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pulveri�a·· (). casQ dai �ãl PBgla agíla-m---·. [BI-
carta' falsa em missiva di'rigida di�alura H!IUardel [Om�

pletamente triumphante
A 1· de M'arço proximo, todos os cidadãos brasilelros, alistados

,_t':o.q1o eleitores, são cãamados . áS' urnas, para escolherem aquelle que,
.no qua iennio de 1922 a 1026, deve presidir a Nação Brasileira. No
.mesmo dia, proceder-se-ã á eleição do substituto do mais alto magis-
irado da Nação .

Pala o primeiro desses, cargos, o órgão da suprema direcção do
-Partido RepubtícanoCatharlnense recommenda

-

a tod..s os· seus COf-

,reJigionarios o nome do R' d irtid
O A th d S·I B d'

10, 11. arnàinhado que'o ponto e par I a-

r. r ur a ,I va ernar es =. O conselheiro Ruy Barbosa dlrlgiu deste caso.

Não precisamos encarecer os. serviços prestados á causa publica ao ge ieral Barbosa Uma a seguin:e Todo documento falsWcaào para

por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto carta: impor se como verdadeiro deve ter pelo
,",,-de 1875, Iorrnou-se em direito na faculdade de S. Paulo, tendo logo em ,cReleve,me a demora da resposta á menos procedencia acceitavel Assim

. ' .

ida nubll E d d M· d Ioí d sua carta de 15 de Janeiro. o «borderau- attribuido a Dreyííus ,

.- =seguida inlciado a sua VIda pu rca no sta o e' mas, on e OI e-
Só minha arnisade por Vossencía me teria sido achado no lixo da Embaixada

, putalfq á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando foi. eleito para faria entrar de novo n'um assumpto da Allernanha por urna certa, Bastiana
� C:nnara aos Deputados federal, que no mesmo anno deixou

:

para
.exercer o eargo de Secretar lo das 'finanças do seu Estado, cargo esse

em que fui o primeiro ouvido, decla' rnuttos annos sua serviçal. mas' tarrr

em que pre tou assignalados servi�Os.,
rando cathegoricarnente a minha con- I bem a soldo do serviço d! contra

r. I d" d d t
- vicção. \', 'espionagem da fra�a,

"

.

,

m 1915, voltou á -",amara, edervl, on e arn a es ét vez nao
Recusei logar para qL�'ê 'me convida- II Assim as 'sete cartas de Waahi,ngton

'�ou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Del- <"-

Moreira .no Governo de Mit1�s Oeraes. Nesse alto posto, o dr. ram de juiz ou arbitro nos differentes teriam sido achadas em pod-r' da seu

t11 Bernardes destacou-se como administrador de primeira ordem, trabalhos, feitos sobre 'o, celebre caso .farnulo Billy, capturado pelo iniíDIg)
ctuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do das cartas, submettidas à�,' meu conhe II n'um dos .incidentes da Guerra ca,ln

.

' do, concorrendo para ° invejavel grau de prosperidade que des- Cimento no C�pIOSO archlvo que tenho dependencia.,' .

. fructa actualmente a sua terra natal. a honra de restituir com esta, e que, Taes norrnenores da varn, quer n'um

Para a Vice--Pre.sidencia da Republica, o nome que a Commlssão re- apenas vieram confirmar" minha opio quer n'outro caso, a parenci s de vt!r·'

.cornmen é Q do nião de que as referídas : cartas são dade.
-

A·
falsas. No de que 'nos occupamos, porém,

Dr. Urbano dos Santos da Costa rauJo A preliminar lndechnavel da ques' nem essas tinturas tiveram semelhança
,

tão, para quem de bôa fé q uizesse es- ou se apparentaram.
filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou dlreito . na Fa- clarecel-a, não po ia.déixar de ser esta:

'

E' o' regimen do «crê ou morre".

",
.culdade do Recife, na qual se disüngulo

:

pelo seu talento e amor '-onde foram achadas as cartas? por As callígraphias desssemelha:n, logo as

ás ldtras. l�o depois de formado, exerceu em sua terra o car- quem e de que maneira?, cartas-são verdadeiras, raciocinio que
go de p�otor publico e (I de juiz municipal, sendo nomeado, em Ora, esta preliminar nem siquer foi se faz por ahi, estudos com fumos de

1889, juiz de Dlreito de Campos Novos, neste Estado. ,Mais tarde, estabelecida nos referidos trabalhos. irretorquivel verdade, cheia de raios
1807, o Maranhão, o' elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo Era ponto de partidâ do iuquerito.era para fulminar os que ousam encarar a

t30 811no eguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que !não base da questão; era, fundamento da

'I
decisão. ,

'_Jt)mou 'e resignando o J'lJapjl:lto, foj . ree�ito" âep'uj�Go �delal pesqníza, ,.
"

"

M'às para denuncier-lhe és .sophis-
• e� slaturas (1900'ã 19l)5). e 'efeito senador em 19Ob" Devia ser aparada minudente e me'· mas basta attender-se que se este sylo-

. Em janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerern-n'o novamente ridianamente em todos ::IS pormenores I gismo fosse verdadeiro ninguém lhe
-Oovernador do Estado, íuncção que ainda dessa vez não chegou a e circu nstancías, comprometlesse a I escaparia, ,

.exercer, por ter sido eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua- quem compromettesse. ' Toda victima de uma falsidade es

.-triennio de '1914 a 1918, tendo exercido a presidencia em 1917 'du- Nào haveria episodio do caso, por

I
taria irremessivelmente condemnada

,rant au�encià do (Ir, Wenceslau Braz. Depois, ,foi pela terceira !rregular ou censuravel, sobre que se pelo primor da obra que não admittiria
-vez eleito 'Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce tiv�sse direito de calar, prejudicasse prova em contrario. �

--,com muita competencia e brilho. a quem prejudicasse, desde que a di' I Chegariamos por essa theoria ao ab-
SãO esses os dois nomes que li Commissão Executiva recommenda vulgação.era indispensavel á prova. I surdo de que o perfeiiP é a falsifica·

.:ao suffragi dos seu� amigos e companheiros., '

',' '. Ao envez disso, porém, foi posta de I Ção.
'

,�

Com"a 'o cidadão lillustre que indícam9s para Presidente da Re- lado essa preliminar que era tudo, I Graças a Deus, porém, não é assim. Faz annos hoje, o sr, cip.; Euripe.
'Publica, levantaram os seus adversarí'os' uma verdadtira campanha de cin_gindo'se o exame á analyse dos dO'l Quem exhib.e um papel arguido de des Ferro. illustre chefe do Distri.
difamação, infeliz e deploravel recurso de que só lançàm mão os q.ue cumentós,como se não fosse profundo falso, que nãO" podia ter cahido do céu cto Telegraphico deste Estado.

