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I O desbarato .IA
. ,

notavel carta do- sr. (onsC1
Ruy. Barbosa,

" '

IheiroE' de plena desillusão o estado mo

ral das hostes inflammadas por Olde
mar Lacerda contra os honrados can

didatos da Convenção Nacion II. SfS.

Arthur da Silva Bernardes e Urbano
Santos,

Já não fallamos-i-é certo -em nosso

Estado, em que ninguém via outra
campanha politica senão essa promo
vida por certos c _dadãos, cujos inte- O sr. Conselheiro Ruy Barbosa 1,0s jornaes bernardistas defe
resses injustos foram contrariados - dem o eminente sr. Conse--
quer interesses, meramente, materiaes, recebe felicitações ,heiro Ruy Barbosa
quer conhecidas aspirações paternal- R'
mente deféndidas e renublicanarnente K G- I

io , 14

repellidas por quem dirige a nossa
10, 14. ,I' 0:3 jornaes bernardístas defsn

terra para manter s berana a vontade O 81'. Conselheiro Ruy Barbosa calol'osamente o Conselheiro
do seu povo e não para montar oly- tem recebido innumeros telegrammas Barhosa enaltecendo a l:l�a estra
garchias onde quer que tão d arnninha de felicitações de advogado= enge- dinaria personalidade e recrimina
arvore queira desenvolver os seus r a- nbeiros, médicos, politicas, parl.unen- do os ataques dirigidos ao maior d

m�'impotentes para sepôrem, por si,
tares pela man.eira douta, brilhante b17asileíros-pelcl imprensa; dos di

á frente da campanha q ...e disfarçavam com que pulverisou o caso das ceie- dentes pelo uaico motivo de haver
o que topa a nOSS1 sociedade assistlo, bres cartas falsas, attribuidas .ao dr insigne senador desmaearado a fal
foi a explor ição, por parte' dos enca- Arthur Bernardes ficação da carta attribuida ao're" notados inimigos do nosso partido, / A
em torno de uma questão melindrosa

rthur Bemardes, i8em preeedent
-não ha duvida-que teria envolvido O enthusiasmo que' desperta a na politica nacional.
a honra do soldado brasileiro. I .

Filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito' na fa- 'Em nosso E:.tado fOI só isto. carta do Conselh�iro Ruy
A Iculdade do Recife, na qual se d-stinguío pelo seu talento e amor 'Nota·se, porém, em todo o paiz, o

I 'Dolne [arla .
II. ,RD

ás lettras. Logo .depois de formado, exerceu em sua terra o car- desbarato das hostes de uma pretensa '. 'Barl:ola I
UG

go de promotor publico e o ue juiz' municipal, sendo nomeado, em reacção republicana, aniquilladas por.
�

,

'Blrho'!I nm BOlloJ88..9. j�z de Direito de Campos Novos. neste Estado. Mais tarde, essa íorrnidavel reacção nacional que Rio, 14 ' II B �U GW, n I
1897, o Maranhão. o elegeu deputado .ao Congresso Nacional, sendo não teve outra arma de combate senão Oh

.

a·. .

t Iei G d d E d d o appello sereno a' opinião sensata da v egam numerosos telegrammas Ireino anno segum e e eito overna or
_

o seu sta o, cargo e que não ...

;tomou posse, resignando o mandato Foi reeleito deputado federal Na;ão.... do Exterior e dos pontos mais lon-I ,

.á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906· Hontem, eram os mais brilhantes ginqucs do nosso Paiz , descrevendo Rio 14 -

Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem-n'o novamente generaes do lNSSO Exercito e da nossa o:enthusiasmo popular que ft3m des- Communicam de
-Governador do Estado, Iuncção que ainda dessa vez não chegou a Armada que chamavam os seus honra pertado o conhecimento da brilhante res que a palavra oracular do
exercer, por ter SIdo eleito Vice-Presidente da Republica, para o qua- dos camaradas a reflectirem sobre as --

-triennlo de 1914 a 1918, tendo exercido à presidencia em 1911 duo perfídias encerradas na falsa campanha
carta que o Conselheiro Ruy Barbosa emmente Conselheiro Ruy Bar-

-rante a ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira que especuladores de todos os tempos dirigiu a9 general dr.' Barbosa I.Ji- boea . a proposito das celebí

vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce haviam creado.para se po rerem-c.elles ma, encerrando de vez a torpe e mi cartas, falsas, attribuidas ao dr,

-corn muita competencia e brilho. :-apresentar como os. imperterritos de- seravel mystificação dos dissidentes Artbur Bernardes, illustre Pre-
São esses os dois nomes que a Comrnissão Executiva recommenda Lnso�es?a farda nacíonal !

