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ORGÃO DO PAR.TIDO RE,PVBLICANO CATHARINENSE
-'

ANNO . XVII FLORIANOPOLIS I Terça-feira,14 de Fevereiro de 1922
'.

II S,ANTA CATHARINA, I -,NUM. 9�7

o ·MOMENTO POL..ITICO

'al'l'st'ad'o'sIDois g'randes eomieios el..eitoraesA l: de Março próximo, todos os cidadãos brasileiros,
corno eleitores", são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que, P ·d·d el DR HER(P 10 LUZ.no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No re'sl I O'S P' O .1
':lllesmo dia; proceder-se-á -fi eleição do substituto do mais àtto magis- " .

' .

• .' ,

.

1radu da Nação'
. .

Pala o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção dOI�Partido Republicano Catharinense recommenda a' tod JS os: seus cor-

j-elig onarios o nome do
.

Ora 'Arthur da Silva Bernardes
"

I
Não. 'precisamos encarecer OS" serviçés prestados 4 causa publica

por ião conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto' .. .

"

."

de 1875, formou-se em direito --ná_ Faculdade de S. Paulo', tendo, logo em foram brilharitissirnos pela SUl con- c)�Onel Campos [uníor e dr.. Jose tenda internacional brilhante, tem o

seguid» iniciado a sua vida publica no Estado de Minas,' onde foi de- currenc�1\ e pelas idé s elevad�s que B?I!eux,.o_s m:_mbro> 90 Conselho Mu· espíríto bastante forte. é uma mentaír

putado á legislatura mineira, de 1907 a 190<-), quando foi. eleito para or�domm�r.am ne�sas assernbléas os niclpal de S.ao",,�e e, .c�tras pes- dade para não se deixar vencer por

.a Camata dos Deputados federal, que no mesmo anno deIXOU para dois : mlcl�s rea.hzado� �ntf.-ho,Dt. m, soas.
"

'.
=0...1 �.

.

myslifiçações, .

'

exercer o cargo de
.

Secretaria das
-

.. finanças do seu

Es.tado;
cargo esse

rem "

São J 'se ,e. Bl.�ulsm
.. e.

presi Jldos O Presldelte. do Conselho Munlct Arthur Bernatdes e Urbano Santos

m que prestou assignalados serviços.: .

. pelo.dr. Her�lho Luz, p�estlgloso ch�'lpal, sr: Eugenio fa{{un�.es, deu as são dois brazileiros illustres, dignos do,
Em 1915, 'VOltou á Câmara federvl, onde ainda desta vez não f� do Partido Republicano Cathan-,b?3S Vindas ao dr. H�t.C;lho Luz �I!l respeito dos seus çoncidadãos,

emorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Dei. nense. '

_,.[
discurso em. que enalteceu as Si.LlS br! Não ha motivo para a repulsa injusta

,phjm Moreira no Governo de Mims Oeraes. Nesse alto J,JostoJ, o dr.' A's 8,30 �oras ,da manha. che��u, lhantes qualidades de Chefe. �e Adml e lniqua=que tentam levantar contra

.Artnur Bernardes .destacou-se como adrrunistrador de primeira ordem, por mal, a Sao Jose, o sr. dr. ,H rcílí : m trador e de Estadist i, sahed�J.:Jdo lles.

actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvímento do (Luz,. a�0-:.npanhad� pelos me�bros da ,loS .malhoramerttos que introduzlu no Esta eleição tem mesmo -uma grarr

,Estado, concorrendo para o ínvejavel grau de prosperidade que "des- Commlssao, Executív 1. d? Partido: Co Estado... .

de significação, é mesmo de mais in'

Iructa actualmente a-sua 'terra natal. IODei Pereira e Oliveira, Leonardo O sr. Eugenio Fagundes terminou teresse para nós Que a estadoal.

Para a Vice.•Presidencia da Republlca, o nome que a Commlssao re- 10rg�,déCa�posjunil)r. çorJl�el.João hyj)othecanjo a patriotica collabora- O pleito de I: de Março. se o povo

.commenda é OI. Cio
.

. da Silva R Imos e dr. Jose Boit-ux. ção do Conselho de S.. José na obra brazileiro não soubér cumerír ') se'"

O
'

U'·b d
. -

S t d C tA· /'
Os excursionistas foram recebidos meritorta de se eleger. em r- de M�r- dever. poderã ter consequencias fu'

r. r ano os an os a os a rauJo por grande numero de amigos, cujos ço os escolhidos da Convenção Na· nestas para o paiz: inteiro, emquanto
nómes e-m .segutda publicamos, sendo cio ial.

.

. que a- eleição de Ago!;to � ,apenas pua
Filho do Maranhão, onde nas-ceu, em 1859. estudou dlreite na Fa- saudado o sr dr. Hercilo Luz 'pelo • S. ex. o sr; dr. Hercílio Luz, pró- -nós uma questão de íamília .

...culdade do Recife, na qual se d-stinguio pelo. seu .talento e, amor professor Epíphanio dos Santos, 'cujo duz'u um eloquentissimo discurso em. A t: de Março nenhum brasileiro

. ãs lettras. Logo depois de formado, exerceu' em sua terra o car- r'iscurso foi sempre ponteado de pal- pról das candidaturas de Arthur Ber- tem o direito de ficar em casa. ,

.

go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em mas e vivas aos drs. Hercilió Luz e nardes e Urba 10 Santos e da ordem ci- Condto-v03 ao dever de votar em

1889, juiz de Direito' de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, Anhur Bernardes. vil.
' .'

Ar.hur Bepnardes».
.

1897, o Maranhão, o elegeu deputado. ao Congresso Nacional, - séndo S. Excia., no Ttapiche de d:sem, 'Começou dizendo que chegava Prolongadà salva de palmas e vivas
110. anno seguinte eleito Governador do seu' Estado, cargo d� que, não barque, bem como 03 seus compa- áquella cidlde acompanhado de uma v�braQtes acclamaram àS palavras "da

-

:tomou posse, resignando O·mandato foi reeleito deputado federal nheiros, hã mUito cumprimentad) pela grande comitiva composta, de . mem, eminente oradJr,
á 4a e 5� :Iegislaturas :_ (1900 a 1905), e eleito senador· elfl 1906 grande milltidão que'ali se. havia re· 9fOS da Commissão Executiva do Parti fallaram all1in o Sr. J9ão Nepumo.

Em janeiro de 1913, os, seus cont�rraneos elegerem,,:"o novamente unido, formando-se em seguida um do' Republicano Catharinense para dar- cena da Silva Rimos, velhinho.de 'lo
.oOovernador do Estado,

• fl_:lncção que. amda dessa vez. nao chegou a prestit·1 de automoveis e carros, o qual lhe um1. impressão da 'grandeza da annos. que (ez u lUa original saudlçlIJ
. e�rce.� por .ter sl(;lo eleIto Vlce-Presl�ente. da �epub�lca, para o qua· .�e dirig!n para a residencia do' sr. Co· cau�a que iam pleitea,r, que p.ra a obra ao Dr. hercilio Luz. e o Sr. Cícero
'trrenmo de 1914 a 1918, tendo exercIdo a pre.,ld�nCla ,em ·1917 �u. ronel 'Carlos Napoleão .Poeta, onde o aspIrada pelo NaçãO mtetra. ClaudiO, que leu um bello discurso so-

rante a
..

�ausencla . do dr. Wenceslau Braz. DepOIS. ,fol pela terceIra sr. dr. ,Hercilio Luz e a sua Nmitiva Ao saltar ali o orador que o�rece' bre o mom�nto politico.
vez elelt�. Oo.vernador, do se� Estado, cargo que actualmente exerçe fizeram uma pequena paus I. beu lembr(}u'lhe os primeiros dias da A's lO,lo horas, acompanhado de
·�om l1_!Ulta 'compete�cla e brilho.

. . .

.

Ali ainda foi grande o numero d,e sua i.nfancia e da sua mocidade, pois grande numero de carros e automo·

4
Sao es�e5 OS dOIS no":,es que a Com�lIssão Executiva recommenda visitantes que toram prestar home'la' d ali parti1j quasi feito' para as primei, �eis, até �s. �ampinas. o Sr. Dr. !ierci'

. ao sufff.aglO dos. s�us a�1g05 e coml?an�elros.·. ,gem
_

ao ,Chefe. d'J Partido e á Com· ras Juctas da. vida, .
tendo em mente 110 f:..uz dmglU-se para Btgu�!i;uí OA'.

. .çomra o clqadão ,llTustre que I�dlcamos para P!eSldente da I<eo" m ssao ExecutIva. os comelhos e oS exemplos dos seus de chegou ás 11,31) horas da manhã.

?bhca; _ leyant�r.am. os seus adversarlos uma verdadura, campanha de O sr. Coronef Poeta e sua exma. \ avós.
. acompanh�do d� me�mos m.em,bros

Ifamaçao, t�fehz e --deplora.vel recurso de que só
..Iançam mão os q,ue esposa d. Josephina Poeta foram i 11 � I Sem du vida, essas e voca;ões o ti· da Commissão EKecuttva do Partido e

�m a preov�a certe�a de que nas urnas nã� ,poderra� ,?,bter a mal?" cansaveis em prodigalisar ,3 tOdlS as nham emocionado e porisso falilva lhes 'do· deouta<!J Oscar Rosas, dt�e�tor,
na !1ecessarla para vencer. Chegou··se élte a' attnbulr ao dr. Ar-, pessoas ali reunidas as maiorés gen Icom mais ardor ainda e com maior desta tolha e da <Imprensa Offlcla1»,�
thur Bernardes a autoria. de uma carta, escripta em termos grosseiros, tilezas.· .

.

. I con vic�íIo. r , .

'indiçnos d� qualquer hom�m de. mediana educação, e na qual &e foi ófferecida umá meza de doces.' Filh; de uma familia de pOliticos que Notamos, em S. José, durante o
continham Insultos ,ao.ExerCIto NaCional, .ao M�r,echal Hermes, -da Fon�, café e bedidas 3'0 dr. Hercilio Luz tinham a sua origem e a sua" historia comicio. as seguintes pessoas.

