJco TeIxeira, sincero eJocte foi aquelle enthusiasmo P-foceQen�e de Laguna, acha-se nes' Porcentagem-dapopu. 7'-que os Estados que possue
JOIO LUIZ da S�lva -Britto, �. B., de que n�um movimento sem anteceden' ta -capital o nosso presado co·religio-

.

fação infantil sem I maior· 'lumero de eScola" particulares
Andrade, Martmho D. XaVier, Jose C. tes na historia politica de Sanla Ca' nario sr. EugeniO Màgalhaes. fiscal de escola 72% I

sã;}: São Paulo, 1.129; Minas, 883;- Rio-
da Cunha, José Luiz da Silva' Britto, iharina levou v. ex � cadeira prest' obras do Governo do Estado. Rec,eltas dos Estados, 446,637;241$1951 Grande do StJl, 427; IPernambuco
Juvenal l{. Pereira, Manoel Aureliano dencial, .'.

... _ Despeza com o enSl' ,1660; Sant,a Catharina. 168,
da Luz, Le�nel P. Pe�ei�a, Gaspar �!" O povo brazilejro, como o silO os

_ Acompanhada ,de SUl exma,' fami.
no primaria

.

. 59.7ô9:159$762! 8',- que os EstadOS que Jesconhe�
Lopes, Euclldes�. Pereira, AntOniO. americanos em geral, é insaciavel des' lia que vae veranear :Jlguns dias no

Media da despeza com -

I cem ,0 numero das suas escolas mu-

Magalhães,. Jose M. de Andrade, sa liberdade que se' resume pàra elle «Major!>, muoicipio _

de Tijucas, segue
o ensio,? �rjmar.io 13% I nicipaes, são: Am'azonas. Pará:. Mara·

Manoel �: Sardá, Braz O, B. � C�s' em ter um governo democrata.. hoj� com destino áquelJa Jocalida Da estatlstlca feita resulta ? seg�inte'l nhíl!), Piauhy, Cear�, Rio Gran�e dO'
ta, Joaquim SardA, Manoel Llba�lo, 'o brazileiw quer que o seu diri' de, o nosso distincto co.religicn:üio l'-que 110 nnsso Palz eXistem. Norte, Ala�oas, RIO ·de Janeiro e'

Oe�lfldo Aze.vedo. Jua� E,' PereIra, gente ausculte de perto os seus justos sr. Abilio Mafra, habil construclor.
16.401 escolas primarias isoladas. sendo: \ Goyaz

T�lm01eo. Dias, FrancIsco· L. _A; de desejos, apres�nte's� em
.

publico des' Desejamos--Ihe uma feliz viagem.
10.449 mantidas pel?,s. cofres esta' J 9 �que os Eslados que desconher

8�lttO, j080 A. �e Brttto, Sergio Pe' prentenciosamente e que, tenl1a energia duas�, 2.351 pelos,mu ntCIpaes e �.421 \ cem o numero de suas escolas parti'
retra, Pedro Oa[1o de Souza. B�aven. pRra governar. _ A�RADECIDO

mantIdas por parttculares. Ha, amda: I culares ,são: A:nazonas, Pará, Ma'Jl<
,ventura j. do Quadró, J� RufinO de E foram, cr..eia v. ex. os pred.cados O nossO prestimosd co.religionario 57� grupos res�olares com 4.638, elas I nMo. Pi�uhy, Ceará; Rio Grande d�
Souza. Leona!do P. Alve�, �anoe! 1;. que 3S calhari-nenses divisaram no seu sr. cei, Campos junior, digno membro ses, 47 escolas model� e 128 escolas

I N.orte, Alagoas, Riú ôe janeiro e Dis�
da Costa, Jose. Sardá. Nlcacl� Britto, bem,feitor para fazel·o novamente go' da Commiseão Executiva do, Partido cOTmpledmentare�. d

trlcto Federal.
)O,iO Brjtt!>, José Britto, Anselmo :vernador de seu Estado, a (ooó custo, R brc ".. .

fi'
en o em vista? .numero e �sco'l ._ E d

.Vianna, Josmo Pacheco, Manoel Caro se essa necessidade não fosse ,com'
epu I ano, env�ou no:; u_m ge� ! car r las estaduaes!, mUOIClpaes e partlcula', 10 que os �a os q�e �en.os des#

neir.o de Andrape, franci.sco Lop�.,. prehendida pelos elementos .prestigio,'
tão de, agra�eclment�. a notiCia do

res; o numero de classes dos grúposlpendem com a mstrucçao p!lmarra,
H t C h J a C j

seu a"ntversatlo nataltoo. escolares, e d!lndo-.se a medl'a de' qu"··' são: Pern(}am.bUco,'... 3%;
,.,
BahIa, 5Q/o",elor un a, ° o ruzelro, o�qulm sos da politica, ,

..lO G M v.

/0

Barbosa, Manoel Arêas, Pedro Vianna, � Os habitantes deste districto bons tro classes' a cada· escola reuuida e oyaz, 7%, ara••hão,8%.

José.Brjtto,.Octa�ilio Britto, Joao J..'Pi- catharioenses, amigos dasbe,as' .jdéas, modelo, poderemos diz�rque existem II'-que a ta�a de 12%. tomada
nhetro, Jos� Sarda, Raphael Sardá, Ar: probos, leaes e progressistas s� sentiam da· santa de servir � sua gente, terá ,16897 escolas pr!marias no Brasil. sobre o lotai da populaçãC', par:a � tirar
thur Mello; Manoel L da ,Luz, Jose deslocados sem uma opportunidade, não somente o a pOio, mas aindª. 'e o' 2·-q.ue h�, �als ou menos, uma es' a ,porcentagem de creanças em idade
M •. de Mag�lha�s, Dorval �. Co�ta. como a que s.e depara, para scientih' que vale mais, as qedicações de ,todos» cola pnman,a Isolada estadual para escolar, sendo 11 mais baixa passiveI,
T�lm?leO Slqu�lra; MarcelinO Britto carem a v. exilo de que as sympathías As pessoas,; presentes acclam;lram c.id.a 861 ,�llometros quadrados; ha deve, por i�so m�smo, ser mais exa'

Slquelfa, francIs:o Paschoat T. Alves, que. ficaram de outros teml)os fructi· delirantemente o nome do Dr. Herci' uma mUniCipal para cada 3.359 e urna ela, por quauto é provavel que o nu'

j, ,M. C�nh� JUnior, Ma,,!oel V. p�- ficaram sempre. n'uma solídariedade lio Luz. .