. no caso das cartas falsas attribuidas sidente de Minas Geraes e Can-
ao suffragio dos seus amigos e companheiros.

'

HOJe, e a palavra de Ruy Barbosa
I

'

'

'd'd
Contra o cidadão ,iIlustre que indicamos, para Presidente da ke- fulminando, de vez, a ignominiosa' fal-

ao dr. A:r��ur Be�nardes. ..'
1· ato ,á Presidencia da Repu.

publica, levantaram os seus adversarios uma verdadt-ira campanha de sidade, com a sua incontestavel aucto- A OplDtaO pubhca aqUl. esta bas- blica, caus:>u a mais profunda
difamação. infeliz e deplora vel returso de que s6 lançam mão os que �id�de �or161 e com a slIa insusf)eição tante indignada pelo facto do co- impressão nos circúl08 brasilei·

têm a previa certeza de que nas, urnas não poderiam obter a maio- Indl�c�tlveJ fallando em nome do povo nhecido falsario IOldemar Làcerda I ros pela pujança dos 88U8 argue
:.ria necessaria para vencer.' Chegou--se até a aUribuir ao dr. -Ar- brasileiro, 9ue elle representa, .onde ousar responder aO eminente bras-- mentos.

thur Bernardes a autoria de uma carta, escripta em termos grosseiros, quer que pIse e falle, corno o mter-.,
1

I
dndignos de

_ qúalqu�r homem de mediana educação, e .na qual se prete lealissimo e incomp<!,ravelmenle lelro em tel'mos desc�rtezes.

continham .insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da Fon.;· brilhante e -culto da nossa nacÍonalida..
--_....�_. . ... _ .... --------,-.

seca e ao dr. Epitacio Pf'ssoa. Com a falsificação dessa carta pro- de, de quem possue a mais larga� fran ,n [fUladOr.iUXI"II·ar' Jnr�' BO.curou··se Jncompatibilisar o candidato, já apoiado por quasí todas as Ca e plena outorga de poderes. li- U U�L
forças politicas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da União. Está por terra a campanha pedida e NlfA[lR dOI"Xa -at '81Ua'felizmente, porem, esse· plano ,não .produzio o resultado esperado, injusta levantada cOntra o eminente Pre' II U UG • �
poIs as proprias pessoas' injuriadas não acreditaram na veracidade da sidente de Minas' e futuro Presidente

carta, e o nobre Exercito Nacional, numa bella e confortadora mani� da Republica. [alharl·OnO'Of
,festação de civismo,: não se deix@u -arrastar como ,instrumento da po- Corr.eçil o desbarato dos pretensos � �U

litiquice Stm escrupulos, conservando··se em nivel superior ás agita- regeneradores da Heptiblica - e com

-Ções das ruas, firme na, sua funcção constitucional de defensor da or- todo o aspecto de uma grande con·

,dem publica, do regimen republicano e da patria, fiel ás suas glo· fusão,.
'

.riosas tradições.
'

' ,

fallDu o grande Ruy, talvez o Pre'
Esse e outros meios de qu� os ad versarias se utilisaram, e sidente da' Côrte Internacional de Jus'

continuam a utilizar�se, na vã esperarrça de forçar' o dr. Arlhnr Ber- tiça, o notavel sacerdote do Direito, a

nardes a desistir do pleito, _têm. antes, alheiado dos candidatos da maior cultuia continental !

,opposição, aliás, extranhos, de certo !I taes manobl'as, a sympalhia e o E quem responde a Ruy, refutando'
apoio da maior parta das classes conservadoras, e, por outro lado, lhe argumentos? .