,

,<têm '8 pre via certeza de que nas urnas não poderiam obter a 'malo- menosca-bo ao bom senso e IJrova de por descuido, tem de mostrar como o Funccionario zeloso e exemplar, ()
1'ia necessaria para �encer. Chegou·-se a.té a attribuir ao dr. �Ar- parcialidad� abafar o pen_to pTi",�ípal obteve._ aoniversariante vem ha, muitos an-
"thur Bernardes a a!:.lt�:ma de uma carta, escnpta em termos grosseiros, do problema, claro e .clfcumscrspto, Se nao o faz, Eob qualquer pretexto
':indignos de qualquer homem de mediana educação, e na qual se para se estudal'o no aspecto inferior. que seja, não é preciso mais nada-a
<ontinham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da fon� fallivel" precario e opinativo. confissão da falsidade revela'se precisa
,seca e ao dr. Epitacio Pl'ssoa. Com a falsificação dessa caTta pro- Se as cartas fossem verdadeiras, e manifestada na proprü indeclarabili'
,curou-·se incompatibilisar o candidato, .já apoiado por quasi todas as os seus 'descobridores lhes teriam lo' dade da origem, pois se fosse verda

'-:forças �olitiéas' do paiz, com as forças armadas e �om_ o Govep�o da União., go revelado a origem, esm3gando as aeira não precisaria ser occultada.
, felizmente, porem, -e!!se plano inão produzlo o resultado esperado, duvidas e denegações com irrecu3avel Não se prosegue no inquerito que
"pois as proprias pessoas injuriada-s não acreditaram na veracida�e �a prova da authenticidade.

'

tem por ponto de partida, uml falsi-
carta, e o nobre Exercito Nacional, Duma bella e ,confortadora mam� fossem falsas, porém; não haveria dade; depois dos casos Dreyffus e

":lestação de civismo, � não se deixou arrastar como .Instrumento da po- outro caH1i.lho senão escondel·as. Washington.:.
Jitiq.uíc:e 'sem escrupulos,

.

conservando·-se em, nivel superior ás agita- afim de que a desigoaçilo da sua fon· ,·Termina dizendo: «E' o que na mi'nha
. .ções das ruas, firme na sua funcção constitucional - de defensor da or- te suspeita não lhes definisse jnstanta' opinião e petas razões declaradas, já
"dem publica, do regimen republicano 'e da patria, fiel' ás suas glo- ncamente a natureza. devia 1er acontecido há muito no Bra.
:fiOSáS tradições.

'

foi escolhido este caminho. Não, si! com este' caso em torno do qual
Esse e outros' meioS. de que os ad versarios se qtilisaram, e se disse de onde vinhm1. . I estamos vendo girar com tao inconce,

-continuam a u!ili,zar,'se, na, vij e�petahça de for9ar o dr. Art,hm' Ber- Só, há uma conclusão:-é porque
I bivel gravidade.a politica nacional.

nal'des a deSIstir do pleito, tem. antes, ,alhelado dos can�tda'os da são falsas. ' I Se ou não sahsfaz a minha resposta
:'Úpposição, aliás, extranhos, de certo a taes manobt'as, a sympBthia e o Nada ha na historia rias fal5ificações! queira perjoal'o ao seu amigo .

. <apoio tIa maiQf pária das classes conservadoras, e, por out�o lado, celebres, nada ha mais grosseiramente I Ruy Barbosa.:.
têm servido de 8stimulo e' incentivo ,1 a todos aquelles que, em grande

,��,���a'-Nca�;;���l., fileiras ao' redol' dos nOmes consagrados pela, Con, t - fx. O �R. Dr.. Beuilia f�,la de'�. �e�a,tião, 110 gu�t�·te��g�����oiteux recebe o se-

Todos -os dezesete Estados da Federação, que indicaram, por seus

[
, •

iII d d ,- l'
"

'::iegitimos representantes, os nomes dos drs. Ar·thur BerRar'das e Urbano Dl, VI'I18, a [mign e .ao 'oledos Santo:>, continuam, com inabalavel segurança, coherentes com o, • ti

,c�)[npromisso aiisumi�o, e itsO significa a �ictoria dos �ois ilIustres cano) 'a"o JA'R SI'dldatos. S. C;ith.al'ma, guardadas as deVIdas proporçoes, vae, de cer·to, � INti o tempo ,permittir, haverá

,,-e�ncorrel' poderosamente para es�e �esultadó,_ pois a C�mmiSsão .E�ec_u- Si o tempo permittir, 8. Ex. :0 hoje, na visinha cidade de São José,
,:tlva conta que todos aquelle� que sao men:t�ros do Partido,. ,pr.esllglarao" SI'. Dr. Bercilio Luz, eminente che- a festividade do .milagroso São Sebas-
liem hesitações ne destaleclmel1tos, a acçao dos seus dlrlgentes,. que, f d' P 'd R br C th

. tião
",desde o primeiro �;}metIto) desassobradamenle. collocaram·se ao lado e o artl o epu lcano a an-

,,,' 10 h t
-" 1

'

.
.

dos candidatos da Con,,�nção. ,

-

nensé, visitará hoj�" de manhã, a .o. S oras, era ogar a mIssa

. A dedicação á" causa commum, de que têm dado sobejas provas visinha cidade de São José. jsolemne.-- .

.em lodos os tampes e vissicitudes, os: no�sos .co.mp�nh�íros de tocl� o S. Ex. terá ali uma grandiosa re- A' tarde, procissão da veneranda
ESladol as tlfadições de disciplina, <l:ne tem Sido ate hOJe a noe,sa maIOr

oepção. Imagem.
,;�orça partidaria, e, sobre' tudo, a co�frança que mer�cem os �OIS no-mes

--...-...._...- _

- 'Inus�res que recommendamos ao eleitorado, nos p'e�mltte a certeza de que Denul�do 'joe [Dilato,s. Catharina dárá a mais brilhanl� e expres�lva vota�ão aos drs.
� uU

Arthm' Bernardee e Urbano dos Santos.
A Commissão Executiva espera que, mais �ma vez e como �empre, A h d d fami-

saibam cumprir o seu dever todos� os seusdedlcados companheiros do. cOlllpan � o e sua. �xma. .

,Partido Hepublicano Catharinense. .

.
.'

ha, segue hOJe, para o RlO de ]anel- -�

Hercilío Pedro da Lu'!,., Felippe Schm'tdt, Elyseu Guzl1uYrme r_o, onde to,rá �urta demora, o sr. dr. Cir�ulou, hontem, mais nm nu-

, ·da f5ilva, Antonio Pereira da Silva Oliveira, Carlos Wendhausen, Jae Collaço, dlutjtre depntado esta- mero da aoss8Jlpreciada. collega San·
JoIJo da Silva ,Ramos, Joaquim David Fer�efra Lima; Leonardo doaI e official de gabine e do ar. co- ta �atha� quE,) e�tampa, além

orge de 'Campos Junior Fulvio Aducci Pompzl'to Vespaz%a.no Duar- ronel Governador do Estado. de boa collect!lnea de prosa e verso,

,R6dro de :Oliveira Oarv�lhO, José Art.hur Moite�x, �esej�moa .

a �. S. e ex:ma familia a lista integral da Loteria do
ifile� l m�:t mUlto felIz nagem. extruhl !ÍJl-bonte

lo . fl!itario [lt�anB!B!e. IRuy Barâosa
�r-01����'2I!It:".a1i-9lV''W'I_l4

.
.

ao "general Barbosa
..