.

-

particular para ca�a 2.484. .. tmero de escolas municipaes e parllcu-
feira,. FranCISco P. Pereira, José OUI' inabalavel e cheia de desinteresse aos feito .silencio. o eminente Chefe do 3'· que Ma, tnalS ou menos) uma es· lares seja maior de que o que cónsta

lh�rm� Junior" José Frederico! João actos de seu chefe designiüs de seu ParUdo Republicano pronullciou urp cola isolada. estadual para cada 2.863 t dos dados forneridos pelos Estiidos.
Tel'l'Celra, Ag�plto An�ra�e, lre�llo Cu' grande amigo. _ eloquente discurso, agradecendo as

.-------'-- _..:...,- ,.._.._,....

Ilha, ,Ludomlfo J. Macano, Aniceto E. Esta visita ê a ratlficaçãd das inten' expressivas manifestações de sCllidari' Fest,'v'a' I PELA �NST.RUCÇAOdos ,Santos, Eduard� Andradt!, Leonel �çôes que v. exa. vem nutrindo com re' dade g.O! seus atqigos,
M�r!a, joio V. da Sllva, Manoel Fran' lação â Cannasvieir-as, onde apesar de S. Ex. tratou dQ actual momento .

cisco 'de And!ade, Manoel M. da �uz, 'sua dimi,nuta força êleitoraJ. c9ntou politico, expondo C6'!1 a franqueza !eal 'EI'Ó beneficio do, Hospicíô de, Alie- Pela resolpçào n. 2935, de! 8 dO"
José M. M�thlas, Ma�()el l. de.Bnlto, sempre éom uma -guarda fiel de ami' que tan�o o CilractenSQ, a sua �tlltU' Qad9th de AzambUja (Brusque)! será cQrrente, .foi d. !ra(',ema Povoas de
Nilo �oaqulm, !"'adelra,. francIs�? J gos devotados.· 'de, apo�ando çom todo o enlhu31asmo l�vada....

h)je, á scenu! a magnifica re� Siqueira exonel'ada, conforme pediu.MadeIra, FranCISco Max,Imo da �tl�a, 'Alem, da signiticaçãQ mOfal, é alta' as cand�daturas dos Ors. Arthur Ber' VU:I� CaM o Bast�o,()? que tantos: do cargo de professora da escota mi:x:.
Joio B. da, Luz, Beneven�to Aodrade men

....
fe ,util a, pres.enl'a de V. Exa, nesta narQ.es. e .Ur,ban,O. San�os á Pr,e,sidencia 'd I t b'd I dt

..
V P J d D bl

e lDereCI 08 a,PP ausos em rece lOta e. A.rmazem, no município
<

dCf'e ou ros.. reglao, que ,le ou�r, s não poderâ es' e Ice .r�Sh encla, a ",epu tca. "

Usou, 'entao, da palavr.: o sr. dr. perar os melhoramensos materiaes in· ..
As ultimas palavra� do exrno. Sr, do nosso publico. Orleans.

.

Milet� Tavares,que p.ronunciou o se-. dispensaveis ao seu desen vo)v;meuto. Dr: H ercillo Luz foram applaudidas Trata:s8 de um ê..uxi�iQ a .um d�s Pela mesma resolução. foi d.' Ma-
gfainte e eloquente disc�r,so:. I Entretanto, empenhado como sem por uma demorada sal V3 de �Imas. estabelem�E;I:tos de a�818tenCla part�. ria Magdalena Lentz nomeada para
cExmo. Sr. Dr. Herctlto Luz. ,pre esteve <) govern')· de v. exa. na O Revmo., P�dre José maOlfe�tou cular e publIca que mell10res serVI- exercer o cargo de professora provi-

, ! realisação do· plano de viaçao pata a sua grande satisfaçãO pela grandIosa Es d
,

e . a vez segunda que nesta� er.·! que .nenhuma ditficuJdade ainda' mere. manifestação feita ao iIIustre republi' ÇOB presta ao ta o. ,Soria da escola, roixta de Armazem,�
Cantadoras paragens, que a natureza ce' t' Il ,"t õ d. co que pelos seus relevant'!s serv;l'os Atravessa ena um momento de DO município de Orleass. ;

eng "anou com as alter.osas montanhas u, Impor anela, as ,o lei aç es os '. "
'Ir

d·f�S:· Id d f �
a,
Id. I' d amIgos que ora represento ser:am des' ao Estado e á Repubhca, bem a me' l.l1CU a es, qoe orçoso e remover.

queemmo uram o mar, e as jn as

eJ
' -

f
A d' rece

' Pa a ·S80. appeUase para o bl' L t
.

d E dalvissimas praias que tanto enl(!vam necessa�las, se n�o �ra o eseJo que
,

'.
',.

rI, .'. 'pu

1coI O e ri a o· sta o·os visi1antes, que' eu tenho a honra todos I,em de idls;>u,a:- .lJna promessa
. �m seguldti, o exm_Cl: Sr. Dr. Her· que! generoso sempre. não deixará de ' _.,

insigne de representar a meiga popu-
dQ gO\lerf!Bdot demo�rata._ J

ClltO L.uz e sua .CoO)ttlva retomarlm. amparar essa iDBtitlliçãd�, '

-

lação destes dois, distrlctos, agora se, Todo,s tem a preoccupaçao de falla.r o? s�us :iuíomovels de !e�resso a esla Quem sabe dos ingentes. esforços Será extrahida hoje, a Loteria do··
paradcs por uma lei infeliz, mas, de com o g�v!�nador, porque todos li' Capital,. trazend? g�ad.lsslmas. recor- que se dispenderam para que o Hos- Estado, cujo premio maior' é de . , .

faCto unidos como dois h'mães. pelo zero, elle naJ tem orgulho; é o homem daçõss da ac_?lhlda fidalga do povo
picio de Alienados de Azambu)'a se 30:000$000.