,têm servido de etitimub e incenti vo,� a todos aqueUes que, em grande Os candidatos da dissidencia?-

maioria, cerram fileiras ao redol' dos nomes consagrados pela Oon· Algum outro brasileiro iIIustre ?

vanção Nacional. Alguem por elles, .

que mereça fé?

Todos os cleí'esete Estados da. Federação, que indicaram, por seus Não!

4egiLimos represenl8nt8s, os n0l_1les dos dl's. AI'lhu!' Bet'nardes e Urbano" Os jornàes do Rio. d.e Janeiro que

dos Santo", coniinua,m, com wabalavel segurança, coherentes com o' defelldem a causa dlssldenle, abrem

compromisso assumido, e isso significa a victol'Ía dots dois ilIu�1res can-) columnas para publicarem ---lO que?-
didatos. S. C::.th_at·ina, guardadas as devidas proporções, vae, de certo, nossos caros leitores?! '

�concorrel' pQderosumente para esse resultado, pois a Commissão Execu- ,Uma carta de Oldemar Lacerda, o

tiva conta que toelos aquelles que são membros do Partido, prestigiarão, faIsario contumaz, e espiriro inculto,
iem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dirigeates, que, tranformado em jurista emerito refu'

desde o primeiro m;lmeuto, desassobl'adamente. collocal'am·se ao lado tan�o Rlj� .Barbosa ! !
,

dos candidatos da Convenção. ." r E, posltlvame.nte, O maIs franco

A dedicação' á causa commum, da que têm dado sobejas pt'ovas de�barato na maIs completa das anar'

..em todos Ias tempos e vissicitudes, os nossos, companheiros de todo o chias! .
.

ESiado, as tradições de disciplina, qne têm sido até hoje a nos.sa maio� Bem andaram;. os srs.. �Ilo Peçanha
força paMidaria, e, :'>obra tudo, a cot;lfl�nça que mer�cem os dOIS nomes e J. J. Seabra nao admlthnd? �unca.
illustres que recommendamos ao eleitorado, nos permlhe a certeza' de que c9mo mereced.ora 9a sua solidariedade

oS.' Calharina dará a mais brilhante e expressiva votação aos dr!:!. a campanha feIta por alguns dos seus

Arthur Bernardes 6 Urbano dos Santos. adeptos, em tomo da celebre carta

A Commissão Executi va espera que, mais uma vez e como sempre, falsa.

saibam 'cumprir o seu dever to'dos os eeusdedicados companheiros do

.PsNido Hepublicaao Catharinense. ,r

,. HercíliO Pedro da Luz, Feli�jJe 8chmz(J,(, Elyseu (Juillíérm.e

Silva, A.ntonio Pereira da Sitva Oliveira, Oarlos ,_ Wendhausen,
da. Silv4 Ramos, JoaquiJ" Da�d Ferr.ei:r'à__ �tima: Leonardo

Junior, Ftt,lvio MduCC't I. Pompzl'to V�azzano Duar
José A.,.. ,hur liJoiteu:J;,

A I: de Março proxímo, todos' os cidadãos brasileiros, alistados
.como ele.itores, são chamados ás urnas, para escolherem aquelle que,
,mo quatriennio de. 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No
-mesmo dia, proceder-se-a á eleição do substituto do mais alto magis-
trado da Nação

'

Para o primeiro desses cargos, o orgão da suprema direcção do
4Partido Republicano Catharinense recornrnenda a tod s os seus cor

-relig onarios o nome do

Dr. Arthur da Silva Bernardes

-t��JM. �"""'"

Ocaso €108 ra]i.ario� des;feit
Não precisamos encarecer »s serviços prestados á causa publica

por tão conspícuo cidadão. Moço ainda, pois nasceu em 8 de Agosto
de 1875, íorrnou-se em direito na Faculdade de S: Paulo tendo logo em

seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de

putrlPO á legislat ufa mineira, de 1907 a 1909, quando foi eleito para
,3 Camara dos Deputados federal, que no mesmo armo deixou para
.exercer o cargo de Secretario das Finanças do seu Estado, cargo esse

. em que prestou asslgríalados serviços.
Em 191.5, voltou á Carnara feder ,I, onde ainda desta vez Inão

demorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Del

phim Moreira no Governo de Min�s Geraes Nesse alto posto, o dr.