Lima
..------�-...,....------------------...

ca:..,.I'_

Santa' Gatharlna

A idéa do CIVismo Iev.rã
até, a opposiçiQ ás ura

pro..Bernardes

São Paulo, H
A situação aqui é firmissi
A opinião publica agita-s

n'um confortador movimento di
sympathias pelos escolhidos d
Convenção de 8,de.JunQo. '

Essa chapa será prestigrada
pela quasi unanimidade do alei

,torado de 192.000 votantes. tHa verdadeiro enthusiasmo e

inquebrantavel confiança -na vi-
,

ctoria final.
O velho eapirito civilista pe

corre novamente o Eljt d
.

m extremo a outro, reuni.,
na defesa da ordem civil., todo,
a elementos politicos, mesmo a

maior parte das opposíções t-

tos.

Dr.
-

(DriDI�el ferra

nos desempenhando as funcções do
seu cargo; dando as mais· brilhantes
provas da sua capacidade.

Como cbefe, é 11 lU amigo dos seus
funccionarios, que lhe dedicam v'Jrda-
deira ,estima.

'

. Ao sr. dr. ferro ápresentamos 08

no�sos cumprimentos' com os votOIJ
de muitas pl'osperidades

,

,

A INSTAlUelO 8A COLON1A CO
OPERATIYA DOS PESbAUORES
"OOlTEUX", EM TIJUCAS

cTijucas, 10.
Communieâmos a V. Ex. que ,�foi

hoje solemoemente instaHada ante'·
grande numero de associados, aucto·
ridades e pessoas locaes a Colonia
Cooperativa dos Pescadores á !qual
foi dado o nome de-Boiteux--ém'ho·
menagem á familia Boiteux pelos 'ser
viços prestados á causa publica. Sau
dações. (Ass.) Gregorio Oalda' , pre"
sidente». ' '

Contra �Torpedeiro

!SEROIPE
o sr. Commandante e Officij\es do'

Contra-Torpedeiro n. 7) .Sergipe:., da,
nossa Marinha de Guerra, actualmente
fundeado neste porto, dirigiram·nos
aUencioso cartão de agradecimento •
no1icia :que publicllOws pela suà ch,-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Justiça Pe.íeral
;t.cção de �uuciaçãe (lf'!�

Ob.'a Nova

Luiz Gonzaga N-alen.le, 'per seu a

vogado dr. Fui via Aducci, não se co
formando com a construcção de u
t raplche feito por João S�IV'&' &
lino Soncini, no Estreto.lern terras qu
allega serem de sua propriedade, re
quereu ao Juiz Federal dr, Henr"gu
Lessa, fosse embargada a dita obr-a.
Como o dr.. Juiz Federal de fe:riS3

esse pedido, os embargados offerece
rarn caução de opere demolienâô
afim de que fosse levantado o embar
go, discu tindo se posteriormente o di'
reito de cada um.
O mesmo Juiz depois de ouvir

embargante, julgou idonea a dita cau-s
ção e mandou que continuassem a
obras ficando; porém, os nunciado
na obrigação de demolirem as mesmas
uma vez provado os direitos do nun
ciante.
Representam os nunciados o advo

gado Accacio Moreira.

A Me_;a Administrativa da Venerave
Ordem Tereeira de São Francisco d
Assis,

.

manda resar em sua egreja, se ..
gunda·feira, 13 do corrente.ás 8 horas;
uma missa em acção de graças p'!la
passagem do feliz anniversario do
Ministro Qa Ordem III Sr. Capitão
J Dão Pedro de Oli veira Carvalho,
que rel'eva.ntes serviços tem prestado
á Ordem e á Religião. Para esse pie
doso acto convida a Iarnilia, allligos,.
e admiradores do homenageado
todos JS irmãos Terceiros.
F1orianopolis, 11-2 922.

----�-����------------

Renuncia á presidenci
10 Club Naval

Rio, 11
Annuncia-se

Barreto renuncio
Club Na.val .

o almirante B .rT-og,;l
presidencia de-

.
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\��A���J���'�!��±��� �UPfmnf=�,(IPlt Df . �:i:�:�: P����=��:�:�:�r��nse�o �"::��e São

ANNIVERSARIOS .

1921 ' José con.ta com o vosso voto �a eleição de ,1'. de Março p. vjndour�, na qUal
Senhora Eu alia Silveira Preeidencia do Sr.' João Pinho.

-

1 serão súíragados os nomes dos illustres brasileiros Drs. Arthur da Silva Ber:�
r Secretario: Sr. [oe Collaço. Administrado do sr . capitão nardes e Urbano dos Santos da Costa Araujo, respectívamente candidatos á

Faz annos, hoje, a exrna, sra. d, 20 Secretario: Sr. Luiz de Vascon- João Pedro de. Oliveira. presidencia e vice-presidencia da Republíca •

. Éulalia Silveira, virtuosa esposa do cellos.
iCarvalho Superintendente Nomes sobejamente conhecidos e apoiados por' 17 Estados da. federa-

OSSO iUSu?lt�e. ·codn�err.an�o sSr. mtair;r Feita a chamada, respondem os' srs Municipal çãoe pelas principaes forças partidarias nacíonaes, não precisam que lhes re-

'lo,ustavo
I veira, Igmsll,rmo ecre ano João Pinho, Jõe Collaço, Luiz de Vas- EXPEDlENTE pilamos aqui os merecimentos que os-recornmendam para tão altos cargos.

da fazenda. concellos, Luz Pinto, Carlos Wend�, Diremos só, presado amigo e correligfouàrio que, no actual momenio,
o

A annrversaHante, que gosa de mui- hàusen, Caetano Costa, Hyppolito Mez de Janeiro o nosso partido precisa mostrar toda s�a cohesao, pujança e disciplina, para
tas relações- de arnisade nesta capital, Boiteux, Carlos de Abreu, Luiz Abry, . Dia 21 que fique evidenciado que os seus candidatos são nomes verdadeiramente na-
receberá, hoje, abundantes íe'icitações, fui vío- Aducci, Oscar RoS"as,Decdo- OFflCIO N. 1028 .: IIImo. sr, dr. cionaes e que a SUa eleição representa a vontade da, maloría d05 brasileiro
ás quaes juntamos as 'nossas as mais ro de Carvalho, Francisco Fagnndes, Arthur Ouimarães-Accusando o rece- Precisamos tambem mostrar na. presente emergencia, que o povo des
respeilosas.· Oswaldo de Oliveira, João Fernandes, bimento do vosso oificio n. 16, de 19 Municipio estã de accordo c?I!1 o eminente Chefe �o Partido Republi.caD,Q.!