.

s�ca e ao. dr. E�It��IO Peossoa., Co� a !alslftcaç�o dess� carta pro·, e seus companheiros.
.

no berço da nacionalidade, que poso Carlos NapoleãO Poeta, Superinden'
turou--se !�cOmpatlblll�ar o candIdato, Já apOiado por quasl. torlas .�as Finda es�a refeição, de nOVJ, em sui'àm o mesmo senlimento de civismo dente Municipal e Pre,idente do Di"
.forças �ol-illcas do palz, com as forças _armadas e �om _o Governo da Unlao. carros e automoveis, partiram O dr. que elle e o seu partido beberam nas rectorio; Alcibiades. ,Ramos Moreira,

• fehzment�. porem, ess; ,pl�no Inao produz�.o 0_ resulta,do
•
esperado, Hercillo Luz e sua comitiva para á tradições da sua raça as primeiras lições Substituto do Superintendente, em

1)0151 as proprtas pessoa.s tnJur�adas não acreditaram na v.eracldade �a Praça, onde saltaram. da sua vida e toda a sua orientação exercicio; Constando KrummeJ, José
carta, e o dQ�r.e E�erc�to Naclo�al, numa bella_ e ,confortadora, mam- � é.spectaculo que ali se nota va era foi sempre para a pratica' do

.

hem e Cyriaco de Souza' Cost2, VirgilinO'
. f.e�taçãó de., CI,VISmO, ..

I
nao se, deixou. arrastar co!no mstru�ento, da po- eelhsSllilO. _ para o bem ·estar da SUâ 'Patfla -e d.a ferreira de Souza, I?omin�os Filom.e'

�1�lqulce ..
sem

. e�crupu.os, conserva�do.·se .em, nlvel supertor. as· agIta- Gíande multidão �Ii estacionava e SLa pOpulação. AO, membro do DlfectorlO;, EugenlG
'-çoes das �uas, firme I�a sua funcçao. constitUCIOnal. de. de!ensor da or� as escolas publicas com (JS alumno.i Em seguida, o orador refere'se ao t:agundes de Moraes, Pr�;ld�nte do

�em publl.c� <to reglmen republicano .e dª . patrla, hei as, suas glo,. formados entoavam canUcos, jogando coronel Poeta, vulto que elle conhece Cons.elhJ� Dr. Carl�s VIctor· �e.o
'.fIOSaS tradlçoes... .' ,

flores .sobre o Chefe d� ParUdo desde a propaganda, da . Republica e a· dhausen, CeI. Pereira de Ohv�tra
.Esse e o�t!'OS meIos de que or; adv-ersfll'loS se uUhsaram,- e Republic�mo Catharinense. quem o sr. eugenil .fagundes a� sau· Oscar Rosas, Dr. José ArthLl!, �oiteux�

contmuam a utlhzar.·sa, na vã esperança de forçar o dr. Arlhnr Ber-- Todas as creanças empullhavatri-ban dai o se havia referIdo no seu dlscur' Cei. JOãO da Silva Ramos, ue!. Leo-
Dardes a desistir iio pleito, têm. antes, alheiado dos cand'idatos da deiras d'o Estado.

.',

50.
'

nardo Jorge de Campos Junior, cap.
opp�sição, al�ás; exiranbos, de certo a �aes manobl'as, a ,sympa&?ia e -o Assim, S?� essa' epo�heos�, eiltr�u Continuando a sua oração, o orador JJãO Grumic é, ;Arthur Ro�eu. L�nosJ
.:apOIO da

.

malor para das .classe� conserva�oras, a, por outro lado, o d;. Herct!lo ,Luz nt;,t MatriZ de Sao declarou que foi ali. como ha poucos- Delegado EspeCIal; A,ntonto LUI�. de
le� s.el·vldo de est:mulo e ,ncentrvo a lOdo� aquelles que, em g.rande jose, para oUVir '(:I ml5sa, tendo o vi. dias teve occasião de dizer, para aflir" Sou�a Bella Cruz) Promo(?r Publico,

- malO_:la, ce�l·am. fileIras ao' redor dos nomes cons,agrados pela Con- .!�ari? mandado collQcar cadeiras no mar que continlla na m�sma senda do Caplt�o Manoel d� O!�velra Ramos,
. \'ançao Naclona�._ . ','

tnterlOr d�. templo para S EXCH1., e.. dever e do civisl1}o em que' o nossa frontmo Çoelh? PIres, Collector fe·

. :rodos o� dezes.:te Estados da Federação,. qu� lOdlCal am, por, seus sua' cO�ltlYa. ar tido e <) nosso Estado estão neste deral; CorrguaSI Auslr. da Costa, c�t·
;jeglLl�os represe_�!antes, os nor_nes dos drs. Althul Bernar?es e Ulbano SegulU.s.e a �issa, que leve gr�nde �omento empenhados.

.

lect�r Eitadual; Allgelo.de Ohv�lra'
dos 8a�t.os, conlll1l:!am, �om �nap�lavel �egu.r:mç9, coh.el�n�es, C9� o conCUrl'enCla, pOIS celebrava·se a festa E' "1' d' h . E'

.'

d�' MaCiel, Supplente do JUJ� de �iretto;
-CQmpromlsso a'lsumldo, e ISSO slgn,lfIca a Victoria, dos dOIS lnustras cano de São Sebastião.

\.IX pra 10 e alua. uma. c Pedro de Alcantara Pereira, ftscal de)'
didaLoB.. S. C;:.tnarina, guardadas as david'as p�oporções, .va_e. de certo,'

'.

O viga�io fez a apJlogia do glorio- clar�ção perante o mllndo, em que de' Imposto de Consumo; ]oão.]osé de

,.c�ncorref· poderosamente para esse resuhado, pOIS 'a C�mm188!lO ��ecu- so M;,rtyr Coronel Ccmmandante das clararnoSt q�e queremos ��os go.rernar Souza Medeiros. Fiscal do Imposto. dI)
'Iva co�ta que todos aquelle� que são mem�ro8 do Partldo�\.presttglarão, Tropas do Imperador Dtodeciano, �o�oen en e�os e. na\, aC�,el .a.mos Consumo; Pedro M�yvorme, AdJun'
sem heiUtações nem desfaleCImentos, a acçao dos seus dirigentes! que, A missa'· eorrE'U com grande �impo. Ime, slções, Cais deseJamosá sel hvr�s. cto Promotor �ubllco; J.::rge Corte
,d�sde o pdineir'o mJillleuto,_ desassobt'adamente, collocaram·se ao lado nencia, havendo no eMo canticos c.t �ma o �a que !;;� est ,or7ando Real, I7sc�ivão da, C�lIeCIO'ria I7stado'
<los candldatos da Convençao. 'I

• sa<!rosl cantados_ por gentis senhoritas �m r:t � o 'p�I� e que, em os app aus�s ai; fr�1 fldehs, V'�ano; Joaneslo qoe·
A dedicação á causa' commum, de que têm dado. sobejas provas josephenses, ,

a aç o In eIra, po.que o �ovo n o lho Ptres, BernardInO Sohn, LeonldalJ
.em &OdQ8 os tempos e vissicitudes, os no�sos . COinpanh�lrc}s de \Qd� o finda a missa, seguido por grande

consente q�e se ���Ira r�nascer os Medeiros fernan.dQ Porfirio. Vieira,
Estado, .. as tra.ções de disciplina, q,ne tem Sido até hOle a nos.s8 malOl' multidão, S. Excia., o sr. dr. Hercilio processos a cau ..III· ,gem, J�sé A!ves O�lrIques, TIto Co�lho
�orça pal'Lidaria, e, "obre itudo, a confiança que mer�cem os dOIS n.omes Luz dirigiu se para o edificio d� Suo

.

Não ha de ser no ann.o, do Centena' Pues. AUreo ferreira de Mellu,:escrlvão
Illu8\res que I'ecommendaruos ao eleitorado, nos permUte a certeza de que perintendencia Mnnicipal que apezar no da nossa Indepe�dencla que hav_e' da Collectoi'Ía federal; Marcirio· da .

.
. C!lth,arina dal'á a· mais brilhante e expressiva votação aos drs. <!e vasto, ficou reple�to de cavalhei. mos de .l�r testemunho. de que n�? Silva Porto, Alvaro Coelho Pi�es, Sal-

!Arthl!r, Bernàrd9s e Urbano dos Santos. '/' .

. ros e senhoras, reSidentes em São so.mos dignos do que fizeram. por no) vador Telles Poet a, José fl.tomeno"
,

A Commi�são Executiva espera que, mais :�ma vaz e como �6mpre, José.
'

.

os nossos �nte�assados e a�é mesmo. Mario Co�lho Pire�, OswaldO, Poet�_
8atb'�m �umpri.. o 'seu

.

dever todos os seusdedlcados companheiros do Na' sala das essões do Conselho QS estrangeiros Jllustres que col�abora Carlos.Miguel Koench, AQtonlo ,EPI--
�8rlfdij Jt1!pôblican(). éatbsl'inense. �. "

,.

e da Superintendencia Municipal _de ram com elles.
.

. phanio dos Santos, Professor Publl�o;
I erctlio Pedro da Luz, Felippe Schmidt;Elyseu Guilhenne São José. of:erecido o l?�ar de honra Refere'se á opinião de Ruy Barbosa, João ?anciim, Juiz de �az; A. San�llIJ.,

�il'Uà Antonio Pet'eird dq, Silva Oliveira. -Oarlos Wendhausen ao BxmJ. sr. dr. tlercllro' Luz, to· ante'hontem expressa, atte9tando a AntOniO Joaquim Dommgues, -P-ehppe
,

,.. . .,'. I/ Le (j" maram lagares na Mesa dos trabaIfios falsidade das cartas, porque nunca Petry. Substituto do Juiz/federa!;An.·.
}$ilva Ra��, Joaq,!,"/n� Da�d Ferr.m:ra ,ma: orwr o

do Conselho,· além de· S. Excla•• 0$ quizeram dizer onde foram encontradas tonie Olayo da Sil�a,( TabellllojJ-
osJumor, Fulmo .âdUCin, Pomptl,o Vespazlano f!uar� srs. Cm'o�el Carlos Poeta, Alcebiadesr e em que mIas foram a&hadas. Ma_ilJl Ztmmermalll1, MUl'1II0 Uo d.

de ·Oli'O'eira Carvalho,. José Arthur ·lJot.lpuo;, Ramos Moreira' coronel Pea:eira e OH·, O Brazil tem u
• if veifª, coronel joão da Silva Ràm.ós, de jã

lo (leitlrl�D [lt�anDeD�e

·EIO· S•.. .José eDi"uRssú
•

'"": _.
'1' •

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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REPUBLICA-F'loriéloopolis, 'I'erça-felra 14 de

\

i�����i�i���e��E;;:��E�� [ommj!�ão �e�leimeD-[Homenagem
.