Arthur Bernardes destacou-se como admrnístrador de primeira ordem,
actuando de modo intelligente e seguro na vida. e desenvolvimento .do

Estado, concorrendo pua o invejavel grau de prosperidade que des
,!ructa actualmenfe a sua terra natal.

Para a: Vice-Presldencía da República, o nome que a Commissão

commenda, .

é o do
. .

ür, Urbano dos Santos 'da Costa ,Araujo

o exmo. sr. coronel RauHno Horn.,
il�ustre Governador do E�tado, rece- l
beu do distincto ar commandante I
Frederico VilIar o 8eg�inte telegram-
ma:

«Parl'loaguá, 13 '

,

Deixando com i�mensa sau'dade,
e admiração. as aguas catharineoses,
onde passamos os dias tão uteis e fe
lizes para o nosso coração de brasi.
leiros, eoviamos a V. Ex. as mais
vivas expressões do n08SO reconheci.
mento e profunda lIenEJração_ Sauda·
ções respeitosas. (Ass.) Comma!ldan
te Frederico Villar._.

Rio, 14.
Os jornaes cominentam e pu·

b!icam o telegramma que o C
ronel Raulínn Horn, illustre Pr�
si dente do Congresso Represen
tativo e Governador desse Esta
do. ,em exercicio, dirigiu ao DJ:
Epitacio Pessoa, Presidente
Republica, a proposito da libe�
dade do pleito presidencial 4é
e Março.
Os jornaes tecem grandes el
ios ao governo catharinense

-------��,�---------

General Gamelin

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I Fazem annos hoje:�on srancra O sr. r. a ,graciosa senhorita Cecy Lobato.
Rio, 9- A,directoria do Club MiJj·
,,' r Arthur Gll,'mara-e's funccionari,a da Loteria do Es�ado;_rar enviou. a um vesper mo, uma no- o sr. Eoêas Gonçalves, Iunccicnarlo;ta declarando que o incidente surgi- postal aposentado;.

.

do entre ella e o general Tasso fra· (Oontinuação) o pequeno Manoel Cardoso.
goso terminou do modo mais honro- Na sua {arma mais conhecida se
50 para ambos, com a troca de notas, manifesta a doença pelo papo da re
que fora divulgadas pela imprensa. gião anterior dó pescoço, consequen-

te á invasão i
e hypertrophia da glan

dula zl)jroi·de. Apresenta'se ainda sob
outras formas, or� occasionaudo a

parada do desenvolvimento produzin
do os anões e deformados, ora inva:
dindo o systerna nervoso tr?nsforman

Bello Horizonte, 9 - O sr Arthur do os individues nesses desgraçados
Bernardes, candidato da convenção de indifferentes ou idiotas. ln felizmente,
S· .de Junho á presidencia da Republi- já se contam por mil! ares os nossos
ca nc proximo quatriennio, recebeu patrícios attingiuos por esse mal.
hpntem uma carta do bispo d. Anto.·' Combate aos ratos e 3S providencias Victor Peluso ,

.

nio•. comrnunicando a sua transíeren- para impedir a sua disseminação pren Acompanhado de sua exma, íamiha,
cia da diocesse de Natal para a de 'derão a nossa attenção, embora, em segue, amanhã, a bordo do Anna. para
Bello Horizonte e na qual aquelle pre' 'alguns Estados da Federação, tenham o Rio de janeiro, onde se vae es-

lado faz as seguintes considerações so- dado logar a criticas acerbas á acção tabelecer, o sr.' Victór Peluso, que O .n,ome dllo. dr..Herci-: ASsrNTAMrNTO nE UMbre o actual momento politico: do Departamento. durante muitos annos, foi conceituado [ [ Lt
«Asa-se tambem esta opportunidade Sempre que uma epidemia de peste commercl�nle nesta poça

.