Senhora Ma.rina Bott Dorval Melchiades, Abelardo Luz e do corrente,-tenho a-honra de, res: Catharinense, Bnr. Dr. Hercilio Pedro da Luz, em CUJa campanha quer��1'ranscorreu, ante-homem, a data an: -Thiago de Castro. pendendo, declaro-vos que esta Supe e- vencer, .

,

íversaría da exma. sra, d. Marir.a Bott, Abre- se a sessão. rintendencia tendo em vista ás ;r.�di- Certo de que o presado amigo e correligionario não faltará ao ch'ama-
'virtuosa esposa do sr. coronel Guido E' lida, posta em discussão e, sem d�s d'elle consta�:es� det�rmm�ra, mento do seu partido e do seu civismo,
Bott, igno Gerente do Banco Nacio- debate, approvada a acta da sessão n esta. dat� ao auxurar techmco ngo ,

.
. Com muita estima nos subscrevemos

na) do Uommercic. anterior, . roza tiscalisação sobre as novas' cons-
.

Amigos attenciosos e obrígados
A distincta anniversariante,que é do- I':'xpediente

- trucções d ora avante iniciadas, espe-. São José" de Fevereiro de '1922.

tada de uma suave bondade e.de uma OFflCIO do exmo. sr. dr. Oover- cialmente em zona alteroza. O Presidente, Carlos N. Poeta
lin-a espi-itualidade, soube, em oouço nadcr do Estldo, communicando ao Dia 23 O Vice-Presidente, Constando Krummel
empo de estadia na nossa capital, Ccnzressc haver sanccionado os De- OFflCIO N, 1 029-lIlma. sr, ca- O Secretario, José Cyriaco de Souza Costa
capta as sympathias do nosso meio. cret�s ns. 4 e 5,- Recebido C9m es- pitão de fragata e do Porto do Estado. Pedro Bun«

. Porisso, ainda que tardiamente fosse pecial agrado, .

" Accusando o re�ebimento da vossa Domingos Fitomeno
dfyulgada a noticia do seu annlversa PETIÇÃO de Dcnato Arianias de carta oííicio de hoje datada, tenho o Virgilino Ferreira de Souza
rio, ao lar do sr. Bati affluiram mui- Almeida, professor publico eííeitivo prazer de, em, resposta., declarar vos
tas pessôas amigas, que foram cumpri de Porto Rello.rpedíndo ccntagern de que esta Superintendencla vos concede
mentar a illustre anniversariante.. tempo. A's 21 e 3a Comrnissões. a permissão pedida.isenta do pagamerr
A "colhida que t,lies foi dispensada, Postos em discussão, sem debate to d q uaesquer emolumentos.

foi fidalga,' Silo approvados, em redacção final, os

A senhora Marina fez ao piano mu- projectos n. 45 f 46. que ficaram as� . Requerimeutos despachados
sica deliciosa, executando-a com funda sim redigidos. Dia 23
expressão. Reducção final «la Pl'ojecto Estephano Kotzias. Ao Auxiliar

A té altas horas, a festa intfma correu n. ,15 Technico, para informar.
na maior cordealidade. O Congressr Representativo do Es- Catharina E s

, Iconorm,s. Como requer,
ne par com as muitas demonstrações tado de Santa Catharina em vista do que aIlega, depois de pa- Tribuna Livrede apreço, recebam a anniversariante D"ECRETA: gos os emolumentos devidos.

e o seu ,d!gno esposo as nossas respei.' Art. 10 f.ica _ considerada de �tilidade Theodoro Silva', A '} Auxiliar Techni- f '

toSjS feltcltações. publ-ica a SOCiedade <União d03 co, para informar , AGRADECIMENTOCriador�s Cathari.nenses)), com sé Estephano Kotsias. Com� requer, I
.. D.r. C�ndido Gaffree d: l1a, clda�e de Lages,

.

'.
� ,pagos os ffi!?!umen�os �.evldos, .?e I Alfredo Steinlin, filhos e geriras, pe'

. Transcorre hoje, o anniversario na' Art. 2 O. RegIstro de �nlmae:. de vendo o Aux�r T_�hmco _

f,scaIJ"ar, !)horados, agradecem a todas as pes
IklO do sr. dr. Candido OJffrée, ii, Ra�:, creado pela .Lel n. Ll��

_ Theod�ro Sllv,a. Como requer! eTI soas qU"e 05 acompanharam durante a

fuslre engenheiro ajudante da Com" de ",9 �e Sete�br? de 1917. t.e�a vista da Informação, expeça·se alvara, enfermidade de sua esposa, mãe e soo

missão das Obras do Porto ,e encarre.· �?m.9 clrcumscnpça:) os mumCl
. Ma,noel A!ves Cabr�I.·Como requer, gra Marianna Steinlin, :tos que envia'

gado da secção da Laguna. piOS de Lages, LUfltyba.nos, �am. em �Ista da Informaçao
. :1 ram pézames em cartas e cartões e fi'

A's muita"S demonstrações de apreço, pos Novos e S. jO,aqulm,. e na '{Ictor A. �e�uso. Informe a thesou :1arment� a todos aquelles que acompa'
a que te;;) feito jús pelas suas qualida· p�rte qu� se refer,e as e�pecres bo rarl? e o offlelal lançador. nharam o corpo até a sua gllima mo'

des de profiSSional distincto e homem vma, üvma, caprina suma, e p�.s' Clemente MailZJ111. Corno requer, raâa' a todos hypothecam os seus agra'
de sociedade, juntamo� as nossas feli- sa ao cargo da "União dos Cria' em vista d:J informaçilo; faça·se trans,] decir'nenlos.
ci tações.

' dores Catharinense', com séde ferencia, no livro respectivo. .

I �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
na cidade e Lílges, e terà a deno- Dia 25

A
.

f'azem annos hoj;: minação de Regist�o Oenealúgico H!leoa 'Nadir. Informe a lhesou-I· nnunclos
a gentil senhorita Ma:ina Silveira de dos Gados Catharmenses_ raria. .

Souza; 5 ur�ico Além do registr,o dos ani- A. mesma. Como requer; em vista I ._--�---�-----'----�

O sr, Henrique Eulalio Mafra; máes de:

raça,'
nos termos dR re' da ,informa-;ão, faça.se as devidas an-Io nosso conterraneo sr. Altamiro de· ferida Lei, o Regi"tro GeoeaIQgi-lllotações.

.

.

Oliveira, pharmaceutico, residente em I 'co d.::s Gados Catharineríse's ad Angelo Oalliani. Informe tO Auxiliar I

, Bangú. . .', rttittilá lambem á insciipçio ani_- Technico.. •
,

-

I .

,

d' 'd do bons D' 2 Cobrança do l' seme-'s't �·os
.

o sr . .professor �Nesto,r Margarida; maeSln Ig�nas, consl era s la 6 I

n
-

['
.