��:�:�� p����e��!:::!��r�:nse�o
i:!��:�C:eUi�s�e i���'14�la �p��he&��� to 0, n.un.hJI�lla DDr·�1 'posthuma !Z�:o "s"u��:'��sOo�o�������s��Iu�II���br��iI�;r�� ��;ÇAfth�!ng�u5;i!':
da

.

Costa, JOão Febronio de Souza, � ri pU u 1\ u,. I nardes
e Urbano dos Santos da Cosia AraUJO. respectivamente candídat

·

Hildebrando Souza, Lourenço Maus·' No salão nobre do Asylo de Oro presidencia e více-presísencia da República. _

CJ1I{l, João BrUto, J.oão �eves) Hilarlo A f
...

d J phãs, a. cargo dá Irmandade do, DI. ,
Nomes sobejamente conhecidos e apoiados, por 17 Estados da fed

Delfina de Seuza, João-Fagundes Filho,
. COR prenClll O sr. ur; vino EWirito San to, foi inaugurado ção e pelas princlpaes forças partidárias nacíonaes, não precisam que lhes

Henrique Medeiros" Aríston Vieira'
A th' G··

-

- o retrato do seu benemerlto funda, pitamos aqui os merecimentos que os recommendam pata tão altos cargos.
da" Rosa, Carlos Alberto Unhares, r ur ulmaraes. dor o nosso. saudoso contetraneo Diremos só, presado amigo e correligionarlo que, no. actual mome
,Câ�t.;no [osé ferreira, Octávio Bal' OJympio dos Anjos Coelho Pinto.

.

o nosso partido precisa mostrar toda sua cohesao, pujança e díscíplína,
thazar de Souza, Ladislau Procopio (Continuação) Por essa occastão. o sr. dr. Fernan- que fique evidenciado que os seus candidatos são nomes verdadeiramente
de Scuza, Antonio Elesbão Pires, Ma· O assucareiro que, raramente se do Caldeira, Provedor do Asylo, pro- clonaes e que a sua' eleição representa a vontade da maioria dos brasileí

,

noel Celestino da Maia, Manoel Theo acha -coberto, está exoosto a um ver' nunciou o seguinte e brilhante dls-- Precisamos' tambern mostrar ·nà presente emergencia, que o povo
doro ctt Silva, , Horacio Rodrigues de dadelro enxame de moscas, as quaes curso.

"

Mtinicipio esíã' de accordo .com o eminente Chefe do Partido Republi
Camargo, José Neves, Pessoa. Diogo pousam inconscente e indífferente-F (,(0 Asylo de- Orphãs cumpre hoje -Cathartnense, Soro Dr. Hercilio Pedro da Luz. em cuja campanha quer I
José Marcellino, Alfredo Xavier.Vieha, mente no m ,is perigoso escarro para 'uma justa homenaãem á memoria de e vencer.

'

,
-

,

João Laurentino, [oão Secundino Peí logo após o fazerem no assucar- conti: um dos seus mais antigos e fecundos Certo de que o presado amigo e correíígionario não, faltará ao cha
xoto, Candido Franctsco de Souza, do no referido assucareiro: um desses collaboradores

,

mento do seu partido e do seu civismo, .
'

'

José Euclides da.Silva, Ascíndino Ma- individues contamíuanres com a pro- Olympio dos AnjJs ·Coe.ho �I.nto
.

.'
Com muit3,�stjrn,a nos s!lbscrevem?s

ciel, João Etelvino de faria, Roque pria colher com ,que se Serve reura o foi, como tantos antros companheiros, -Amigos attenciosos e obrtg
Filomeno, jcão de Oliveira Carpes, assucar com que adcça o café e com a maioria dos quaes ha muito desap' Sso José, de Fevereiro de 1-922, ,

Fehppe Domingos Petry, [oão Campos, a mesma o prova e si, por acaso, não pareceu pela mão irnplacavel da mor' ,
' O Presidente, üarlos N. Poeta

,

Ismael Antonio da Roza, Guiíherrnino acha bastante agradável ao paladar;' te, em dado momento em' que mais O Vice 'Presidente, Oonstancio Krummel
Silva, João Pedroso Lucas, João Ca- novamente nierginha-a n) assucarelro, se tornava necessarla. a acçãe conjun- O Secretario, José Cyriaco de Souza Costa
margo; Luiz da Gama Parente, Francis- repetíndo este acto tantas vezes quan- era, uniforme e intemerata de todos,

�
Pedro .Buns»

.

co Leite, Elpidio Candido de Souza, tas lhe apraz, quandonão ac mpanha lima das figuras mais salientes desta Domingos Filomeno
Manoel Marcellino Pereira, Olympin' o café com varias colheradas d'! as- caza pela sua dedicação e pele sua Virgilino Ferreira deSouza
Silveira de, �ouza, José P�rto', dos sucar, que leva directainen e' á bocca "persistenc'a, que não se deixava coo' -

-

Santos e muitos outros cujcs nomes ulcerada e onde pullularn numeres laminar pelo desanlmo. ' M an ifesto N apo' Prl,�f de g'alara-o' 18 h
nos escaparam.

_ i íncalculaveis de germens. VÓ3 que, " Elle teve a satisfação de vêr realisa:
"

(iííi;1
/ U�, \ U

, Muitas senhoritas e Exmas . ..familias, incautos, vindes após a quantos ris- da alguma cousa do muito que o seu II fi hEscolas: Antonio Epíphaniodos San- cos vos expondes? Quantos casos de espírito dê c a t h o l i c o pratico, leao Lopes te naDluura
t·)s, d. Lucia do Livramento Maywor' contaminações tuberculosas, de inno- dd catholico verdadeiro, ardente:.

'

-.

de, d, Nair Ribeiro da SiI a, CoUegi.J culações syuhyliticas, stréptococcias mente' desejava" S, o es�abeleci. C.urityba, 13
-. Rio, "13

"

das Irmãs da Divina Providencía, d. elO-adoras de rysipelas faiaes ou de menta em que se abrigam, sob as do., , ,'. .
Realisou se, bmltem,

Alice' Vieira da Rosa e d. Cecilia tanta,s outras de· menor gravidade, b�as do.manto de S. Vicente de P,iUlo, O ��llhante )ornahsia pa.�'�n?enS8 classicade natação na Guanabara
VIeira d.a Ro.�a.' mas produ�toras de, perdufaveis e r�'1 perto de 50 _çreanças, cresceu. de�e�' Napoleao LnpeS'j!4Caba de chngIr ao.. A pro.va consistiu .na trav6s3ia,

� pugnanles mc:�modos 'são contrahl I volveu:se e C!legoU l'!o estado que hOje eleitorado, 80" o tltulo-O momento nadu ria babia Guanabara, desd
('f,)niclo "In Bignà88ú. das nos ,barbelHls 'ao barbearem-ec I vemo", que nao é ,o que· pretendamos, politico--·UOl vibrante manifesto em ".' d B' � / :'V'

'

� .

O d'r.- Hercilio Lll7. e sua co'mitiva ou ao lhes apar"rern o ca'bell'· ess"'s I' a' qus e ae 'r ,'m' and o do nos· ' ' l p"(ua e oa lagerll ate a pra!
.

. :. ,

. ",
..

'-, lU�. � v apo ox
que· dldam que não ba -[)l'()clama�ão -..

,

" _ .

dirigiram se ,á residencia do sr. mãjor que atiram o labeo ou lançam a cntlca so Id-:a!. a Capetla, como elle dese,' .

. _"
'f S. LUZIa, n llma dlstanclrt . oe '

José Augus10 farIa, Superi�tendente sem conhecerem o alcance daquillo I java e na qual coiBlantemen-te f�llava nenblll:uad�, OPPOSIÇ�O pa�anaense �� de 4.500 (l1etrOf:l, _

Municipal, onde foram reoebldos p'�It) que pretendem ridicularbar não a�a'lem as ,nOssas saud,osas. re.uniões do f.avol' de Ntlo; n;�s SItU u::na, . q�e e Obteve 0. priméro Iogar Ch
,srs, Dona/to Ca,mpos, Thomaz Ceies- l1am g�(almente o mal que, asslrn �ons�lho e nas palestras mttmá?, es.sa� do Comttépro",N rio; ,um grllpo �e l80- -MatheuS. do C!'i;b de Natação e

/lino, Jo�é Severino Xa vier, Alfredo causam 11 SI proprlOs e aos seus ,se jamaIS, logrou vel-a,. , ladoB que não e partido. .' d
,.

-n ,.. dBorn Frandsco da Silva Rosa, Nel' melhantes, pois essas medidas baseem" ,- A que temos dizia nos elle, já E. . 'f ' ,., .' gatas, te� o tel�O 0_ perJ-'m::;o em

t B b J 'M'
"

'f' • - , .

f
_, ",ste 1}lam estQ CilU..,OU gl anue seno ho' e li t i utsoo Olive ra', Alfonso or a; ose ar' se em conqUistas sClentl lcas, que .sao me satIs áz, mas não e a que eu que' �

. I as ln ·e c Ol,� mm 08. ,

Uns Vianna, Eugenio Francisco de, o fructo de grandes trabalhos e acura" ria. .

I

sa�a.,?, -. Abrabão Salitlll'8 conseguiu o

f-aria, Rgdolpho Antonio da Silva, Ma- dos estudos de um /punhado de de- Olympio dos' Anjos el'a um dos Na sua capa, ha uma eplgl'aphe

�gund()
lo::rar fazendo o percurso.

c,ario Luz Simeãn, JU,stino �ea', Mar· votado ao bem ,'--'8 humanida?e, _
maiores amigos desta casa, onde cons· de Hercilio Luz em que se lê:, .

- dUàs boraos e' ual'eo ta< lLlint)tos.
çaf Manoel dos, �DI_OS, Hermogenes _A Proph.yl,xta da d0ença de Cl)a' taotemente s�. encontrava. Era �ma «Aqllelles que não acreditam na A b :,� A

.