110 LUZ-fOlmuito ac-, .

"OMMEMORATIVOpara transrnittir ii v, exa. QS meus pro' bubónica se manifest r, urge circums- Cavalheiro de bOIS qualidades, o I' d
_./

S-
I li

'
-

testes de reflectido ac .. tarnento e res- cre vel a rapidamente e impedir a tod; I sr. Pel�so, soube sempre ca�tar as C a na o em ao '

oeltosa admiração na emergencia em transe que a epizoetia se d ssernine syrnpathiss geraes, sendo. oonsso Ia·./ Francisco o Sr .. dr. Abelardo Luz, Secretario

que rnerectda.nente proclamado can: pelos ratos, attíngindo aos quehabi- mentãda "a sua amencl�: .

.

do Interior e Justiça, recebeu do. sr.

didato á suprema direcção "dos desti- tam na zona dos campos, tornando A?�. e, exrna. Iamilia, deseJa.mos O E' S D H '-T L-
'Bertnso Mai'l. O seguinte telegramma:

nos da, nação. recebe v. exa. inconsi- assim muito difficil sinão impossível uma f�lIz viagem,' .

xmo. r, r. .etcl 10 u�'1 «P..lSSO Bt;>rrnann 14.

d d· I
emmel1te Chefe dJ Partido:' Republ(-. T mos d

'

d I
dera os e soeze:3 tratos. . erra Ica a mais tarde como acontece

.. .
. cano Cathuil1!ltse, receb�u dJ sr. e",. o. gran e prazer· � evar ao

O conceito de eminente probidade, I em certos paizes e infe'izmente em ArauJo. Figueiredo.. Cornm nd me 1f' d .,
.

V I
. conhecI nent� d.o Ilfustre a1nlg\o termos

o inteirit'o çaracter e a abnegação ii. alguns das nossos Estados. E"se ter· Acha-se na dIas, nesu Capltalt o segu'l td. tal re ertc,) Ilfr, o levado a etfeltü o assentamento do'
.,. . d' t' t t

n e e egramma: ..

d'd dlimitada que na ví�a publka soube v:
I
Tivel, fl�gello' que. e_m sua dev�s.tação n�5So iS me o con.erraneo. e aprt -. �ão Francisco 11, .

\ pn�e!r..? marco a se e a nossa, co-.

exa. granuear mUlto ao em vez de se I na Indu mata mllhoes de tndlVlduvs Clado poeta sr. ArauJ\) figueiredo. I O vosso o
'

'd t" t \ lonlsaçao .

. h'"
.,

.

d' f I •. t
"

-'f I' -
.

n l�e quen) OI, an e-, O acto teve a pr e d d 'J
.

am�s4Utn. ar, mais se Ir�a la e u gu· anUU3,men e e. qne Ja IJO� cei .o� ta, I' .'
. I hontem, \!lvcl!ll�nte acclamady p)r oco

es nça ú i. UIZ;

ra a medIda que- se atel� a frag?3 da vez alguns mllharas de patrlClO�, e
i

A bord� d) Anna, s�glle a�anhã, casião -do lançamento di iledr:l fun.
de Direito da Comarca e de· innume-

provação. Juntando a mInha debll voz uma doença dt! ratos e transmisslvel para o RLO, o sr. Lucas, MonteIro de I damenfal do «Abrigo. 'para dois
ros amigos. Cordt:!aes saudações .•

á do collend�ssimo episc,opado minei· ao homem pelas picadas das pulgas Barros, recenternerl-le nomeJd) agen '1 mil pescadores Resl)eHos�S S'luda�ões
. .."

ro, cujo publico testemunho de apre- Que os abandonam depois de mor. tQS, te. fisç�1 de consumo no Estado de
I

.

. I c � •

Inauguração da luz. Ale-
ço terá constituído o mais valioso·coo· ínnoculando'l(1e o germen pestgso dç' Plauhy.

A
�

tor.o m�r�1 tributado a v. exa. em, nom�nado ,bac.illo de Yersin. Que as
'"' . _

- '1 A :RESfITUIC O DA GAUGIO DA c'trica em Canoinhas
meIo as Injustiças do. momento, asse· medldaE referentes á exlincção dos

.