O joven Nestor Teixeira� para o melhorament� da raça, JOãO. Marques Trilha. Informe a The-! [. n de 'lynlltlU, 'O'181r2 impostos d� continuação.
pelo methodo generativo da se- sourana. I •• U � • � U

. abertura de negocio, aferiç�o,
F-azem annos amanJ;lj: lecção, a juizo de uma Commissão Patrocinio, (jeremias Ouriques. Ao I Esta CUIDI)Unbia l)ollslÍe no

- vehiculos e taxa sanitaria.
a exma.,sra. Catit.a Souza do Livra' julgadora, que para isBO será ins- Auxiliar T€d:nico, para informar. Rio .Ie Janeiro ArmRzeus Ge·

d
,

titurda. . Angelo Oatliani. A' Secre:aria para t'nes (t, dlsl)_j)slção «Ie seus· elO' De or em do -sr. Superinten-.
Art. 30 Pára' a exe�u�ão desta Lei e conferir. IH\r('adol'elJ e ..ecebedores parlt dente Municipal, e 'nos termOS"iJ.J

na parte que lhe for applicave!, Dia 27 o effelto «Ie \Vu ....nllts. regulamento, taço puplico, para
vigorarãO as disposições da Lei Patrocínio jeremias Ouriques. Sa- PAQUETE conhecimento dos inttressadoS";
n. 1167, de 29 de Setembro de tisfaçaa_exigenciado Auxiliar Techhico Italera' q'L1e durante o cQrrente mez,em1917, excepto quanto ás taxas de e volte.
inscripção, cabendo ao Presiqente Victor A. Peluso. Volte ao oUieial ,Chegará do sul, domblgo, 12 do todos -us dias uteis das 10 ás 15

da União dos Criad�res Cathar,i lançador para informar logo que seja corrente, seguindo para os pOrtOi horas, se procede n'esta Thesop,
�nses, na parte relativa ao Regl�' fechado o negocio a que se refere. de Parnnaguá, Antooi::t8, Santos, Rio raria á cobrança dos impostos d«:,
tro crt>ado por estll, as prerogatl� João Cancio Beato e Silva, Como de Janeiro, Victor'ia, Bahia, Maceió, abertura e:cantinuação de nego-'
tivas e deveres que naquella Lei requei, em vista da informaçílo. Recife, Cabedello, Natal, Macau e cios, aferiçãor veh1culos ente ao
cabiam ao Presidente dei Turf Ca; João Marques Trilha. Satisfaça o im· Mosso1'6,
tharineose. . posto a que refere-se a informação sanitaria, cOllrespond e taxa pri-

'.

Art. 4° As taxas que devem ser cobra' da thesouraria.
-

PAQUETE. weiro semestre do.açtual exerci..

das pela �nscrip'ção no Registr? . ItapUca cio de 19:12, sendo a taxa sani.
�Oenealoglco crtado por esta '-::1, I em contrario. _.

taria cobrada de accordo com a
reverterão para os cofres da Umao Sala das Commissões 9 de Setembro Chegara do norte, 0omtngo

12! t b II "L i 251 d 12
dos Criadores, e não poderão ex· r de 1921

'

do corrente, seguindo para os p'ortos
a e a �nnexa a e n. e.

ceder consoante eada especie dei L' p" t I t de Itnbitubcl Rio Grande e Pelotas de JaneIro de 1917, em combma-
.

" uz Ul o, re a or

I'
.

d Lammal-e respectivo. gra� d_e s�n· Dorval-Melchiades
. ção com o .art. n, 18, a ei n.

_g�.e.' de 5$000 por mscr,lpça<;> III Abelardo Luz, PAQUETE 441, de 27 'de Out�bro de 1917.'
drvldual; de 2$000 por Il1scrtpçao Redllcção ('Dl" 410 Projecto ttape runa o contribuinte "qne não satisfizer
de çada um! quan�o cOllCorr:aum, II, 46

_ o seu:debito dentro do praso ací-
grupo de CinCO .ate .dez anltn�es

. O Congressu Representativo do Es' Chf!gará do sul,segunda feira, 13 do f'
..,

I d 10do �esm.o propnetano; de .�$OOO tado de Santa Catharina. _ corrente, seguindo para os portos de ma� l�a sllJel�o a .mu ta e ''-
por mscnpç:l,O dec ada. um, P3raJ DECRETA: ltajahy, São Francisco, Paranaguá,' decorrido

o dIto semestre e ele
-grupo superior � �ez ammaes e d,e A t 10 f' G d d E t d Santos' Rio de Jane ro Ilhéus Bahia vada a 15 '1- ::t epoca da cobrau'"
10$000 por certlhcado ou «Redl-. r. l�a o

. overna or o
. s, a, o Ar c�'ú

"

grêe. de raça, que tehha de ser autonsado a auxll�:r o� murllclploS.e a J . ça do 2' sem ---�.

expedido depois de um anno d1 (que crearem SerVl�? telephom�o PAQUETE íl.'hesouraria da Superinten-- .

respectiva inscripção.
' p�ra as suas resllect�vas sedes dls� I ta ipava .

,del)cia Municipal de Florianopü'
EleraEl81E1E3eJl3llE3r3JIEIG5IEJ o

•
" tnctaes, com quantia que corres' �

l' 3 d J 'i o dé 1922
:u 10 Art. 5 � Unlao dos; .�lIadores Ca- pondam no maxtmo até 150$000 Chegará do I!orte. domingo, 12 IS" e alie r ,

1il Os Advogados Dr. \belar- li} tharmenst;s, expeâl�a Re�ulame�. por kilometro de linha, consfruida. :to corrente, segulOdo para 08 portos Antonio Coelho Pinto
I to, que so�ente vIgorara d_epols Art. 2° Para que possa ter lagar o ax' de Rio Orande, Pelotas e Porto Ale' Th,esoureiro
I :do lduz e Accacio Moreira lU de approv ...ção do Governad_r �o xilio autorisado por esta Lei, agre,
I participam aos seus amIgos e 10 Estado, estabelecen.do, ,de, acco.r, munl'cl'pJ'O I'nteressado submettera' ·-Previne,se aos srs. passageiros ·que

O major LUiz de Oliveira. Carvalho '{

m
L d supplente em exercicio do Juiz de Direito

_ cl,ientes desta capital e do inte- IIJ do com esta, e!, � InCI encl,a á approvação do Governo do Es' es.ta Agencia só dá bilhete de passa- dá la, vara -ga Comarca de florianopolls,na
rier que fusionaram os seus 88- iii ddS ta�as de Inscrtpçao e dell_1als tado, todo o plano da linha a gem diante da apresentaçãe de attestado forma da lei .

.

m cript,orios, acbarrdo.se. habilita- TI
- formahdade� para a boa oq�amsa- construir e da sua administração, de vaccina. faz saber aos que. o presente virem e

••

Ii]I!I ção do Reglstr.o Genealoglco dos detalhadamerlte, c'om o respectivo -Carga até a vespera da sahlda 00' delle conh�cimento tiverem qUe de confor-

m do" t t tt d uaes O d C h· midade com o § l' do art. 2' do Decreto D
"I por ao o, a a en er q •

.

a os aI aflllenses·. orçamento, tudo ácompanhaào de paquetes
.