C IhPrazéres, josé Chrtsuano Pacheco, ju' ,gas prodUZIda por um paraSIto, lry' se�unda famlha sua. Tal a sua dedlciJ- autbentícidade da carLa tO!' 'mente
s seu o.ntas �eam ./oe o e

I
tio Francisco de. Faria, desembarga, panoso'Ü CruC.Ís e transmittlda pelo çílo, tal o seu amôr pel� nossa Irman� .: c, pt: ce Possolo consegUIram tambem fa
dor Ayres Gema, Francisco_ Roberto -triatuma rriegista 'denominada tainbem dade, que, hem' o sei, (JS ultimos àfl- attnbmcla ao Bt', Al'thur Bernardes ..

a travessia da bahia' Guanabara.
·

da ,Silva, José Aveli�o de Souza, An' barbeiro; que se aloja nas Jdl1ch:ls 00 110S de sua vida for!lm c:msagradas an militàl'e'l ou não, ,estão no dever de _'_.__ __.._'_ _

'

toni� Martins Barreira, Abrahão JOãO frestas das paredes das habltações Divino Espirita Santu.-
" sllffragar-Ihe o nome, COIUO uina jus. E I N ISalum, João Mi,rim, dr Marinho da não rebocadas, será basead�nos ,meios Olympio,_era um bom, era um justo. ta l'eparaçã!) á cruel injustiça gue lhe ' seo.a . o rm a

COS!1l Coi�bra, �francis<;c .Calltizani. a extinguir e�se -insecl0 hematopha' DeJle, jamais, mal algum, veio _ao foi inflioO'ída,.
Luclo da Sflva Born, J')30 Mullem go. _ mundo: Nunca lhe conhec1 desaffe.' o

Junior. João Rosa Peres. Ro�ilío Perei- 'Para LI serã necessario, além de ou' ctos. Nunc� d� seus labios, ouvi urna

1'--' - ::>Oía� l!�st.R)lbert.a a ·matricula pàrd o

ra,_Heitor_ CàmpOs" Fredenco Buh,�, tras medidas nã
..o.

se permittir. nas �J�lsp�emia, uma rebellíão contra as Int11R1'18 nodra funda- 2',3' e 4' annos do curso n�1',iJoao Romao Sardá, Jorge Salum, Joao zonas em que eXI.sta a doença, casas m)ustlças humanas... U li p(il· U
C

' .

O t H ...I I J '" ')' b· d h
' .

E' d h d' II � "Ab
.

d
a té o dia- 25 qo

-

co�t'ent9.,antl�aDlt 1,0 usa<Je, Q..o .,--aro I' não, re oc� as e co ertas de c.aplm, useI. srs:, o n?�eo omenagea o,· 'Ie-o· a 8
.

flUO' 8'no Zlmmermann, Manoel Joao dos Tal eXlgenCla que- poderóa ser tomadl um facto as�al chgll1hcador. , ' Os alilmnos devet'ão requerer
Santos, Alfredo Alves da Silva, Alfre· por um capricho ou como uma medi' funccionario. de fazenda, em com'l' L'd'" . f" I rnatticula ao director da escola,
do çaetat1Q .�a, Luz, Ari�ti<les Gomes, da de, persegui��<:" redúndar_á un �a-' ·missâo� não sei ef!' que parte ,do Esta' rdt8 OreI, tm JIO 11'tndo o requerimeuto COIU

' seHo
Jose AmbrozlO de faflíf, Raymundo mente em benefiCIO do seu ;morador do, fOI,lhe, um dIa, ao chegar do es .

tadoal -de 1$000, l'untando LllU eer,
Coutinho, Hercifio Luiz So.res, OU5- e de sua família de modo a po.upal-os tr_angeiro um navio abarrotado de mer- fr�JI[I·f[Utavo' Husadel, Juvencio Rosa, José á cOlltaminaçAo ,de tão terrivel' mal. cadorias, ensiÓliadõ pelo interessa0o lU 1

' ficado-de approvação no anno ati

Canlizani, João Cidrão_. José FI,oriano, Que i�to/epr�senta um certo-sacrifíciõ que, penso, tá, não pertence ao tlu. O exmo. sr. coronel'Raulino Horn' ,ri.)r, sellado com sello estadoaI
Juvenal Lourenço, LUIZ dos ReiS, Se· pecuntano. não pomos nenhuma du mero dcs VIVOS, uma exceUeote ?c·. .'.

_ .'.
" '1$'20.0.

raphi!l' Manoel dos Anjos, Manoel v,id;, m<i� o que significa tal sacrifício 1 cosião para a melhoria de sua � vld� tllustl e �le81dente do Coogras::;o Re-
A Secretaria dá

Hennque CoelhO, Jacob Jorge Salllm, comparado com a,desgraça certa ,si economíca. Era a fortuna, era a rI' ,prese,ntatlvo ,e Governad::>r do Esta-
este certificado.

,
Elias Pedro dos Santos, Pedro Ma, tal' infe-cção se proceder? Esse terd-! quez� que se, lhe of,ferecia. Era a abas' do, em eX81'cicio, lecebeu do 81'. coro-

thias Kuhn, Geraldo RebeHo. Araray vel, e, até agora fncuravel 11).a1. con tanç'l do lar, era a garantia futura da mandante Prede"ico _Villar o se-
A taxa de matricula a 20$000 e

Campos, João. Mello, telegraphisla; Nilo heCid9 p�lo nome. ,desse noss? ilIU5' esposa e dos filhos, eMas, - digno, e gaiot� telegramma:
" será féita em sellos de tal valor deve

Prazer.es e Leopoldo J<uhn.
.

Ire patnclo a quem está confiada a nobre-sem b:ruJho e sem o menor �
- ., .. o candidato entregar na Secret"

c Depois de um pequem) álto_, o dr. d recção do Departamento Nàcio.rial d� estrepHoi eilê repelliu a 1el'ltativa' do «�Franclsco, 11. esses sellos que serão. applicados
tiercilio Luz, acompanhado de grande Saude Publica, que o estudou e sys' negcdante audaz e para ,os cofres da 10da a população da Cidade tendo

livro de matricllh.
muHidílo, foi á Matriz de 8iguas!Jú� on' tematiso,u) já descobdndo o seu pro' faz�nda Nacional entrou a importan;. li freMe todas aa,auctoridades, reuniu

,

de ha�ia sido celebrada � misg� e' onde ductor e o seu' trasmissor, c'om,? de- da de. �odo� o� dir�itos, sem íaUa de
t se, éiDOO hónte[�), na rua da, Republi

se !azla '11. f�sta de S. João, o Evan- tern:tní:lndo todas as suas modehdades um celhl. M!s�n�ordlozo :e bqm.

per'j c.a ,para eolemoemeote la.nçAr a

p.
e.

gehsta. cllmcas. do.o.u-Ihe a lnJur1a. mas ficou sempre "
, .'

Depois de curta' demorf.!, no tempJo, um digno na cansciencia, dos homens dra fl1ndll�ental do A?r;go dos
onde $, EM. e seus companheiros, ora' I 'I d (: l·fI'·

-'
ti de bem, ' '

' pesead&f'es € da futur� F.J8cola Pro
ram.; dirigiram'se Iodos para'o edificio re Ofll 'a 1811. ItlO _,.8 E' possivel, srs., que ao findar fissÍonal da Pesca, erguida sob os

recem ádquiri(lo pelo ·sr. Superinten-

.['88[.111'
aquelJa �()mmissãl),' OIympio, que patrioticos alJspicios do generoso g�: TijuCHS, 13denote Fana para os trabalhos �a. SUo sempre IVI,\I�U pobre �. paupernll1? verno do E3tado a quem muito deve-' Foi, hootew. solemnemente iperlntendencla.· , morreu. lutasse com dlfhculdades fi: . _ �.. .' .

� ,."
'

E!11 pouco, tod'as as Salas se acha. Roma, 12 Ilanceirás para' transp.ortar para aqlll mos o deCIdIdo· ap01Q qU€ nos naveLS tallado \0 quarto districto de Alaj
vam repleclas de eleitores. fican do Chegaram 08 c81'deaes Dougberty \

a familia.... ,prestado.
.

' deste .Município.
�uitos do lado de fóral occupando as Begitn, arcebispos' de Pbilad�lpbia. e Anligo verdadeiro, amigo sincero Acceitae aIS h0'?1enagens da brava ROU"8, por ,esse motivo, Ú
Janell-as. _

, _ . . Quebec, qüe 8e manifestaram' favorll- de' Olympi.o dcs Anj_os; d� cuja� ex· ge�t� que o VOs.:ocDraçã? ampara e I grande feéta de car.aGter popular; t

Rep,resentante do Munlclplo de BI' veÚ'l á reforma da Constituição do celsas qt1ahd�des de coraçao fUI um felIetta. Saudaçooo respelt6.eas.:. ! do compar.eciJo as aucwtidades
guassu 1lÇ) Cong'resso do Estado, o sr.

C T
,-. , '. - ..

,

•• ,grande admIrador, a,chando'me sem, ,

,_. � ,! ..

'. ',. d d
Oscar Rosas deu as bôas vindas ao dr. o.ncla\e, afll11 de pern!lttu:, a partIC1: pre bem ao seU', lado nesta casa, qut: • ..

"'
.

_" m,uOICIP1?,.08 lepr€Sentantes íOf3
.

He�c.ilio Luz, em.,nome d'o
c

Directorio paÇão de cardeaes alJ'lenCaoos. .' era toda sua, :sint(l-me á vontade aO. [allltaO!ltftBADfe [Olfll c[ulmhra trIcto� VlSl�ho8, '

.

politICO local, declarando que todos .
, prestar lhe hOJe esta homenagem em ,II Ií Ií IIUI Falaram no acto os dra. Ba

íi.li s�bjam ,ao que· ia S. Ex, e que 50' panhelro' de cl1apa, como Estadista dig' n,orne da Irmandade do Divino Espi-. Procedente do Rio de Janeiro, on- Filtm, Sllperintendente Munieipal;
lldanos c?m o _se-u �eI1Sa�el1I0, em l° nos 'tio suffragio da Na�ão.,; . ,.

nt,o_ Santo,de qll;e !ôra eUe um dos seul'> de foi vif;ltar,o seu digno geujtol', Brenno Guimarães, delegauo tlspec'de Manio, c.onhrmanam-Ioaps .1!c,naRs o _
Contava que aquelle,MunlclplO,. onde maIS, fortes :sfelO�. gravemente enfermo, !'egressol1, �nte� dr..Heitor Carneiro, promotor puBcompromlsso_10mado pe o 3!lluO L e, r1unca em toda a Vida republicana Q'le os Ceos abençoem sem re a aI' h 'd· .

,

' ,

.

bl-
.