.

affecto" pela .tradiçi1o e pela vontade� �opular e generoso:de Santa Calha de Canna�verra!l, O t I d
Hontem, pela delegação generosa da rlna.

,

Os maOlfesta�tes fizeram a S. Ex. le'llantas'se. e da. constante dedicaç�o costu�� op:r�á s�sJ�d6aB����OJo�:
população catholica, fiz a saudação o - Todos lã o conhecem e delle. obti· novas acclamaçoes.

. _
.

dae suas' dlrect.orlQs para quê oUe se funccionario do Thezouro,
ficial ao iI!u.strado sr. Bisl�,O Diocesano veram uma, patavra de conforto ou O exl!'?' Sr. Dr. Hercllto �uz e ,conserve; prest.ando dia, a dia incalcu..
que em VISita pastoral, vel(� d.espertar ,o Urta, pro�essa agradavel. sua comltl.va m9straram�se ,mudo pe· laves serviços, certamente não se ne-
nosso pJVO do lethargo rehgloso'a que . E. por ISSO que todos o querem e o nh.orados, as grandes genttlezas que l��s ã '"... I rdad
o àbaildono o impéllira. admiram;, foram dispensadas pela ex�a. famtfla gar a acel""r G� oca 1 e para o

.Hoje, novamente desvanecido" fe- E "v. exa. proseguindo nesta jorna' do8r. Dr. MiI!!ito Tavares', , lespehtaculo',de hOJe.
"'..,;0..."-,,,....,

v�NDEM·SE os predios os.2'
e 28 da rua Campos Novos. Tra.'"
t�-se nesta rédacçu.o.

==-:-ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o orçamento daCongresso do Estado \�:::��C� :�::fr:?�rJ:�:�i��;�: �,!�!I!aDa mli!laz leu �!bHI.
O 'peza para \.

' prata e crystal, d» dr. [oão Medeiros; d 'f

es I' _

_

1 deposito de pó de arroz jcrystcl), do
.

A �llemanha acaba e eI �ctu8r

1922
1,.t\CT1\. da ·2J� 'sesliJão ordfuaria em 9, de Se1embro dc dr. Alfredo Oarcez (Ri); 1 apparelho o terceiro pagamento de .31 milhõee

,
]9�U

de porcell.ana para café, da Iarnilial de roarcos ouro, por conta da divida

(Continuação) joãoTolentino-; 1 porta ,copos de prata de reparações.
§ 11' e crystal, de d. Laura Muntenegro e

I d
.

õ tit
. -

d t it d famrlia; 1 par de vasos-crystal, de Dan- VENDEM-SE os predíos n. 8 e

, ,
(Conclusão) n ernrnsaç es, res I UIÇOU,' ons gra UI os, ren ,Â 1 d

, d
.

t d '1' dl te Natividade e íamilia: 1 p. iteiro e 10 da rua Tenente Silveira. Tra-
-.TAo ."oi creada a reeeito, para

os propru 5 es a uaes e auxI lOS iversos, ] T I t'

J,�cDdir á de8peza COIU o aug'
ete. 300:000$00r prat.a, da STJta ..Rodo phina O en m�; ta-te nesta redacção.

meuto dos vencimentos

'

§ 12' 1 pia com cruxífico de pr .. ta, de J030 .. -'----------

Beneficio.das toterlas, inclusive o sello 48:000$000 Neves e senhora; 1 porta-joiasde prata, T...·J·bu·n·a' LivrePor outro lado, ao elevar os verr § 13' da srita. Fanny Treska; 1 toalha de fi'õ
.'

cimentbsi dos funccionarios publlcos, Taxa de caes, conforme 8S leis os. 454, de 1900; bordado, da-sríta. Elza Treska; 1 porta-
civis e militares, o Senado sabia que 735, de 1907; 1.172, de 1917; 1:241 e 1 258, pão de .porcetíana, da avédos noivos;

não tinha competencia para crear a de 28 de Setembro de 1919. ' 70:000$000 1 par de argolJas de prata para guarda' AGRADECIMENTO'
receita correspondente, e que á Cama' § U. napos, de Edua.rdo Moellmann e íami-

ra não restava mais tempo pata fa: Taxa sobre (I aproveitamento das forças hydrauli- mília; 1 par de vasos de porcellana,
zel·o. Sabia, portanto, que o seu ec- cas de aecordo como decreto n 335 de 28 de d. Anna Silva; 1 bom ..borniere, de
lo ser.ia.plato�ico, porque o,TheZOUrO] de Setembro de- 1907.

"

4:000$000 prata, de Heitor Capella e fdmilia; 1

não t�f1a mero de ac.cudlr a �espeza. § 15- centro de m�_d de prata e crystal. de

O augmento de vencimentos figuraria Imposto de patente para venda de bebidas e turno Eduardo Horn e senhor.. ; 1 mantigueira
apenas no papet. de accordo com a tabella annexa o. 3. 400:00c$000 de Antomo Ribeiro e fcimili�, clucaras
Qual então o intuito da medida? § 16' de porcellana [apcneza, de Francisco

tlIudir os psêudo-beneftciados ? Nem Taxa do consumo d'água da Capital 130:000$000 Medeiros e f.milia; i par de Vasos de

estes são tão ingénuos, nem de tal '

§ 17'
.: prata e crystal, do dr. Hercilío Luz e

artificio seria capaz ; uma corporação Producto do arrendernento do serviço dê- luz e .senbora; 1 serviço de prata para café,
tão respeitável. Crear dirticuldades ao energia electrrca da Capital 75:000$000�do sr. dr. Abelardo Luz e senhora; 1

governo? Não seria generoso,nem· § 18'
'

ltoreíro de prata 'e crystal, do dr. Jõe
patriotico, Seja, :porém, como tõr, o Renda do Matadouro do Estreito 12:000$000 Collaço e senhora: 1 porta.copos de

que é certo é q�e o Congress? aug- J ',§_19' ,

' prata. do sr. Roberto Wendhausen e

mentou os vencimentos de m.Iitares, Renda do Posto Zootechnico Dr. Assis Brasil e .
senhora; 1 biscouteira de porcellana,

de �uizes, de professores. e de Iunccío-
'

das Estações de Monta do Estado
.