4226 de 30 de Dezembro de 1920,' ficam
lU quer serviços proussionaes, não Iii- Arl. 6°' A presidencia �a Un ão dós um minuncioso memoriàl por onde Para mais informações na Agencia da designados os dias de quintas feiras e sab·

til A6 nesta 'mO nas demais co· iii Criadrres, remelterá, annúalrnen- se verifique as vantaaens de tal Companhia, á. rua Conselheiro Mafra bados,' no Palaclo Municipal das 12 ás 1.6

j
d M' I t

. �

23 A t horas, para as audiencias especiaes, de ins·
marclts do EsL:..do. --- � te, no mez e aiO, um re a ono serviço e a possibilidade do seu n,

"

com o gen e
crípção de eleitores, os quaes deverão apre

E íiI dos seus trabglhos, l?companhado I custeio com a propria renda. AVISO 'sentar no acto os seus requerimentos ina·

m
8criptorio provisoriamente

10
de mappas detalhados do serviço Art. 3° Recebido, o auxilio será resti' A Companhia Nacional de Navega- truidos com os 'documentos exigidos pelo-

árua Visconde de Ouro do Registro. tuido ao Estado, se dentro dos. Çao Costeira, põe á disposit'IO, dos art. Ó' da Ltei n. 3139, de 2 de Agost() de

DI Ii\
.. 1916. E para chegar ao conheCimento de

Preto, n, 40 . tU Art. 7° O Governo do Estado fica cililCO annos decorridos da
_
instai' srs. Embarcadores, n'este porto,. seu todos, mandou lavrar o presente que seri

tD C' _p 1, 110 iii com o direit� de fiscalizar ,�o ser· lação da l�Rha, ella for. supprimi' armazem e lanchas auxiliarés para as affixado e publicado pela imprensa. Floria,
III alxa o.ta, n. Ii! viço de Registro Oenealoglco dos da, ou deIxar de funcclonar, por mercad"Orias, a serem embarcadas em nopolis,lO de Janelro de 1922. El1'. Jose

I!I - I d d d d d Garcez JUllior, escrivão o escrevi (a68)-

I -FLORIANOPOLIS- DI '

Gados Calharinenses, sempre que moltvos que a� a can�e a, s.ua
a - seus vapores, .corre.n o as espezas e

Luiz de Oliveira CarvaLho.
.

m :assim O entender. ministraçl'o estIvesse lmpetbr. armazenagem. e transito, por conta Está conforme.

iillij;JE5IaESlI.i5ilEaealalEleaeaei' Arl; 8? Revogam se as disj}obições (Continúa) d'esta ·Companhia. o Escrivão José Ga1'cez JU'1l.20

«REPUBLICA." acha-geá venda
na Agencia EDU' CHAVES. Pra

ça 15 de Novembro.
,

Thomaz Simmood8 &ese. l:_'nbora
pariicipam ás pessõas da sua
amisade o nascimento do seu

prímogen'to que rêeeberá o
, nome de Raul.

.

florianopolis,
<

7 de ,fevereiro Ide 1922.

Compra-se apolices' dQ Esta·
do.. Trata-se com o Tabellíão

Campos Junior.

fMPftflA Df IftlltlPORJIt .,.:.,
Zimmermann & CUl)ha

Viagens trio semanaes fIe auto

moveis entre Itajahye ;) Estreitõ
De Itajahy:'

Pdrti�a·s: 2as. 4as, e 6A:.s.
Do Es�reijo:

,Partidas: 33S, óas. e Sabb
PASSAGENS 30$000

Para mais informações JIO os srs

Gern til. 'Huber'
No HOTEL METROPOL

'.

.VENDE-SE Cerveja Ant'ar�i}a
efBrahma.
Mercado n. 10.

J(lrge AtlzerillO.

'/

mento;
a exma. sra. d. Demethilde Savedraj
o sr. Ra lino Moreir�; .

o sr. Er esta ves, residente em

Lages.

HOSPEDES E VIAJANTES
Com sua exma.· familia, segue hoje,

p-ara Santos, onde exerce o cargo de
'thesoureiro da Companhia das Docas,
Ó nosso onterraneo sr. Lindo.pho
formiga, que aqui se achava ha dias,
a passeio.
Boa viagem lhe desejamos.

GRADECIMENTO •

n'o presHm JSO correligiona.,rio
sr. cOrCJnel Carlos Napoleão Poeta,
digno Superintendente de S. José, di
rigiu·nos um atlencioso cartão de agra'
decimento á noticia do anniversario de
sua exma. esposa.

fALLECIMENTO _

falleceu sexta' feira, na freguezia de
Santo Anto�io, o· nosso bom ami o

sr. José de Paula -fV!_orins, antigo ne·.

g1)
.

nte n'aquelta localidade.
presentamos sinceras condolencias

á sua familia.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E'lel'Qa-O d.f,-l, r dó ,]Elel'ça-o P"6011 in, nl\ltalicl�'lmdaemeOntltetroacavnd.idE:xto. I�edPobeçl.oe ednecaCrU�l: prefereneias. a autoridade de que se de Miúss Geraes relativo
_ \J � tr \J

_

acha investido e punirá se�eramente ;'falsa que o mest�o general tem em'
� dados e esforce-se no sentido de evi- tO?O a�uelle que se desviar, dessa i seu pode� e cuja auetoria attibue ao

,

Março
I

tar que em pleito de tal significa- o rientação,
,

' 'dr. J, LUIZ Alves.
'

"

O Pro'idnnfn d2 Rnnnllllor8' IaI' ,ção para o Paiz, possa o exercício do
" " •

Este reaffirma as suas declarações

[araguã, 11,
r;íllUr; li Uu IipUU I direito de voto ser, de qualquer for- O �r. MaurulO de' M!�elfo! sobre es�a cart�,. �ue

' Ximenes alle

Reina aqui a mais absolun c n- re[Ommen��tÕel 8! gOler-
ma��::it:::d�ue eu vol ve a honra ,,' rell"IOOU O m�n��to ,I t:�;rA, l�,�,s� a�l�:�,ld;o�:��a te, r�O!�

1Iança na victorla do dr, :Arthur Ber- _

d -

nardes,
.

, nadore' politica e a educação moral do Esta- ,Ü r. Joao Luiz AlveR processará
O eleitor; do local cer,rará fileiras U � do e de suas autoridades. Saudações RIO, 11 o general Ximeno Villeroy.