C tb' se I Co en-
' <

,
. "

•

' '...', ontem o n08SO 18�lOCto contena- co. '

pu lcan� a aTlnen ) 1:\ . nv se déra a menor dlscordaflcla, m�s ma desse gtanvle- arntg.o nosso, e que
" .' ':-

-,
-. _

_I ".'Çao Naqol��1 de 8 de Junh,o, ,que q,ualquer outro, fosse com todo lá, no seio dê Deus, gozando das de. ueo d, capltao •.tene�te f'"ptrIID COIro \ Foram v}�amente �cclamado8
T�do fariam p,e!� Republica Consll·

.

enthusiasmo ás urOllS, fazer triumphar I lidas da vida eteroa, eile' interceda bra, um dos mm,B brilhantes
ornamen-j nomes

do �11l1U6nt6 chefe dr_ He
1Ucj�al. '. ,_

" 'b
'

_

os candidatos da, Con�ençâo Nado' sempre �o Senhor: dos Mundos . pela tos da nOSí!a Marinha de Guerra, lio Luz e do grande braziteiro
"Estavam.asslm dad�s a", oa� vlll ,na!,

'. pr.ospefldade de nossa Irmandade e Apresentamos ao sr. capitão':te- Arthur Retnardes.das �o emmente ,Chefe do Parildo Re· <�Todo o BraSil procedera assim. A deste 'estabeJecimento 'de caridade, on- C· C'·b·
'", A"

.

d' b'Pubhcano, Catharmeme nosso VI'etor'la e' abilolu· ta d 'd !'d'
-

t e
Dente iOtr.tm mm -ta os nossos cum- n)IOO, uouve um gran e .

, . ,. "
-

,�
_

.

e em ca a asy a a encon rDU sempr. .

b"
. d/

7 .'

S. Ex., abundando nas mesmas con· foram as ultimas palavras de S, Ei.� n:n coração ,dedicad,o e grato. pnmentos de ous. VlO as. que se pl'Olo�gou atéalta DJaaruga
,

siderações ,que ha pouco fizera 'na que foi m\1ito abraçado, e que leva0'
'

'. -

-

,---:----- .
,-.. '"":'"' •. -

,Municipalidade de S. José, produziu tou um viva a Arthur Bsrnardes, cor' O seu retratá que honrará a satá do' peque!l3, de sua grande alma. ,o.[to tla'lr8li lar
11m novo discurso, em pr_ól .

da. Re· respondido com calor por todã a as' nossó Conselho Administra�'i\(o dar· , Hun,remos, srs_, a memoria. desse rI � IIU pJl
publica Fe'deral � da nossa CeJlls1ituição, sislet1cla, ,

,

"

nos�á a 1emhrança do, sel,l espirito grartde amigo C.ÓI.T1 esta singela home· , _

c�ntra a caudilhag�m, que tenta�su.r· o. dr. H.ercilio luz e .?e�s compa' lhano e amigo, do seu cbração sitl�e- �al!eml qlJe tradu,z _um preito. d� gra- Nova.York, 12
� gtr"h'um ou n'outro pouto do palz, nhelros almoçaram na resldencra do ro e devotado, da SU;l lealdade ln h4ao ao companheIro que. se ,fOI, mas A -d d T I d tcomo obra de _espiütos pertu�bádos. sr, faria.

'

',-' ,

I
quebrantaveí, e, sobretudo, do seu cuja lembrança, ficará sempre com,nf,)S· ;.

Cl a e e aUin, os �r os
· ,8. Ex, tennlnou desenhando:roqper'j A's 15.30 horas, o dr. Hercilio Luz grande amôr pela nossa Irmandade e co, 2J�ntando"no.s nos momentos delrltllllos de Honduras" fOI destt
fil do dr. Arthur Bernardes e Sf'JI com' c.hegav 4e�oJta a Florianopolls/. Asylo, que conslituiram uma parte, não dubie�ad,e e. de progr�SSO).

'
,

por um pavoroso incendj,p.
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ANNIVERSAR/�S
fazem annos tO)!::,
1.1., interessante Zilda Rilla;

-

o sr. Carlos Starker Junior;
o sr. Edmundo Freyesleben.

\
Missa em acção

de graças'
AnnunciosCONGRESS n DO ESTADO grapho frCT Congresso do Estado. r

,

'

U 39j de 1920 que accrescede 59%

ilSI'I A(JTA da 22� 8essAo II)l'dinn· taxas constantes das tabellas L e N

ria em J O fie Setembro cI(' do regimento de custas, baixadas eom

I 1921 'o Q_,creto n. 483, de 15 de Dezembro
. (Continuação) de 1909.

, .

Realizou-se homem,' de manhã, a Arl. 4� No contracto que for lavrado i ,8, que concede "ao 2' .Escrlvão do
missa que em acção de graças pelo feliz para concessão do <lUX Ho de que I Cível e Commercío de �omvIUe, Car-
anniversario do Ministro da Ordem UI tratl esta Lei serão estabelecidas ,los Frederico John, a Iicenca de dois
sr.' capitão João . Pedro de Oliveira as taxas que devém ser cobradas' annos. ,

Carvalho. mandou celebrar a Meza peto serviço telephonico, assim 16, qu� crêa em todas as
. comarc�s

Administrativa da Veneraval Ordem. como determinados os pontos do Estado o cargo de avaliador pn-
Terceira de S. Francisco, na sua res·' obriga'orios de estação, tacítida- vativo da faz�nda EsladoaJ.. .

pectiva Igre]«. _

I
des e preferencias para o serviço 50, que obriga os concessloDar.l�s

O templo estava replecto de exmas. publico econdições de fiscalizaçi'o de terras a requerer os tltulos deííní-
famílias e cavalheiros. que o Governo do Estado deva tívos;
A's S horas, teve lagar o acto re- exercer, _ 51, que annulla a Lei municipal de

Oro Lyaimaco Coata Iigl�SO. Art. :lo Nos terrn s da lei o, 1299, de Tijucàs, sob o n 150, de 25 de Ou
De passagem para Curitiba, onde. é, O homenageado compareceu, acorn- 17 de Setembro de 1919, ·fica con-. tubro de 1920. .

, ,

Director Geral da Instrucção Publica, panhado de sua exma. família. siderada caduca a ecncessao de 53, que declara avulso o JUIZ de �

,

esteve nesta Capital o sr. dr Lysí- Entre 35 presentes, nl)tam�s' as se- que trata a Lei n. 1001 dê,lO, de Direito que acceítsr qualquer cargo
.

maco Ferreira da Costa, que lambem guintes pessoas, alem de IJ'arl3S "asso- Outubro de 1914. extranho ii magistratura.
�esempenha as tuncções de vice-di dações religiosas: Ati ()o Revogam-se as disposições em O Srl. JOi- CvLUÇO (pela ordem):
rector da Escola de Engenharia e len- Capitão João Canelo, ajudante de c::mtrafio., Sr. Presidentef requeiro a V. Ex. con-
te de Physica e Chimica d� Oy.mnasi? ordens do exmo. sr. coronel Ralllino Slla das Commissões, 9 de Setembro suite a Cas� sobre �e c.Qnse.nte que se-

Paranaense, é um dos mais brtlhantes Horn, Governador do Estado em e�e.!'- de 1921.
• jamlimmedlatamente discutidas e �o· LANCHA BOAVISTAespíritos do visínho Estado do Paraná. cicio; desembargador Antero de Assis)

.

Luz Pi'nto, relator tadas as redacções Ifinaes dos proJe-, ,-.
S. S. foi recebido pelo sr. teoente,Chele de Policia; Almirante Frêderlco '. Dorual Melchiades . elos os. to A. 39,8, 16, 50e 51. Vende-se a superror lancha

�anderle� J.o�lol',da Esc,?la de A.pren:, Secco, coronéis Germano Wend�a-u�en,. Abelards: Luz, Consul.tado. o Congresso approva 'gazolioa cBoa\'ista�. Preç:
�dlzes Marinheiros e dr. Gilberto �ara �Prov�dor do Hospital de Caridace e I' la pnrt;e da Ordem do dia o requerimento, _

' occasião. A. tratar com o 501'.
nhos. Inspector do Gymnasjo Catha- I�ndre Wendhausen� do, alt0 �o nmer .. f O SR. ( AETANO COSTA envia li Me·,

_

Postas em dlscussao,. sem debatel_ Elvsio Simões Rua João Pinto 14 .

. ,im-me.
.

.

c.o desta praça; lndio Catharinense da sa o seguinte ç

'

sao approvadas as seguintes redacções) , �

Ap�s algumas hor.as de esta�l� nes- Costa. thezoureiro do �helouro do ES, JKeqoea:i�en'� Iínaes,
_. • Pensa-o Vende se, por preçQ

Ja çapital, s. s. segum para Curitiba, tado, Padre Schuler, director da Es Requeiro que seja incíuide na or- Bedaeçao "Dal dê ProJct!t.o modico, a bem afre-
.

cola Silo José; Frei Evaristo: Antonio dern do dia de hoje o projecto n. 54
sÓ: D. 10 A-

, guezada ...Pensão Catharinense�f aíRull
, SrUa. Sylvia. Soares P.errone e �eferino ,Silveirll, �omme(· s. S, 10 de Setembro de 1921. O Congresso Representativo do Es� João Pinto, 34-Sobrado.

Seguiu hontem para São Paulo, em cl�ntes; Jacmtho S�mas, escrlvã3 do Caetano Costa tado: -,

O motivo da· venda é ter seL: pl'O" •

c'Jmpanhia da exma. famitia do dr. jõe JUIZ federal;,dr. Thlage da Fonse�a, Consultado, o Congress� app,rova o

t
.

,

,

DECRf.T�: pr-ietario que retirar-se para fú�a do
. Colfaço, a distincta senhorita ,Silvia tnSpecto/ regIonal dos Bancos;Joaqulm requerimento. ',Ar..,! l' Fu:a c.reada na Secretana Estado.
Soares" dilecta filha do nosso presado Costa, mspector esçolar' dr. O�c:lr Ra. 2a p;.... t4� dn, li)rdem .1.) fila do ,Congresso do Estado, um lagar ------'---------
co-religionario sr, Bonifacio Soares, .mos, r edacLr des�a folha; J-ose �ecco, - Sem debate, é approvado, em t· ! de dactylographo d� segunda c1,ass e AO PUBLICO:
abastado cr mme-rciãnte em Araran' 2' tenente Cr. J?a) Baptista dos �an discussão, o projeclo n . .54, que ise,nla I e aberto ao 5 Y da lei. orçamentarIa d�
gUá e prorassora estadoal no Districlo tos: Carlos �ontz.. ,

m�J0r- Lu z �3.r. por Õ anllos do:) ,impístos de . capital corren.te armo o Cledlto sup�)lementa.
c:Hercilio 'Lu·z., ".aI110; MarcellJno SI.mas, M?noel VI.clo· e exportação a fabrica de xarque fUIl de 825$000 para pagament.o desse fune·

I
Tino dos Santos, Victor Sanzevermo. àsda por fito Bianchini, de Lages. donarto. •

·1'C.H�l)te '.'aIlNedo Jlehu Alberto Meyer, Fernando Wfl1dhausen, Sem de[1ate, são aPP'ovados, em Art. 2 Encerrados os j-rabalhos .do
Para PJrahyba, onde vae exercer o JúàO Viar.�a, Pedro Z?mmer, jO,ãO 2a discU5SaO, os projectos ns.