3:000$000 de' [oao Daslaccíc e íamll.a; 1 par' de
nartos eom plena conscrenera de que

'

§ 20' biscuit,da srita, Wanda Bulcão: 1 par Club de R. "Aldo Luz"
não podiam ser pagos. Rendas da Estação Agronornica 2:000$000 de chícaras de porcelana, da família

lIesistlr a um orçamento eo- Boabaid; 1 cesta de üores (bíscuh), de
mo o de 1922 é um deve.. 4820000$000 Olívio Amorim e senhora; 1 touca de

de patriotismo CAIXA E.SPECIAL
'. seda bord-da, da srita. Nini' Gallois:

Quando em uma Nação de rec-r: § 21' "

1 toalha borüada de Rezaria Pereira;

sos limitadoss .
como o Brasil, o poder Imposto de transmissão de propriedade e de embarcações 600.000$000 1 toalha bordada, de dr Carolina Lu�;

tegistattvo dá ao chefe do Estaco um § 22' "
1 par de guardanapos, de d. Mana

orçamento com 360 mil tcontos de Imposto territorial <,
950,000$000 Alayde Medeiros' ,

,

excesso oa despeza ordinaria, não é. ,- § 22' l'J ct C
'----,

-1-possivel admittir que este poder esteja Imposto de via\âtN�rrea de u:.cordu COlll as leis os,

f UU a ommenOIQ Pre[·I·'I.ra .de uma casa, limpa,
..
convencido de que o orçamento será 1082, de 1915 e 1.107, de 191u J20.000$0.00

.

'

l\l!lL . � " com dóis quartos den-
executado. O seu acto reveste-se en· § 24'

, tãl) de um aspecto tal, que resistir·se I Imposto de 1% sobre ° capitar 320:000.$0,00 I (Conclusão), tro- da cidade, Paga-s o =.lu-guel
. é fazer obra de sinceridade, é cumprir' 5 25' , .

;U8traetos adiantado. Trata:-se na gerencia
um dever de patriotismo, é defender Taxas: Judiciaria, de accordo com a iei n. 671, de 2 Da firma Rocha' & Lebarbenchon, desta folha.

a ordem constitucional. Não quer isto de Setembro de 1.905; 1 % sobre as arremata' composta dos socios João Rocha e

dizer, entr�tanto, qUe, no meu enten' çôes judiciàrié,s; �,I' sqbre cc-ntractos com' o João lebarbenchon. estabelecida na,

der. a idéa de augmento de vencimen- Estado e 5.1' sobre leilões 78:000$000 prdça da Laguna, retire>u·se o socio'

tos deva ser posta, de lado.· ,§ 26' I-Joao Lébarbenehon, fazendo cessão

A casla .dOS criticos da má fé é! Emolumentos sebre titulos de terras;na razãojde 0,05 ' e trespasse de seu capital e lucros

numerosa entre nós. Não admirfl" do real por metro quadrado.. das transferidas ! obtido!> durante a vigencia da mesma

portãnto, que haja quem me attribua pelo Estado e 0,08 das legitimadas ou reva' I sociedade nalimportanciade 25:387$530,
.

[ n lia na,elat�u [Aftll"(1
prc.positos hostis ao augmento de ven' lidadas 20;000$000 i que recebeu em moed;J corrente para ••

• Ur; u U.

mentos dos funccionarios, como si § 27, , I cujo effeito dá plena e geral quitação, Esta Compnllbia po.sõe UQ\

pudesse haver nada de mais agrada juros de depositos feitos pelo Estado para garantia I Hcando .� cargc- do socio João C. Ro- Rio de Janeiro Al'aná:.;eus Ge·

vél para UI11 governo do que Iter a das construcçõ(!s de obras reaUsadas por CO!1ia r cha, a quem fica pertencendo, todo o ..aes á dJsposJção de .seus em'

envolvel-o um ambiente de b�m estar, do empresHmo de 1919
.

- 50.000$000 activo e passivo; assumindo o socio Im.r'�aflore.e recebedores para

de sympathia e de gratidão. Não. § 28' ,I que se retira a responsabilidade de o e:ff'ello fie Warrants.
Mesmo sem nenhum calculo pol.tico, Multas divers:ls' e deséonfos por infracções regula- 145% sob qua,lquer differença que p�r PAQUETE
julgo que nãO é possivel deixar por

' mentares 40.000$000 I ventura appareça na Hquidação das I·tal· 'era' .

m;Jis tempo no o!f1idQ a sitl.lação do § 29' ! contas .. qccer a receber ou 'a pagar, ou .

fuocctonalismo publico. civil e militar CObran-ça da divida activa 130.000$000 lontras quaesquer responsabilidades I Chegará ao sul, dombgo, 12 dQ

'O que cumpre, porém, é uma ol;>ra § 30' I que venham a su�gir {l. outras �encio corrent�, seg:ui-ndo paJ'8 os pOflOtt
seria e realizavcl. Augmentar os ven- Taxa de heranças e legados, comprehendidas as he· nadas DO respectivo dls!racto, fIcando de Pal'llnagua, Antonina" Santos, Rio.

cimoentos sem ler

m.eios
de pagal·os

I
ranças necessarias, cujo monte partivel fôr suo

'"

os ha veres do socio J. C, Rocha ve� de Janeiro, Vioioria, Bab ia. Maceió,
nao/� obra de sinceridade. Augmentar perior a 500$000, sendo nestas a taxa de 3 r 120.000$000 rHieados na importancia de .' . Reoife, Cabedelfo, Natal, Maoau .�

.os de uns; sem augmentar u!) de ou·
-.----

41 :329$300. MOssor6.-

tros, não é justo., TOTAL 7.248.000$000 A,lteração PAQUETE
8aueciouar o o."çamcllto�erja . Encerrada a dis,cussão é approvado o artigo, juntamenle com os paragra- De Dr. João Dias de Paiva. Rego, Itapucaflecret,ar a f'al'eneia flr. phbS. letto Oonti e Pedro Adelio & Cia. es-