:em torno das candidaturas da Con- cordeaes, Epitacio Pessõa.» .
O Presidente da Camara �:los D�.

venção. Rio, 11 putados enviou um offício ao Presi- Dr Alllxlodrn PIOo'to"
O P 'd d R II' Rio, 11 dente do Estado do RIO" eommuni- • G U li

Araranguá, 11. sr. resi ente a, epqo ica
S b

I

Aqui e nos dlst-ictcs do sertão e dirigiu aos Presidentes e Governado. '

a e.mos que, o sr. Presidente da eando.que o dr. Mauricio Campos de
.

'

em' Sombrio, 'o eleitorado está dis- res dJS Estadea, o seguinte telegrarn- Repubhca. empenhado em que a Medeiros. deputado pelo L: districto Regressa,· hoje para Tubarão. o

.posto a attender a orientação do ma: próxima eleição presidencial. até on- daquello Estado, renunciou o 'man- sr, dr, Alexandre Pinto, illustre eu-

, .dr.. Hercílío Luz, levando quasi, I
,_ «Estou certo que V, Ex. cioso de possa ir a influencia do Governo dato gcnheiro chefe da construcção

unânim. mente as urnas os nomes d is I d di d N _! ." da União, seja a expressão fiel do .viaa férreas do sul do Estado e seus

candidatos da, Convenção 'Nacional. I os nossos ;re .ltoS e �çao CIV1h- - I
.

Em, Cresciuma e, Nova Veneza, zada, tornará, com pontualidade e de- voto popular, recomrnendou aos Mi- O dr., joa-o l'UI'l Alvel, vae 'I'. ramo
aes

h
.

r
. - did 'nistedos que nenhum, funccionario U L H

reina o mesmo ent _USla,mo. cisao, as me I as que eetiverem ao S S d d
,

I f' d publico se prevaleça do seu cargo. '6 I I'
' . .,. urante o tempo a

--_ Iseu a eance, a im e que o próximo prO[enar O eoera ImoO I t d' C
.

I b
,

c\VIS!)
, [pleito presidencial, nesse Estado, cor- para desvirtuar, de qualquer modo, aa

.

WIí
es � l� ,ne�ta apítal , rece eu

, I'

d a livre manifestação dos eleítores.aca-
V'I

mais mequivocas demonstrações
,

� ;edidoa de, aa.ignaturas de iI ra para to os - am i gos e adversa- II eroy
.'

-

R b.!'- . 'd' tando. eomn lhe cumpre, a opinião] .'
apreço e esn.na.

c epu .u:=a:J� serão attendi os me
I rIOS,

- com a maior segurança e ' li-
diante pagamento adeantado.

' ..' I herdade .
pessoal de cada �m.

'

� ,

Rio. 11
. .'

Ao distincto engenheiro. que

a !!�e':t�T:d::�:·f01h:e;'r �e�iefc���l i
, Releve-�e, todavia, que _SOlicite � O Governo nao tolerara, todavia, O General Ximeno Villeroy ne- prestacdo relevantes serviços ao en-

talou por intermedio de casal ('0111 ;
H1a attenção pal'a a exaltação, cada que ne�hum delles.seja 'l..0al fôr a sua gou se a acce,itar o r�pto de d.r, João grandeeimento da nossa jtemi, dése..

,

dia mais intensa, dos, partidarios de categoria, ponha ao 8E'rVlçO de suas Luiz Alves Secretario das Finanças [amos uma muito feliz viagem.

DE ,ULTI1VJ:A HORA

, I·,ç-O de,
ficial do Registro Civil respectivo.

Sa se4'ção
'

Edificio dá Escola Publica do

1 d M
sexo masculino do districto da'

, � e' a rco Trindade " J. J. Recena & Cia. Ltda.
, Presidente, Hügo Hildebrando

ii" Fazem parte das rnflzas eleito dos Santos Lessaj mesarios: Tor' (�� fI)' n 4� TI � t1i\(())OO' t1i\t1I\�({))' ({))(í\�
'ra.es deste Município os seguintes qllato, Antonio Calvet e Manoel O. Schaeffer & Cio, U (Il.Ilfd illt\!a 11 ct2>u O 'lJI'1JJ<$) \UI

se hores: �',.'::''' Vieira Coràeiro e secretar,io_ o of.
- �

la. secção "ficia! do Registro Civil respectivo, Fabrica de repóstetros, vitrazes, (!" -. 't· ._ •
Edificio� I.....onselho Municipal 9u Hf.'e.;ão· colchas, cortinas, cortinados, store!:',. �et\t, \ue� a\

, Preside:óte, Dr. Juiz de Direito. Edíficio da Escola Publica do paJilno pára, me..a,,.jogu para.ea)�, td.

�: Jo J��r�;ll�s��i:���;�::fIP�e: sexo mMlJUlir;:::a�,stricÚ! da �'::'��r::��,��,::par< lavaoorio:
.
l.�8 PRfMI01 POR MU, ... �O:OOOIIlOO �or �mOD

,Pr€fsideote do Con'selho Münicipal Preside'úte, �ene� Abdon Ça-
_

AcceIta-s� pedidos pata m8t�lla- fDesde o�tobro de_192l edu clevohelldo o tot�1 das Hle�
em. exercic.io e secretario o Ta' meu; mesarios: Manoel da' NiHi· çoes completas. de casas, dos arhgos lidades u seus pref!taJnlstas, accl'escido do JOI'O de 10 %
helli -o Leo'rtardo J Jrge de CaI1!' vidade VIeira e �Oã(l Pac� ',co da supra.

1
T d

' ,

'pos JunÍor. ,

Costa e secretaria o offlclal do Devido ás rnaêhinas morlernas e otal devolvi o.' Rs. 255:670$000
"

2a. secção ! Re,gistro_ Civil respectivo. bem aperfeiçoadas. esta fabrica está

Edificio do Th'!atro Alvaro de ' 10a, secção nas condições de torneeer o que hada
Carvalho ' Edi{icio dq Escola I;ubiica do moderno, elegante e de superior qua-

Pr'eside'nte, Colombo Espindo' sexo masculino do districto'de lidade,
. 'Ia Sabino; mesal'ios: Dr. IvO

"

Santo Antonio
\ Exposição permanente

,"d'�quino Fonseca e Cel�o de A�-I ,Presi�ente, �dr:elliono Acastr.o I
., ,--,

melda Coelho e secretarIo; eSCrl Robrrg, mesarlOS, Conr�do Julio DIRIJAM PEDIDOS A'
"

.

vão José Garcez Jnolor. da Costa e Francisco Fe!ix Ma-' E Iys� 1',0 S 1° m,-o'esSá se�çãtl chado e secretario o officLd do N. 49533,

Edificio da Escala, Normal Registro Civil respectivo. Rua João Pinto, 14 N. 49.Sj4

,

Presidente, Ernesto Viegas de
_ ...