.,
Congresso. o, dactylograph? qut; tor

caro'o de agente fiscal dos impostos de Baptlst;l Peixoto, secr�tarlo da SuperlO' 41, que isenta de todos o� dIreItos ('ameado C'm_ vlrtu.de de�tá lei, sera de·

curfsumo, seguiu h-oje. pelo paquete t�ndencia; Ernesto Vleg�s., tllncclO�a, J estaduaes a primeira fabriCa de .IOUÇ1S signado para. s:rvlf em qualquer das

�Si-iol), o nosso conterraneo sr., tenell' fiO do COllselho Mu.nle.pal; ,.mUltos brancas (pó de pedra). que se 1I15tal- outras !eparllçoes de servIço estadoal
,�,.'''••,' ..,.'""'� ".

te Tancr�do Helm" acompanhado de. e�npregados da Supeflutelldenc.a Mu- lar dentro do Estado.. I na Oapltal.
. ,_

SU::l exma. lamilia. tl,C1IJal.
.

_ '57,- que reconhece os.titulos de ha·: Art 3: �evogam-se. as dlsposlçoes
Desejamos lhe feliz viagem. .

ApÓ5 a missa, o. sr. deputado JoãO bililação conferidos pelo Curso Praticí em_ contr 1"10.
,

Car�alho recebeu O'SA,cumprl!:nentos de de Dacty!ographia, ma?tido pela Loja Sala elas C0l11missões, 10 de Setem

Acha.se nesta capital. I o sr. Lucas! fellcltllÇô�s d as pessoas presentes. Maçonica «Regeneração Cal hHinenset. b!o de 1921,
,Monteiro de Barros, que acaba de sef

-.'----�._._---- _. -_. E' anhunciada a Lu;(Pinto, reláfor
nomeado agente fiscal no Estado do Protestos de 2.1 discussão d@ projecto n. '33, So. ! Abelardo Luz

Piauhy. bre ;l doaçãO' das terras aos municipios [
O distincto moço deve regress"r no solid.ariedade doEstado. .

·1----'---------«Anna:., afim de I ir, desempenhar as . E.' líd? na Me�a, posta em discus rUp�DlnlfnOfn[lA MUnl[IPAl Btsuas funcçõe�, tend.O já t..omado posse
_

'
" sãO e �pprovada juntamente com o. � LIli· L

do cargo.
.

O exmo . .sr. dr. H,erclllo Luz,
.

pre projf.cto a seguinte . flnBIANOp011�,-

.

-

I c}aro chefe do Partido Rel�unltca�o J<menda' IlO projecto II. ii;i U . IIU �RESTABELECIMENTO Cathanneose, r,ecebeu Q' seguinte tele 'Onde convier:
'

Acha·se restabetectQo. da en�erm:�a .. gratnma:
... . Art. Fjca o munjcipio de ;Blumenàu·

---

de que o ,levou ao lel�o vallOS dias t H�rval, ,I} -Amlgo5 II1<;ondlclOllaes autorisado a aLenar àS terias que lhe I
Administràcão do sr. capitâ.o

-

.

o' sr.. AlmIrante FrederiCO SeCco.
I
da �Uà pollttca, reafflrmamos a �ossa foram' doadas para patrirnonio, appli. i João Pedro de Oliveira

I sO�I��r�edade a v. ex, sem

m.
edlr sa cando o producto da ve.nda na cons'l Ca.rvalho; Superil)tend'!nte .

.

Dr. J�u .. ipetles .•'�rro CrlíICIO:...
,

. trucção de edific;os par� inlendencias Municipal
'

Por motivo do seu anniversa�io na: I Cor?eae� saudaç?es. (�sslg,) Oe.ne dislrictaes. I EXPEDIENTE
�
'1;'.DITA- r.�,.,',..,'1laticio transcQrriào ante �ontein> to ro?o Cor��lro, LUIZ OlOr�o, Athh� Lniz Abi'p I r..., J.::.r�,

muito felicitado o�r.d r. Eunpedes Oon- Ol.orno, Miguel .Savas, J�se locco1", LuzPinto.: i
•

çalves Ferro, chefe ,do Districto Tele' Mlg,:,el Radysmmskl,' VIctor Rauen, Luiz de Vasconcellos ltlez de Janeiro I .
�

-------

graphico. '... .

Aflntndo Haro. Abelardo Luz Dia 20 I GYMNASIO
'

O' mustre antllv.etsanante fOI alvo Sem debate, são app�ovados, em 2a
TH RINE1'\..l E'de uma signiticativa manjfesta;ãO por VENDEM·SE os predios os 2' discussão, t)s projectos ns. Requerimentos despachados CA A. l'lS'

parte dos ftlnccionarios do Telegra' e 28 da rLla Campos Novos, Tra· 56, que tr;ttl4 de accidentes do tra� João Baptista de Camargo. Ao
. D& ordem do Rvmo. sr. P. D,'

phc, que incorporados, foram com' ta-se n�stQ red3.cção. balho.
,

Aux liar Technico rara inforrnar. recto!' faço saber aos interé\fl',)f,dol!
primental'o, ell� sua residencL:I, fa�lal1' ._�_,_ ____......-.-_�._ _'

. iI A, que trata d o subsidio dos Jeão Marques Tril!la. Como requer, que a inscl'ipção para o eXfi.rrtll da •
, do nessa QCCliSlilo o sr. Alvaro LIma. Srs. Deputadas para a Legisratura de devendo logo que seia, intimad?, vir ad,missão ao curso gymnasiah t psr.
telegtaphisia chefe, que enalteceu as Tenente-coronel 11922 a 192.t. assígnaf. lIm termo nesta Supettnten· os exames de -segunda e s. �o.lIkt
q\,lalidades pessoaes do homenageado ,

" E' annunciada li dencia, referente ao te-reno.
, de sufficiencia COIDQ finae�� il!)�a ..áí

e. saudou-o em nome de seus ,subot- d Bulca-o V.-ao'na 3a discuss�o .do projecto n. 49, qu.e Eotreg�e·se os (!ocumenbs que Jun'l abel·ta no. diaB IS até 28 do f:lO"1'0t1ttl
dmados. r.

, trata daf. tlelçàes Estaduaes e Munlcl- tou medlente recibo. 1 mez de Fevereiro.
O sr. dr. Euripedes fem), agrade- No uliimb despacho cvllectivo, [oi pae! que se re�ljsaiem 0'0 E�tado' atéI' A secr atat'Ía estará abede.- Jd�j 9,

ce.ú commovido aqueJla prova de con'
assignado. pelo sr. Presidente da Re: 20 de jtllho de 1922

,

Dia 30 ás 11 e das 14 ás 16 horat l'iDt: dias
sideráçao e amisade, ab.raçando a to' O SR. C,hHLOS, \VENDHAUSliN: Sr. Oliveira Bt Espindola. Informe. a uteis.

d' d 'publica decreto promovendo ao posto ' � I b S t· d
..

d'
,

Thdos e a lodos tspensan o as maio' Presiden·tt', assignauas pe os mem TOS ecre ana epOIS e OUVIT a e· Nio se pode inscreveI' puel f;J�amf')
"I de tenente'coronel o sr, major dr. An' d l C

.

ã i' M.s zouraria. d Ires gen I ezas.,. .

� .

tonio Vicenl� Bulcao Vianna, illustre a' a otUmlSS o, en� o a e a
_

'. de 'segun a epoca a umno mai!J'lmv"
Servida cerveja e bnas bebidas o

O' t d H 't t M'rt dI' duas emendas a eSile proJecto. Asylo de Orphãs Sao VIcente de lado que tiver tirado no 1H1!tH' 11'c'
sr dr Euripedes ferro foi mais uma

d lfeCj �r o COSP1 a I� iH e �p�. a
Vão á Mesa, �-a:o lidas e approvadas IPaulo. Informe a Thezouraria. tivo anterior notas iosuttioief.llu': er4vé� sa�d�do pelo seu feliz anniversa· dO eEelt °d ao ,ongresso epr:sen a IVO

juntamente com o project<.' as seguin'l'
. --

,

" mais de uma materia de exa�lt.' ,

. .' o s a o'
t' d' Dia 31 p.

,
,

rto. Não podia ser mais j'uslo e mais es emen as.
�'A 'I' ara alumnos não matl'w1.1JQdo:t

t d t
. d' I d Elh,"u.hl ao art. 2' do l·l·Oje- I Vluva de José Ort.ga. Ao ,uxllar não ha exame fin!:ll de seg_Ulú\dlii tiPO'a ::er a 0.0 aCtO qUde vem de ga a�, �a�.,

.

elo II. '<19 I T�chnico para da� o alinhamento e
ca, mail sim di} sufticiencia.

'

os mereClmen os e um . os mal:. ti

I A t t? d n velam"nto provldenc1ando para se4 " ••
"

Ihan eg- e provectos representantes da ,

ccrescen e·se ao a.r. �, 011 e con 1 �,
. ',' ,

• �mgllam se pode m;scr,eV�t parlll
I d' d '{ vter: I rem collocad os os respectlv,"� met.as

'.maIs que um exame ou fmaB fll.1 oa 'c lIsse me 1'C:l e o nosso exercr O. � N' . d C .', I
' \ fi s

'

I .. .

.
' .

A noti;>ia da sú3
'

promoção foi re' :.l. a comarca
..

a
, �q)1 a , a pres •. \ o; , ,'. sufflclenolR.

cebida em Iodas as rodas com as mais dencla da Junta compete ao JUIZ da Carlos Souí1a Martin?.: ld;m. I A taxd de cada um dOI �Ji&me8

effusiJas de;nonsttações de sympalhias 2a vata.
.