• ' Xaçlo (Oontinúa). tabeleddos na.praça de JoinvilJe, sob a, Chegará do norte, quinta'teira-; 12
Pelas razões . que acirp,a expendi,

--- firma J, Paiva & Cia. resolv.eram ai- do corrente, segúindo para os portos

nego sancçílo' ao proj�cto (lo orçamen· ExposiçãO de Milão )Enlace Pinto da Luz teral diversas clausulas do primitivo de 1mbituba, Rio Orande e Pelotas.'

to da despeza ql'e o Coogresl'o Na' __

conlracto pela refirilda do socio Riga: PAQUETE'

danai me enviou.
,

.
.' A Associação Commercial recebeu foi uma nota verdadeiramente ele-

Jetlo Conti, I�cebendo seu capital e Itape ru n-a
_

F aço'o �o ��o de uma élUnbUlçílo I o �egujnte telegramma: �ante o consorcio' da genlilíssima se-
lucros na import:wcia de 32:000$000, ,

'

que a ConshtUlç�o federal me ou1orga, 'cRealiza-se em Milão, de 12 d 27 nhorita Olldina Pinto da. Luz dilf'cta
inclusive n1is 10:000$000 recebidos ano Chegará do sul,s�gunda feira, 13 do

e que, nef'!l aq�t, nem em parte �I- d� Abril proximo futuro, a. grande' fiiha do nosso contertaneo �r. phar- teriormente, peJo que dau quitação á corrente, seguindo para os portos de

gua:na. fOI JamaIS, conteslada
' COI!! sl.n- Jelfa,. maceutico ,Rodolpho Pinto. da Luz,

mesma firma e admiss�o do novo so, Itajllhy, São Francisco, Parat1aguá�

cerld�de � boa fe, Faço,o .�om tntelra G?\1�rno Itali�n? conv,idou firmas conceituad,o coolmerciame' desta praça,
cio Pedto.Adelio 8& CiJ, ficando o ca'l Santos, Rio de jane,ro, Ilhéus, B9hia

conSClenCla da responsabilidade, 9ue brasIleiras, especlahsadas Industria da com o sr. Arlindo Pii1to da luz.
pital elevado a ,J 20:000.$000, proron' i � Aracajú.

assumo perante a naçao. Faço-o JUS' pesca tomarem. parte no referido cer O palacete da exma. fam'ilia Pinto
gando O praso da duraçlo da socie � I . -Previne·se aos srs. passageiras qUCl

lamente pela lealdade qll� ?e d:vo, tamen.
.

da Luz, esteve. replecto, do que ha de
dade por mais 2 112 annos. esta Agencia só dá bilhete de passa-

�ert,p de que eUa approvara a.....declsílo Rogo 1ineza dar conhecimento dis. mais represenlàtivo no nosso 'o
- Registro �e t1!_U8 _

' gem dia!1te da apresentação de attestado

c?� que.. recus? a mjnh�. acquiescen' 5.0 intereSEéldos ahi. \ Saudações. social.
' mel, I?e JOSé Duarte Maga�haes, ea;tabe- de vacclO�.., .

ela a uma leI que seria, dentro de' Affonso Costa, Director. .,

I
'. �'. . "

lecldo �es.ll �raça, 7i1P1tal 1:500$000! -Carga ate a vespera da sahlda Io-jÇlS

pouco tempo a proclamação de sua
' ASslstlra�l ao� acto� cIvIl e religiOSO JoIo CavalheIro & Fllho; na praça de paquetes '

fallencia e d� seu desc.redito. 'e:3lS1JeJS8GaE3E3SeSE3ElEJ do

c.onsorcl0
as seguintes pessôas: Xanx�(ê, capital 20:000$0(10; Domín

'l ,Para
m�is i�formaçõe.s

na �gehci. Qa-
Devolvo o projecto á Ca'mara dos lU li) Dr. Abelardo �uz e. senhora; des· gos, FJlomeno� na praça de. S

.. {osé, C_ompa'hhlaf a rUa Conselheiro Ma�ta
Deputados. confiante em que o Con' m 08 Advogados ,Dr. \beJar: ID embargador MedeIros Filho, deputado t:úpltal _7:00O_$OOO; Carv,al.�o Bc F"�{:),. n. 23, com o Ageotç, .

'

gresso, em breve canvecado, conhe· li) d
Ed�ardo H rn e senhora, JOél') To· na praça de Lanro Muller, cap1lalJ AVlSO

cendo agora melhor os. defeitos e a
O Luz e Accacio Moreira 00 lentm,l de SOUZ1, e, senho.ra; Hel!or 4:000$�; Leon Spiva,ckj n�sla pra-, A Coml>ánhia Nacional de Navq••

consequencl.a da sua ?bia, saberá, m par.ticipam aos seus (amigo8 e iii Capella e set:Jhor,a, Cllstodl? Bandeira ça, caRlta� 5:000$�Og; Safomao Vared, çlrW Costeira: põ� á .,disposlçio, dQí.·
de animo sereno, cumpm o .seu de' III clientes desta capital € do inte� m e senhora", FranCISco Med�lrcs e se- P�)flo Umao, caplt�[ ?Q:OOO$OOO;, �I-- srs. Embarcadores, n'este porto, -seG'

ver, e, dará' a.o .governo os meios de iii dor que fusionaram, os seus .es- iii nhora, maJo.r dr. anlc�o VIanna e su� varo Soares de Oliveira, estabelecido armazem e lancbas auxiliares para �
fazer face.ao defici,t, �u reduzirá ades m criptorios, achando-se habilita- iii jfil� �le�l�'J �', ffrancIsco, OalIottt. nesta praç� 2:000$000.. "

mercadoriás, a serem embarcadas �
peza pubhc;! aos "mttes dos recursos UI doe. pOl'tantó a attender quaes- m � ,1 'L'

r. o� e relra Bsstos, ?r. S�cret;tfla da Junta C?mmerclal, em seus vapores, correndo as ·despezas �
que votou.