.:legue, am�nha, no Anna, ,p'!:ira o I POMPANHI Dguro ainda o concurso de mÍ'uhas po- ratos' prgduze.m reSultados. patentes, Rlo d_.e janelr�. ortde vae VIsItar a i u A A E. F. SANTA
bres orações pela tranquilidade e b.em demo.nstram-no os obtrdos na cidade su� �a. raml�la, a éxma. sra. d.

'CATHARINA
O exmo. sr. dr. 'Hereifio Luz, illustre-

estar de v. exa. do Rlb de Janeiro e de outras, onde Nalf Barros, virtuosa eSIJOSa do sr. Governador rio Estado, recebeu do Sr..

No Rio Grande do Norte são quasi ellas se tornára pode·se dizer, endemi- dr. Alvaro Monteiro de- Bmos; pro Octaviú RlUen,
.

Superintendente de-

unaniroes as sympall1ias em torno de ca e donde foi er.radicada. Toda a .IDot0r publico da Palhoça, R'
.

14 Canoínha's, o seguinte tdegramma:
. 10, .

C
.

h
Y. exa. organização de Hygiene não poderá O dr. Pires do Rh, Ministro da

'" anOlo a�, 13.
.

Com os mais affeduosos votos de esqu�cer o combate syslematico e na Regressou, no domingo, do Rio de Viação, solicitou ao seu collega da
Tenho a honra de communícélr a

um novai anno venturoso e rico de medida- dê' suas forras a esta ceifado. Janeiro, onde foi adquirir sortimento f d d H B
. V. Ex. a inauguração offidal da luz::

• _ azen a, f.' om6.ro aptisÍlt proVI- l' .

I
bençams que peço a Deus jorrem cá r,a de vidas a peste branca un, versaI, d� t.asendas, para � sua �Jsa c�om-:- dencias, mediante o"l respectivo conhe

e t'ctrtca nesla VII a no 16 do correr:te�

flux. sobre v. exa. e sua futura ges-! a tubercu.lore. A fiscalisaçao de leite, merclal, 0�!J sso,conterrlllle.) sr. Jose Re· cimento da Companhia Estrada de
C�)rdea�s saudações,:.

� di! Republica. subscrevo.-me,.com I em ·tão· boa hora já ioiciad1! nesta I nato, de SOUZ�I SO�IO doa fi.rma Souza Ferro S?n�4 Catharina�' no sentido de I
- .. ----,...

---�-----
-subida consideração de v. 'exa. admi'j capital. a tUberculinizaçâo do gado & CIa, propnetarla da lo}a ex·-Per- ser restituld;:, a caução de 500 ap'l- �[Of d� -

rele-aO dO' Dr Bnr·'·r"dor e servo humilde em Jesus Chris· leiteir.o sempre que possivel, allia'da nanbuca-na. Ic'Çaea?"feudmeraa.caSOnoJ.uvarolordOeoID5io%al dreel.tlct-:OOeOm$!
t � u p�. '

U· • fi
'4o-(a.) Antonio, bispo de Bello ,110- I á fis'calizaçào de gt'neros alimenlicios '" /0

fizante.. I e a adopção de preceitos hygienicos V./SITA virtude do Centracto de 26 de De·

'" 1
.

r- J
,(

A.s proximas-�l,eiçõe!i pl'ési-I ���íra�s e p���ja�se�t�s ço;���:ftui��� relY�f��o:rí�ossr.hO�����iOo -Sk��� c�� ���:t� d�. lià�40;,istge tr ��oM����1 [110 DI el dBO ue
fleoeiaes uma 'parAe do combate a emprehender. Ros.a. eSt;rivão de paz, do Sacco d�s de 1918.

I
De'butro lado o diagllOstico p'recoce Limões, que nos veio agradet:er a no Cónsiderand'O sem dfeito aquellel Na granJiosa recepção feita em S.