, Asylo de Orphãs São y'cenl� de mencionados é de lO$OOOrs, iJ, pagr.
que envolvem a persóo!!i'dade do sr, Si S., 10 d� Setembro de 1921. �al.1lo. P�gue�se pela, velb� r�:Jpec, i,8 no acto di. inscripção.
dr SUlCa0 Vianna, Luz Pudo hVa em Vlst� do que mfo-rma a The.. O requerimento pode t.er f::lilir: (M

.

R bt· t Abelardo Luz zourarta, reCIbo em separada. ma'c epu lca, apresen a a s. s. as suas
dk .

.

vivazes felicitações. �...U:L08 Wen aset� ,Exmo. e Revmo. Sr. P. DJ;rector
, Emeatla no ProJeeto n. 49

_' ResoluÇão n· .'247., co Gymnasio Catbadnenis.
Art. 7' Depois cfas palavras «junt� Joa� Pedro de Ol�v:1ra Cani .. l�o,

.
N. N.,.,. (nome por EiXiBllSO),

n�po'lel"o llplf .

composta .. ; diga�se: o juiz de Dir�ito SUpes}nlenJente MuniCIpal de fl�rra� filho de .. ,. I com ..... r dtl IdadeU ta da 1� Vara da comarca da Capital Dopolls, no uso das suas - attnbUl- natural de ... , .•
' respeitosam{fDi8':

VISlTA - Regressou, ante·hontem de Curi- como, Presidente, do presidente e dois çõ� e�c. requer V. Excia., o mande insc!'6ver
Padre l.<'idalgU'. . tyba, o t;lOSSO dedicado o prestimoso conselheiros mais votados. qo Conse· ConSl�eratldo que ? .lugar .Barra

para o exame de adlllissão (ou pa
.

Deu'nos hontem o p'razer de sua VI-

cO-l'eligionario sr. Napoleão Lopeg lho Municipal da Capital, e do Juiz de da L!goa», deste MU�IC1P!O tem P!'- o exame de sufficiencia ou tinhQ da
'Si-ta O IlIustre sacerdote sr. PadreJOào -. '

Paz em exercicio, ou de quem os sub. pulaçao escclar sufficlente a creaçao segunda epoca em , ..•. ,

fidalgo, zeloso vigario :de �. João dIgno .adv.ogado da Devoloppments Stitul legalmente. de uma escolaj- se a mataria de ax-ame.
Baptista, de Tijucas, que entreteve ColOnlSatlOu Co�paD�. Supprima-se o § 1. ResoIve�. qd referendum, do Can- N. T.
-cornnosco agraJavel e interessante pa' ,Naqllelle Capltai, S. S.lançou um Sala das Sessões, 10 de Setembro s�l�o MU�lclpal. crear. uma escola mu- p, D.
lestra.

, ..
.
vibrant.e manifesto pró-candidaturas de 1921. filclpal ",mlxta 110 refendo loga� ��arra (Sello Federal de $600 reis paht

.
DeseJamo�-Ihe feliz estadia nesta ca

d eminentes candidatos da Conven- Luz· Pinto da LagoaJl. deste mesmo mUDtClpIO. exame de admissão e di! soWcrenlila
pltal.. - ç�� Nacional. ' 1.be!ardw�enLUdzj',� -VENDEM.SEo8 prediosn.4õ.da e df81 ��� pal.ra ae�m8ede�fiDeaJve'"el'r'''1••• va'l',,08 ItM-usen

B T H' olllnopo 18, ve •
,

....

Ao ardoro8o co-re IglO�ano apre-
1 Sem debate, são approvados, em 3a,

rua occayuTva e ravessa, dar- de 192.2.
.

sentamos oS nossOs CUmprIl11cnt\\3 de dJscussão, os projectos ns. mCjlta n, 1. rata se nesta te ac- O Secl'etarlp
bôas vindas.

'_

. 1 .10 A, que crêa o lugar de dactylQ- ção. J DariclMIU., S

HOSPEDES E VtAfANTES
.

Para a Laguna, seguío ante-hontem

p�lo o:MaxJl, o nosso distíncto com:
�ílOhéiro de trabalhos sr.Tito Carvalho
,redactor desta Iolha.

Dois magnificos automovels
ambos em perfeito estado. sen ..

do um FORD o 'e outro PB(J..
TOS com força de 44 cavallos

completamente reconstruidos nas

officinas do sr. João Ligockl,
Preço raeoavel, r'rata-se com.

o proprletario Carlos Napl()lelo
Poeta, em SÃO JOSÉ.

.

"

R. 'Consolado da ItaUfJ
O' Consolado da Itália mudou

se para á Rua' Deodoro n. 4 .. ··�So·
brado.

A nova serraria iniciarion· dA,
baixa da lenha em

-

toros �CJ�'necÍ'l
em õàmicilios, metro cubico 7$000.
Rua Almirante Alvim n. 2�i

'felephc.llJ8 n. 53.
Pela proprielaria

Affonso AI$

Jõe', CoUaco
•

. (Continúa)

Advogado
AH'lIST:\ BlTTE).;COl::-

Caixa Postal n 120

Florianopolis
�
i.

.��..._.:... a.�

f
VENDE�SE Cerveja

e Bi-ahma.
Mercado n. 10.

Jorge Atlu}ri�'Q.(:,.

Fez annos ho�tem o sr. Djall1la Tor'

res, compositor typographo das nossas

'ÚHicinas

.

PhilOIllel_ur Arantes
'Transcorreu sabbado ultimo, o an'

n;versario natalício do nosso prelado
eonterraneo sr. ph-ilome�o da Costa

" Arantes, digno sub�director do The'
SOUTO do EstadO.
Embora ta'rde, enviamos ao dedicado

e zeloso funccionario os nossos sinceros

parabens.

Compra-ae a�licel
Tr.ata·se com

lor.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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\
-...

PONTO FINAL....
-

._-
.

,DE ULTI1VLA

11'j
o. vid.:�::�nd.,':: L,.g::pa 'har I fDD�iIãÚ �a PlmtlU 'd!;milDllúra lain I'um bal!' I·, !OlemDi�a�� dâ [orJatáB �

. rz: dos dissidentes
. a!)(I<;�, (�ap!!ó iii . oilílla .' ..' ,

f. f�D'flo�2de ,o Pan!l ,PIOU' X'-I' ,

aqui, atracando os eleitores, pl'OClll'an- Recebemos osegulnte telegramma: � �II UuU pU
"Si do convencel-08',dize_ado-_lbe que ha- Passo Bormann ,12

I
Herval. 11Apezar da intensa propaganda v

disidentes nada tem adeantado. verá uma grande revolução. R)' h I D ApparecendJ um boletim de pro-
, eh � bsurd d [fi, ea 1'8011-51e ontem no ogar rus- paga da pro' díd t d 'dr NI'I}O coronel Belizario 'Ramos e o egam ao a SlIl o e a I mar

d 7: d,f
,

,

ia d
n -ean I a ura o , (, Realisou-se, hontem, a solemnidad.

-, d B ..\o d M d
" '.' 80 OS.Ln "os, a ceruuoma o as Peeanha co n a mi' h' signatu ra . ,

'seu filho Aristiliano foram novamen- que o r. l,'rgf'tS e e erros inva-
d

' , ,'t ( n: a as , da coroação do Papa executaodo-s
,

C, AI d I' sbidoai dirá o nosscEstado. sentamento . o marco oommcmoran- declaro ser a mesma falsa, nem ter todas as ciremonias habituaes, A vasteao apão to, seu o an rec= 1 08.1 '

ben J' f 'voda fundação da povoação de Cha: sido feita com-a minha auctorisação:por meia duzia de eleitores alguns Us ernardrstas azern energiea , séd d C 1
" - B

y ta praça de S Pedro estava litteral
peõ�s das fazendas

I i campanha para destruir as inverda- �c'�' s H a o om�ça� Mrt�s Saudações. (.'\:'Is.) Antonio Hen- mente replecta, sendo distribuido
o, doi

" .

t
'

, t des dos diesidrntes. .3Ia, CO� a pre�e?Qa o. r. ano rique dos Santos,
para mais de ,45.000 impressos,s (\IS �"c,llrslO�18 as pi oC��!.tram _

Vianna illustre JUIZ de direito da
com toda insteteneta a adbesao da,

A ã ti Vid I R comarca' promotor publico �delegad,) n d' ,o

I d
• Nó interior da Igreja havia urn

fam!lia, docoronal �lOiliano Ra9'0s, e':L:;!s,Ofot=�a bar:boch�t:8,' e autoridades munieipaes
,.

e grande I u u�iaD�lr�[lm�D O U� D aVIO) multi,dãO agglomerada até junto d
porem foram repellidos.. L 13 massa popular, que 'aeCOr1'8U a sasis-}' ,<,

o Altal do Papa.
ages,

,

I id d �merl[�gor r Estavam' ocoupadas também toda
Os dis!identes em Lages anda.m O Plana to publicou hontem um

nr a so emm a e.
.'

IA U' I
as tribunas de honra.

desanimados - incisivo artigo COm à. eptgrephe-s-Vi- Foram trocados diversos brindes L-lU- Washington 13 D
.

'd
'

ia d -

II I,' c
' ,

1 d M
' �, �pOIS a cerunoma a, coroaçao

Lages, 13 I ct?na
de P!aruo:-anal�aan.do o que rante a certmoma tem O?, rq

l art�, O desâpparecimento dos navios 'de Pio XI, �a jsnella exterior -da Baú.
Nota se que os dissidentes ,andam i

fOI a recepçao ?\}�enador, Vida! Ra- VIanna. saudado os dH�ct .r?S ,da guerra" ha cerca de _quatro annos, lica, lançou a benção 'apoatolica sobre
•

desanimados ante ar firmeza dos ber- � mos, os seus intuitos e os seus re- e�,pre�a, c, �naltecendo o significativo quando navegava do Brasil para 09 a multidão que se achava na praç
nardistas q�e- ardorosos confia� na!sultados . acto, o soeridd� uma era de ,pr?�r:s· Estados Unidoe.sem deixar vestígios, de S. Pedro,
vieroria da sua causa.

"

,

., I'
.

so OE' pl'ospe�ld a e ,pa,ra o mUQlClpl�. será discutido por um ajuste de re- A murtidão é calculada para ma
" 'LOTERIA m seguída teve tugar um magnt- I -

- AlI h' '"
,

,

. O I€curso supremo que agorà em-I· f'
, h : dO " .