'
.

I
•• etr�,ra tOla, eputal�O fede_raJ; 81..a· florumopol s, 1 �ever';lro de. 1922. armazenagem e transito, por CQn�

Emquanto o não faz, o governo, ti) q�er se�vlço8 prOfJ8Sl0naes! não li] demlc� Edmundo.MoreIra. joao e José Joao . Tolentzno dtesta Companhia. ,

,�mpenhado em afastar de si toda a lil RO nesta como nas demaIS co· Dl Tolentll1o, Antonto R'belro t: senp<?ra, ' Secretario

�dêll de arbitfio� irádcnstea!ldo a tde�' Iilm marca.8 do Est.:.do. :n �::� L�I!e'M��tr�����dOM�!defí�:' -NECROLOGiA'
••- -�-

fIBre'!! NI[I'ID�I �I n�II.'
-

Z�i:na proptorçao da rle�elta au °Ulfal. ESC1''lpiorio provisoriamente iII vianó Gasta0. MUe A.deiaide Vinhas Em quarto reservado do Hospitál', .U U U _ U . u
, Il'\Jd, e nQS ermos as eiS e reg T d' 17.' J d O Iil L

. .

. ct C
.

d d f II h t
'

.

mentos respectivos QU na fáfta destas W 'I ua. rtscon�e e UTO w da uz, �me; Iza,ura Klaes e fIlho, e an a e, a eceu .on em, a �olte, 111111[11,.de 'accordo com o 'orç�mellto de 1921. m ,Preto. n 40 :n Mme. Mafia Romal1na d� Souza Lobo, a �xma_ sra. d. MarIa, Thomíl'la da II:
Rio de J

.'
4

.. d!ll rn Miles. Rachl!l e Rod(;lphma Tolentino Co!>ta Outra.

192" _EpÍi:��r�e 2 de JaneIro e

m Caixa-Postal, n.110 Dl Carolina
e Alzira Pinto da Luz. Ellian�1 O seu -enterramento será hoie, ás PAQUETE

� _

...

� ::,oa;." • Iii -FLc)RIANOPOLIS- DI
Veiga, ZiJd� '.Ca�ena do livramento, 16 horas, no Cemiterio Publico, �ahin- , MAX

OBJECTO ACHADO -m
.

. m
Lourdes e Llvla RIbeiro, Anna e Celma dto <! .feretro daq�e!le esubeJeclmen-

Sahirá no 'dia 12 do corrcote f,
Ih Souza, Fanny e Elza Treska, Zulma o pIO.

__

'

' raeSSeaea8E!JBfi!i!leeaee e C.armen Freyesleben� Nini GaUois, Aos parentes da extincta enviamos 9 hor'as da noite para Laguna
M d L

Recebe passageiros� valores, enco�

VENDEM.SE.'" os predios n.46 da .

arla e ou.des Caldeira, Dilma os nossos pezames mendas e carga.s pelo trapiche Rita Ma-
Tau}oís. "

ria.
Para mais informações com

4genti:s
,:a.e.efI;�)

Alfredo SteinUn, filhos e genros. pe'
nhorados, agradecem a todas as peso
soas que os acompanharam durante a

enfermidade de sua esposa, mãe e 50'

gra Marianna SteinJin, aos que envia
ram pezames em cartas e

.

cartões e f
nalmente a todos aquelles que acompa
nharam ,o corpo até a sua ultima mo'

rada; a todos hypothecam os seus agra
decimentos ..

Annuncios

De ordem da Directoria convido aos'

senhores socíos para compare erem á
sessão, que se realíz-rã hoje, ás 10
horas ém sua séde, afim de se. tratar
de altos interesses deste Club.

O Secretario
Jovila Lisbõa

1. Trata se nesta redac.
Na corbeille da noiva foram collo-' Compra·se apolic:et

cados os seguintes. presentes: cIO. Trata·se com o

1 apparelho de pratj para lavatodo, Campos Junior.

do Esta
Tabellião

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(4 ) REPUBLICA-Florianopolis, Sexta feira 10 e Fevereiro de 1922

'PONTO' FINAI...
·NOTICIAS DE ULTJ:1VJ:A

lalelrall11 :ao Papa AI Iran��1 II]DI�ral [II� . Militar � praIU 110/ [on[lav! '

Milão, 9 Rio, 9 Rio, 9 Roma, 9
A Associação:le Mães dos Or- _

O (,r dr Pandi 1 Calogarae, 'mi-] O Club Militar .elegeu membro do Diz-se que na reunião do Conela- . O exmo. sr: coronel Raulino Hlrn.

PQilt'S. da Guerra enviou ao Pa.pa um nistro da guerra está dando as ulti- Oonselho os capitães Mario. Ramos e

I
ve foram travados debates a

respei'l presidente
do Congresso no exercício

telegramma, manifestando grande ale- mas providencias eobre a mobilisa-. Adalberto Martins Ferreira. .

to clá sua prolongação, afim de es. de G ivernador do Estado, recebeu

gria pela sua eleição e fazendo votos ção das f"rç;ls que participarão das I O major Tobias Coelho renunciou, perar -se a chegada do cardeal norte-: do exmo. sr. dr. Epitaeio Pessôa, pre
para que a sua primeira benção seja grandes manobras no Rio Grande do o seu cargo de membro do Conselho. I americano O'Oonnell, . I sidente da República, o seguinte te-

, um auspicio de p!1Z a fraternidade Sul.
. 'que foi aceeito pela 'Directoria elo I Entrevistado. o cardeal Met'cier'legramma;

não 86 para a patria italiana corno Oi! u1�ifnos conting�ntes d� 801d�- Club Militar. manifesto�l se favorável á. modifica- i � Rio, 9

para todo o Mundo. dos seguirão nos proxrnos dias doze ção da lei do Conclave afim de que i Agradeço e retribuo
.

e qulnze, a bordo do Bagé e do trans- pap2 BIll"t-I[O e IA11"g"IA'O seja o praso da reunião deste a vinte lações por motivo da lnacgnração,

Ifl"lflra ,h,ora-o da '. '. porte Belmonte. II II G Y U, dias apôs a morte do Papa. -

ahi, do Serviço dI'! Prophylaxia Ru..
w DG � Ur. � � ral Saudações, Epitacio t'ess8a �

Roma, 9 lontra pn)"![fo ���i:'}imprensa acolheu com mul l �� 'I�Btim�n!O
..
1 �� ililiaDi�aAePouco depois da' ema eleição. .

o g g
Papa Pio XI enviou a sua primeira Rio, 9

,

ta sympatbia a eleição do cardeal
dO paD1benção ao seu irmão Ferrno Battí, O dr. Azevedo Marques. mlnis-

I
Ratti.