'
11ft. sec�ão. I

FLORIA�OPOLlS N. 49,535
.'. 'Amotim; mesario's: Eduardo Luiz F..d�f1,ClO da Escola Publwa ,do '����,'-��__

N. 49.536,

da Costa e dr. D mato Mellu e sexo feminino do. �istricto de �m�rnf� na[,'ona'l d,n navogata""o ��: t8:g�J : :::;i�, g �g:�
Si cretario, escnvao Nicda u- _

Cannasvu�zras - ,L Ii�U �Ii � N 49546 49 <!.'60 15 10 $ '00
,

s, .
' a ' v " O O

',', Nagib Nahas, Presidente, Martinho Domiense -UOen[bn Ns, 49.561 a 49.660 100 50$000
�,

48, secção Xavier; mesarios: José Maria da
I lI11ti INS. 49:661 a 50,040 380 20$000 7:600$000

Edificio da' Inspectoria de Cu nha e José Frane;sco Pacheco P'AQUETE I
Ns. 5Q.041 '

•

a 5�.0�O 200(). 10$000 20;000$000

P ,l!dygiene doD' 1!J8tadbo d Ce .s�leretario t? �fficial do Registro M,AX 2ii?S 'f,OIlERTMO'OASLEnO'oR'!'Ja2I,08'l'DEt�JtAaNIEdleROBDsoEIi.l0,92:02.00,,$O,OOresl ente, esem arga or IVII respec IVO. ), Sahirá no dia 12 do
P,

Antero Francisco de Assís; Me· 12a. secção 9 h d' L
corrcule áei J. J. IlE('�ENA &' (.lia., Limitada -

"

Ed 'f' da E l P bl' JIr. oras a noite para aguna '.& t
,-

T
1

sarios: Francisco Pereira Oliveira
, t, zeio, 8CO o

, �(, wa m.�- Recebe passageiros, valores, encOm.
....u OUIO avares Leiria .....imo

Filho e João Bittencourt Machado n'tcrpal do sexo femamno do dzs- mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma, I
""iscai do Governo Federal.

e secC€tario Escrivão de Orphãos tricto de Cachoeira da. ,

' "

ATTENÇA-O
Alberto Meyer,

.'

, -P(esi�iente, ,Fre�erico Teix�ira ,

Para mais informaçõe� com os, '
,L , ,', .' ,

'

'

ii
- � de Oliveira; mesarlOS: FrancIsco I

Agentes ,\ _ ,!'
A Lllta conte�do t?�OS os t�tulos contemplados ppr ordem de loca-

Ii''d.�,
,

d ·CH• seeçaod, E,", tado' EI' b- d' OI" J
-

V'
' 1I0e.H·ke, (a'mao & (;ia dades acha'-se á dl8posl�ao dQ�, Interessados em nOS80 .

p' t/tcro O ,o'Jtgresso o', es ao e .IVelra e oao feto, --,' ,--! '
• • 'I R" T'

.' ,

President�) José Ro?rigu�s Fer rín,o,d; Olivei,ra. e secr�t,ar in o R. Consolado da Italia I escriptorlo::g�ra ,. ua raJano'D. �2.
nandes; mesa rIOs: Heitor PlOto da: OffICI.'H do RegIstro CIvIl res- O Consolado, da halia mudou-j (,:alXH p,::'st}11 n. 8
Luz e S!lv� e <?el�o CampeHo e !pectiVO.

.
, •.

_

se para a Rua Deodoro n. 4 .. ·-So' I A t' • I· LYD-IO LIMA
secretano Escrivão do Crime Cas-! '"

1·1.1, Io(,(',çao
.

,brado. gen e gera ·
-

,

•

.

'd L A b
I Ed'lftezo da Escola Pub!zca do sexo

SIO a uz reu, I feminino do districto do Ri(J LANCHA BOAVISTA NOTA o'
,

d S L b
" 6u. secção . Vermelho.

'

,
" ,

- proxlmo t!?rteio �,érie i eral (Novo lano) lerá

Edifício da Direc.toria de Obras I
P,residente. 'Adolpho Jc>a-o C·oe,( Vf!nde,se 'a superior làncha á III.ado no dla,25 de Fev�relro proxlmo. '

.

'

B
.

'p d
}\.�ISO--CommUDlcamos aos nossos pre.tamutas. que não nos res'

Publwas l'i o· 'M I H
'

d gazolina «oavlsta�, reço e- b'I" I f lt d b d
'

d
.

,
, _,. _,

,1 ,mesarlOs: anoe ygmo, a 'PODia ,I Isamos p� as 8 as 'Os n08801 co ra or�s, evendo por isso,
, P.resldent�, Jose O'�onne!l; �m�· Silveira e '.Eduardo Marques da oceaslao. A tratar com, o Snr. quando não procurados, effec;:tuarem seul pagamentos em no o éscrip·
'a�rIos: �lavlano Gasta0 {; Henfl: Ros.1 e secretario o offlcÍal do Etysio Símões, "Rua João Plnto$ 14 terio. "

que ,d_a Silva Fontes e secretar,ic,', Registro 0uíVI" re,SpeC"Ll·vO.
,NO'J'A-De accordo com a nova, lei em vigor, desde1aneiro de 1920,

r
,

O abaixo assíg_nado, tendo per- todos os p em' ff - d • t d 10 %
'

d
ESCrlv.ao das t\ppellaçães Joaqt1llTI _

,

. 143. 8ec"'ãn. " '

r ,101 so rerao. o con o e para pagameato, o im-
� v dido a caderneta da Caixa Eco· posto respectIvo.

.

da Costa Arantes. '

, Brlificio da Escola Publica, do sexo
_ ,

,

' 7a, secção ' feminino do districto do Ribeirão nomica n. 129&0, pede o favor a.

Edificio da Escola Publica Mu. Presidente, ,FabriciarlO Eleutc' quem encontrou de entr�gal-a
ntcipal do distticto do Sacco ria Dutra; mesarios: MacarioCas' na Estação do Telegrapho Nacio·

dos Limões síano Wolff e Sebastião Bareei ios na" o Estafet� Sitvino Jaques
Pl;'esídente, J�rnnymo Fraócis' Dutra, VENDEM·SKos predh.r's n,45 da

co Coelho Pachec j mes,arios: VENDhM-SE os predios n. 8 e rua Boccay'uNa e Trav�sa Bar'
,

Agríe.ola ladio GuimarSes e Jero' 10 da rua' Tenente Silveira. Tra mania n, 1. Trata se nesta redac-
J1ymo José Dias e secretarie .o ar·

__!.:.=.::...:
. ..:_�S\�a:.:c.:.çã:O.:..:..,':_'__���Ç.�ã�O�,�""':=_.:I••:.!-:_....!..!..:�':":'���!!"__!.��:_j���i::.:!!!�:_}!_=::Ii.���!!:::j��u

fABRICA DE REPOSTEIROS, COl'
CHAS, CORTINAS, STORES, PANNO
PARA MESA, JOGOS PARA SALA,
TRilHOS PARA MESA,

'

CLUB EXCELSI

TITULOS OONTEMPLADOS PELO NOVO PLANO:

Resultado do 50 teiQ'
-realisadoem 28 de Janeiro de 1922�·

f ,I
. I •

4S.B33Numero contemplado

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