I
,c amaç08S contra. a eman a, por- de 9,0.000 'pessoas, que acclamararn

- . I
' 1('0 C llrrasco, l'eluan o a malOr·a e- .

";-- ·ê d' , u'" P 'f'nregam é ° boletIm I contendo te

e-I'
,

,
'

," que a Opl!1130, que os-- ItoS navIos ent U81astl.cameute (J, ontl Ice, em ..

,- ,
.' . , , , grla entre a numerosa aS::!lstenCl3,' f d d ' ,

'

gl'ammas rnentrfosoS, forglCados aUI, FOI este ° nurqero da sorte grande, ora� torpe ea Od, �norretldo. todos quanto as tropas lhe prestavam uon
dando adbesões á dissidencia. . de hontem 18.474 (Oorrespondente) os trlpubnteso ras,

EIe I· ça-- o" de
Cicial do Registro C-Ivil respectivo,

.
Sa _sef'ção

Édificio da' Esçola Publica do

1 d M·
sexo masculino do distrícto da•

e :lrfo
.

Trindade· .

_
. ,'tJ" Pre�idente, Hllgo Hildebrando

Fazem parte. das mf'Z1S eleito dos Santos LeSS3j mesa rios: 1'01"

raes deste M.L1riicipio -os seguintes quato A:1tonin Calvet e Malloel
senhOrf'E:'

'

Vieira Cordeiro e secretario o of Fabriéa de reposteiros, vitrazes,
"

la. se(�ção
' ficial do Registro Civil r.espectivo. colchas, co I'tim.$, cortinados, store!?,'

• Edifício do l.onselho Municipal
'

, , .' Da. s('eção. panno para meF-u, jog(_, para salã; tri-
i

- Presidente 1 Dr. Jl1iz de Dl1'eito Ed'lf'lC'lo da. �scola PUb!wa do lbo para mesa, jogos para lavátoi'io, r

da la. vara; mesarios' i' supplen' sexo masculmô do dlstncto da voos para noivas, etc,
te do Ju,íz Sub�titlltO _Federal 'e o

'" L_,agoa, Acceita-sd pedidos para instaUa-
Presidente do Conselho Municipal Preslderlt::, Senen .-,\bdon ,C�- çôes completas de casas, dos artig(Js
em exercido e secretario o Ta' �mel1; mesanos: Mannel· da Natl-

supra.
bellião Leo�arào J Jrge de Cam· vidade VIeira e !oão Pac� �c� da Devido ás lOachinas modernas e

pos,Jun inr,
. Costa e s��r.et3rIO o, dflclal do bem aperfei<;o�das, ,esta fabrica está

2a. se-cç�o I R�g,stro VIVI! r:'''pectlvo, nas condições 'de fornecer o que hade
.

Edificio do Th'atro Alvaro de i -, , "

lOli. seeção, ., moderno, elegant.e e de superior quá-
.

. Carvalho .
I f!.d'lf'lc'l.o da �scola ,!:ubuca do lidade.

Presidente, Colombo ,Espiado.: I sexo masculmo do at�trwto de Exposiçl1o perm-anente_
la Sabino; lTIesarios: Dr. h'o ,Santo Anto�tO
d'P,quino Fonseca e Celso de' AI-

I PreSidente, lV!drcelllOno Acastr.o DIRIJAM PEDIDOS A'

meídél' Coelho t' sec.retario- escrÍ R_oberg; mesarlOS: ,Co,1rado Julio E Iys "I O S'Im -o'es'
'

vão ,Jose Garc�z Jnni;r.
"

da Costa e Franc!,s�o Fel.ix Ma-
.

"

"-_

3n se..çã.. chado e secr�tarlO o offlclal do Rua João· Pinto" 14
, 1 premio de

Edificio da Escala Normal Registro Civil respectivo. "

FLORIANOPOLlS' I -1 »

Pre.I�lte! Ernesto Vie-gas de
...

110" se('ção
. .

'
.

1 •

fAmoti esarios: Eduardo Luiz Ed'lfzczo d� ,Escola �u�ltca do

fmpre'� Na[lono';' d,e -w�'V-nflt�-ri I' 61I,2�_.prem,..:__·,,�iO,': s�, ::i::da Oosta ê dr. D �nato MeU\} e sexo temzmno do d1"st7--zcto de ,,�U II II II U. lIu r;yu uv .: c :_ ,

!'!'G�etario! CScnVélO Nic\'llan Cannasvieiras
H e [bn

.

i�}, .;< r.

Nagib N�has. Presidente, Martinho Domiense, 8 11\It; ," , '. , . -t8�� : :
4a. secção Xav:er; mesarios: Jusé Maria /da PAQUETE

I
10 3 -U '" }' premio a

Edific�(l da Inspectoria de : Canha e José Franc;sco Pacheco AN'NA, 10 3 J) '. 2'

Hygiene do Estado, e secretario:o oHicial do Registre I' 10 ,3 II 3'

Pr,esidente, Desem,bargador Civil res-pectivo.· Sahirá no dia 16 do corrente os 71100 2 lO ) I'

I hora da manhã para, '100 2 )1 *' 2' ,

Antero Fra'1cisco de Assis; Me· .. ,

2:.. secção
� ltajahY9 . \ 100 2 �, ,. J.

sarios: Francisco P€reira Oliveira Ed'lfwio da Escolo Publwa Mu- S. Francisco
_ 11290 PREMIOS

Filhl)_ e joãtJ B:tte,né'ou rt M,achado I
n�cipal li? sexo, fe'!_YLin'l.,'n,o do g,is· Saoto8' e i',

e secr�tazio Escr:vã.o de ,Orphãos ,_) �rlCto_ de. Cack?etra .

" " .l..

Rio dê Janeil'o!
."

,',.
'.

Alberto Meyer. I ,I(�SI�entr:,Fre�erlcoTelx:,Ira '! Os'bllhet:H são divididos d·
.

fiá. �écçã() '" de OlIveira; mesanas: FranCISco . PAQUETE I em eClmos

EdifíCio q,o Oongresso do �staáo �lesbão de, OlIveira e João �icto. MAX I
. Presidente, José Rodrigues Fer fln,o ,d� OliveIra. e secr�t.at[a o :... Sahirá no dià 17 do concute á;,;j'nandes; mesúlos: Heitor ;Pinto da I offlc:ai " do Registro Civil. 'res- 9 horas da noite para Laguna,

,

I
nf ctJ

'

' Recebe passageiros! valores, encorno i
Luz e Siwa e Celso Campello l� t-;:: Vil ..

-
,

'-'.
mendas e cargas pelo t,rapiche Rl't" Ma'll• • ..J ",. C

' t3u. !oieeção .

.

"

s�cretario EscrIvão --ue CrIme ,as- Edifício da Escola Publica do sexo da.
'
,.

ISIO da Luz A breu.,. ,

. I feminino do districto do RiD ,Pa-ra 'mais informações com os

Gn. see�ão. . Vermelho I\gentes _

t

Edificio da Directoria de Obras '�Presidente.' Adolpho
.

Jdão Coe.
_

Róetwke. hmào ""
.

4Jin

. ,Publicas , iho; n1esarios: Manoel Hygino d,a O abaixo assignado, tendo per-
Presidente, JQsé O'Donnell;, me" Silveira e Eduardo Marques da ,dido a caderneta da Caixa Eco·
arios:; Flaviano Gastão e ,Henri. Rus) e secretario o I offl(�ial do nomica 'o..; 12950; pede o favor a

que .daSj�va Fontes e secreta�ic 'Regi'stro qivil :respeçtivo.· quem encontrou· de entrl�gal-a
Escrlvão das Appellações JO,aqlllm ' 14a. liIeec:ão , na Estação do-Telegrapho Nacio-
da Costa Arantes, . ,Edificto if,a Escola Publica do sex'o na,� o Estafet� 8.itvino Jacques'

73, secC;ã'o , le�inino do districto do Ribeir�Q, �_ _ _

Edificio da Escola PubliCã Mu� ,Presidente, Fabriciano Eleut,e" Thomaz Simmo�ds ese: j,

nwipal do dzstricto do Sacco' r�Q Duu 3; rnesa�ios:.. MacarioCas' -

nhora,
dos Limões slaoo W�)lff e Sebastião Barcellos pariicipam ás pessôas da sua

Presidentcf' Jeronymo Francis" 'Oujta.
", '. .' ,amisade o nascimento do seu

co Coelho 'Pachec j ,nk�sJrios: VENDeM-SE os predlos n. 8 e

I ��';;:��rl��u�ue reeeberá o

Agrícola Indio Guimall&e, e Jero' 10 ,da rua Tenente Silveira. 'Pra· "Floriar.,oPOIiS, 7' de Fevere,irolnymo Jose Dias'-e 9� �
.

t> -of- cç--ão� � • de 1922, '

. "--,�

NOTICIAS

Us �i!li�!ot@� em lale!
dai á m�tro[a

, ,

/'

ROlm,"--13

fADRI.CA DE REPUSTEIROS, COl'j L'O':1'ERIA'CHAS CORTINAS"STORES, PANNO '

'

"

"

"

PARA' MESA. JUGOS PARA SALA,,', �

TR Il H,OS PARA MESA. -

'

o. ,Schaàffer & Cio,'

DO ESTADO
-:DE-

Sta. Catharlna
�"--

� Distribue 75 °10 em premios _

17 DE FEVERÉIRO DE ;1,�22, A'S 15 HORAS
, -

44a Extraccão-Plano G
..

, \

10.000 bilhetes a 16$000
-, ,

.

160:000$000
4:0:000$000 .

,

120:000$000

PR;EM.lOS-. ,

.

50:000$000
4:000$000
3:'000$000

: 2;000$000,
2,500$000

, 2;000$000
,6:500$000
35:000$000
,l:50Q$OOO
1:000$000
1:000$000
4:000$000
·4:000$000
4:000$00()

.

t .20:-ooo$(}00

� '»

>

» '"
, )" »

:> "

:1:000$000
500$000

< 200$000
100$000 .

40$000
100$000

. "-00$000
100$000
40$000
40$000
40$000 ,

"

,/

'-

RS.

Ao orgullisação da 1.9t-erja ele Sant!l {'Rthu'I'iua obe(h�ceJ'á
a (lireeçito do Sodo �,�{-n�LO M'. {,' I>OR'I'A, "IDe

Os ,conces,sí�narios: LA PORTA& VISCONTI
-i

Rua Deodol'o n. 14

END, TELEGR LOTERIA-:-CAIXA 00 CORREIO N .. 50
, i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