.

U. 1111
residente em Milão. tro das Relações remetteu, á legação A Nuneiatura respondendo á inter- -

brasileira em Buenos Aires um con .. rogação que lhe foi feita sobre se Pio Roma. 9 O embaixador mexicano apresen-

R
- tra projecto sobre -o aproveitamento IX� �erá um Papa mais poli�ico que Entre�istadcL pelos jornaes, a se- teu hontem.sclemnemente, em Potro-

emOç08S das quedas do Iguasaü pelo' Brasil e religioso, declarou que os dois aspe- nhora Oamilla Ratti. ir.nâ rio Papa polis, ao sr dr Epitacio Pessô i.presi-
Rio. 9 a Argentina

-

ctos da questão não são ineonciliaveia, a proposito do flicto de ter 8. S. dente da Bepublica, as suas creden-
Foram remcvídos, a pedido, o que o novo eleito tem todas as ne- lançado a benção ao povo' do balcão ciaes,

smanuense Mariano Leda Filho, da [ar'naval prOht'hI'dO cessarias qualidades para fazer frente exterior da Igreja de São Pedro, de-
Directosia Geral dos Correios para II D U a essas duas prececupações e que taro elarou que o mesmo não pedia 'pro-
a Adminigt,�ação de Santa Catbarina, Berlim,9 bem é indubitavel que os seus senti- ceder de outr.a fôrma, dadas os' seus
ir! desta para aquella Oswaldo Leoa O governo prohibiu as festas de mentes pela França são 08 mais amis profundos- sentimentos de italianida-
Salles. Carnaval em toda a AUemanha. toses. de,

/

Rio, 9

-

LOTERIA
Foi este o numero da sorte grande

de hontem
.

12.31)1

Governo Municipal o Dr.Americo da- S Iveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Prasi'

LO 'ERI D EST DOdente da Junta, Apuradol'8, etc:·
'

'1 A O 'AFaz publico os nomes dos eldadãos que da apuração da Junta por
'

elIe presidida resultaram votados para Dsputa-íos ao Congresso Represen-
--

,ativo do Estado, nas eleições procedidas no dia 4 de Daezmbro proximo
indo, na ordem seguinte:

. .

Coronel Raullno Julio Adolpho Horn' 10,480 votos
Coronel Osetano Viéira da'Cosla· 10.316 ,

Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 �

Dr. Carlos Victor Wendhau::en 9.ó53' �

Major José Accacio Soares Moreira 9,530 ,

Dr. Arthur Ferreira às Costa 9,346 lO

Coronel João Fernandes de Souza 9.287 ,

Coronel Hyppolito Boiteux 9'275 •

Jornalista Oscar Rosas 9152 »

Dr. Fulvio Coriolano Aducci 9.086 »

Dr. Henrique Runp' Junior' 9.oál )I

Coronel Manoel Thiago de Csstro 9 010 »

Dr, Ivo de Aquino Fonseca- 8984 »

Dr. Antonio Pedro d�Andrade Muller 8955 ,

Dr. João de Oliveira . 8 924 »

Coronel João Guimarães Pinho 8.904 »

Capitão Joe Luiz Martins Collaço 8.877 ..

Dr. Cid Campos 8.317 ,

Capitãq João Pe-dro_ de Oliveira Carvalho- 8.281 ,»

C(\mmanâante Car.los Moreira da. Abreu 8223,.
Major Luiz de Vascoflcellos 8.222 »

Dr. Victor' Kondar 8.215 »

Coronel Alvim Schradsl' _ 8.210
Phal'maceutico Manoel Deodoro de Carvalho 8.209· ,.

_ Major Eduardo Otto Horn 7.856 ,.

Capitão Vidal Ramos Netto 7.856 »

Dr, Pl9cido Gomes 1.767 ))

Dr. Aatonio Vlcbute BulcãO Vianna 7581 »,

Cororrel Francisco Aiva8 Fagundes 7,346 p

Major Bibisno E,oddgues de Lima 7.127 })
.

Dr. Walmor Argemiro Rib�iro Branco ' 7.044 �
Dado e passado nasta cidade de Florirmopolis, aos cinco dias do mez de

J�nejro de 1922. Eu, Leonardo Jo-rge de Campos Junior, Tabellião" ser

YlOdo de �ecretal'io o eS'cl'eví (Assignado) Americo da Silveirá Nunes. Está
onrorme o original. El'S ut supra: Tabellião Campos Junipr� _

fADRICA -DE rREPOSTEIROS,' COl' i fMPRfll Dr lftln1'��lf�
CHAS,· CORTINAS, STORES, PANHO
PARA MESA. JOGOS PARA SALA,
TRILHOS PARA MESA.

o major LUiz de Oliveira Carvalho 1

eupplente em exercido do Juiz de DIreito
da la, vara da. Comarca de florianopol,s,na
forma da lei.
Paz saber aos que o presente virem e

.Ue conheCimçnto tiverem que de confor
midade c om o § 1.' do art. 2' do Decreto n

4226 de 30 de Dezembro de 1920. ficam O S h .DD.' & C'deSIgnados os dias de quintas feiraS e sabe .' C aeJ.J.eJ:
' 'la

tIdos, no Palacio Munic;pal das t 2 ás 16
Itoras, para as audienclas espec'aes de, ins

ctlpçlo .de eleitores, os quaes deverlo apre Fabrica tte repo8teiroij,. vitrazes,
Itntar no acto os seus requeri::nentos ins- colchall, cortioils. cort.inados, 3tore�,truidos com os documentos eXig dos pelo
art. 6'da Lei n. 3139, de 2 de Agosto de parino para me&aj jogú para sala, tt'i·
191Ci. E para chegar ao conheCimento de lh

.

I·'todos,mandou lavrar o presente que será O para mesa, Jogos para FlVêltOrtO,
aflixado e publicado pela imprensa. Floria VOOS para noivas, etc.

.

-----�--'--------

rtopolis,10 de Januo de 1922. Eu, José A-'t d'd
.

li
�

AO PUBLICOGarcez J�niór, escriVllo o escrevi (a8s)- cceI a-se pe 1 os para tOsta a- ,

.

.

Luiz de OUveira Carvalho. ções completas de casa�, dos artigos
(

,

Está conforme.., .'

O Escrivlo José Garcete JUnto supra. ,
.. A nova SalTaria iniciadora da

......"._..:.,.......-'-----'-.-__,.,_:.--.,---- . Devido ás machinas modernas e baixa. da lenha em toros rOl'nace
tANCHA BOAVISTA bem aperfei<;oadas esta fabrica está ,em domicilias, met1"O cubico 7$000.

. . d-' õ d f' h d Rua Altnit'ante Alvim D, 28 •

Vende.se a *,�peflor lancha á nasdcon )çles e orndecer o q�e. a e
TelepholJe D. 53.

'

gazol��a «Boavista». Preço de �o erno, e egante e e supe�lOr qua- 'Pela proprietal'Ía
occaslao. A. tratar com o Sor. ,hdade, Affonlo A..ia

E!ysilJ Simões, Rua João Pinto, 14 r;y ;,.n", t
'

'
'

,

-

_. .L'.IXpOs� permanen e T�omaz Simmouds iese. IO abaixo assignado, tendo per- ,
,nhora;.,·

dido a caderneta da Caixa Eco· ,. DIRIJAM �EDID�S A
\ pariícipam ás pessOas da sua

.
-

129·0 d f EI S Õ ,amisade o nascimento do seu
nomlca n. iJ , pe e o avor a

ys IO I m as primogelltto que reeeberá. o
quem ,et\controu de entregal-a '. nome de Raul. I
na Estação do Tele'grapho Nacio· 'Rua João Pinto', 14 flor.fanopolis., 7 de fevereiro ja'a" o Estafeu Sitmoo JapJ'Ue8 ã:i��F=�==IJ.=N=-O�P�O�L::IS='::5,��·d=e=1=9=22::!;��.E!�·����E==�=�������C!!t���!::!���}j

Cobrança do I: semestre dos
,

impostos de continuação e

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

dente Municipal, e nos termos do

rtgularriento, faço publico, para
conhecimento des interessados,
que durante o corrente mez, em
todos os dias uteis das 10 �ás 15
horas, se procede n'esta Thesou
raria á cobrança dos impostos de
abertura e:coiltinuação de nega
cios, aferição, vehiculos ente ao

sanitaria. courespond e taxa pri
meiro semestre do actual exerci-tcio de 1!1�2, sendo a taxa' sani
taría cobrada de accOrdo- com -a

tabella annexa á Lei n. 251 de 12
de Janeiro de 19Ú. em ,combina
ção com o art. n. 18, da Lei n.

441, de 27,de Outubro de 1917
O contribuinte. qne não 'satisfizer
o seu' debito· dentro do praso aci
ma, fica sujeito á multa de 10 ./"
decorrido o dito semestre e .,ele
vada a 15 .,. :;. epoca da cobraI!'"
p do 2' sem _',",,� •.

.'

Thesouraria da
.

Superinten.
qencia Mu'nicípal .. de Florianopü.
lis, 3 de Jaüeiro de 1922,

Antonio Coelho Pinto
Thesoureiro

Zimmermann & Cunha
Viagens tr;- semanaes de auto·
moveis entre, Itajahye 0 Estr,eitõ�

. De Itajahy:
PJrtí.das: 2ás. ·4as, e 6ãs.

Do Es�re iio:
Partidas: 3asl 5as; e Sabbados

PASSAGENS 30$000,
Para mais ioformaçõeS_c0tn os 8rs:

Gern ®. Baber
No HOTEL METROPOL

-DE-

Sta. Catharina
Distri�ue 75 °10 em premios
10 DE FE�EREIRO DE 1922, A'S IS HORAS

434 Ext:r;acQão-Plano .E

15.000 bilhetes a 8$000
menos 2flfo

.

75 oIo em premio$

120:000$000
30:000$000

.

'90:000$000

PREMIOS
1 premio de

I : - : ':
, 2 premio$ de
10 .. ;,'

15 ,. " '

75 » lO

900 » ,.

15 3 U A l'
15 3» • 2'
15 3� J) » 3"
15 3 ,. ,. 4,
15 3 J ,. 5'

150 2 �» J'
150 2 , • 2'
150 2 , » 3'
150 2 J) ,. 4'
150 2 11 �

,

ó:
ii3õ PREMIQS

30:000PO
3:000SOO0
2:000$000

1:000$000 2;000$000
500$000 5.000$000
200$000 3:O00$<lOO
100$000 7:5008000
20$000 18:000$000

premio a
'.

100$000 1:5OOSOOO
'� )J 50$000 750$000
"

.

" 50$000 ,. 750$000
,. » 50$000 _ 750$000...
» ., . 50$000 7.50$000
lO ,. 20$000 3:000$000
» #l> 20$000 3:000$000

, '. 20$00() 3:000$000
) � 20$000 .3:0001000
» � 20$000 3:000$000

RS. 90:000$000

.
.........

END, TELEGR. LOTERIA-CAIXA DO OORREIO N. 50

,

Os bilhetes são divididos em decimol .

A organisação da Loteria de �auta {jathurJnll- obedecerA

li dlre�ção do ,�){wio ANGEI.O M. L.� PORTA, qu.e
roi durante 6 �,nD08 8o('io-gereute da Loteria,

do .�8tado 'do Rio· Graude do Sul.

Os concessionarios: LA PORTA '& VISCONTI
•

A,dIDiai8tl'açãO
Rua Deodoro D, 14

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