Horizont�J 9-'-0 chefe de po'· dos indiviJuos contaminant�s, veriti- tida que demos de sua nomeação. Contracto, d�ve:ldo a Companhi� . f'�. José ao exUlO. sr. dr. Hercilio Luz,-
licia expediu hontem circulares. a tu- cado no l:!bora10rlo permitthá que-,.se c1arecer. a du v I�'J .

qu&nto a leglllml- eminente chefe do Partido Répubr-d,os os dele�ados, recommendafldo em. pos,sa estabelecer uma camp:mha que daáe ao seu dIreito.' .

C. .

"

1

nome do governo que, , por occasião' tendo por base' a educação do c�>n-
; OONGR�G�C;AO .MAR/ANNA cano atbarmeOs8, 8stIverahl tamberu

�as eleições de 10 e 7 de Março pro. taminado e daquelle que com elle se Reune·se, hOJe. na saJ� das Co_n • �s seguintes cornmÍssões das Asso-
ximo, garantam por todos os meios communica possa r-eduzir ao minimo. fere�clas da Cêlthedral a Congregaça�

j
. Andarl)ho cÍaçõ8s,locaes:

:ao seu alcance a liberdade do voto, as probabilidades de disseminação do I Martanna de N. S. do Desterro. .

- Club R. 1 de Junho: Coriguas�
Ilbse�vando no entr�tanto a maio.r. ÍIOl, mal,. já que o _isolam.enlo obrigatorio e

.

- - ...

I Chegou de Mafra, o andanlho I Costa, POOI'O de Alcantara Pm'eira e-
:parcudfttade e termmando �ne' flquel!1 pratl�a em �van�s palzes ,demonstrou a

Ange lo La Porta' brasileiro, sr. Oscar de Andrade, que Bemardino- Sohn.aquarteJladQs os destacamentos pOlI' Sua ImpratJcab,hdade. . nos deu hOl1tem o prazer de sua

ciaes 'E', ,necees�ri.o q�e o. doente esteja �.' ,I visita,'
' . Liga Josephense.: Pedro May�

sempre em VI!?;I.lancla afim de por �o· I
'.

I O sr. Andr�de, que é funcciona'- vorme, Alcibíades Ramos Moreira e-

A. eootereueias, realisada. dos �s meios tmpedlr () cOI�.acto d�t Deve regressar haJe, 00 PortO':Ale-lriO do Ministerio da Viação, deneou Felippe l-'ctry..
,

.

pelo sr. Nilo Peçauba no espu os ou escarros c�m o ]e.c-tos e, are o sr Anuelo La Porta, digno e no dJa 10 de Janeiro, o Rio de Ja� 'Edú Ohaves 7!'. B, Ol'ltb; JoséDorte-IT...;a earta di· uso ou lançai os ao chao ou em qual.
b

f d d'
e.

t I Lot
.

'd E
' neiro iniciando sua eJícursão a pé

riglda. ao pr-eMldeo' quer ,parte de modo.' a podere,? VJt a
HS orça o ll'e� or (�

.

ena. o S-I pelo; Estados do norte e pro�eguit1do.a Filomena, João Sa:ndiu e João· Etelvi·
t.e dà As.�mbléa ser por elle proprlO absorVIdos ou tado-, que haVia segl1ldo de 1ut0(Oovel. I pretendé segui� hoje pari!' o Rio no de Farias.

.

f.e8gl.tivll Flu- por seu semelhante. partIndo da Laguna. Grande do Sul.
. U!lliao Josephense:Virgilino Fer-'

mlne...e �ã?, deve o tuberculoso desanimar, Como da sua primeira e:x:cursão, A. sua excursã) pPendeu se a elabo- reira de Suuza, _'\oreo reJreira de
Pouso Alegre, 9-0.sr. Olavo 00' pOIS la Laenec a�severa va ser. a tu' o sr. La Porta foi muito feliz, tendo ração de um livro que apparect>rá no Mello e José Cyriaco de Souza Cos-·
es de Oliveira. presideme da Camara ber�u_lose. a . ma'�s euravel de. totlas feito ás soas viagem de ida e volta em

nosso Cent�nario e que <=oncorrerá ta.

unicipal, devolvendo um
1 livro de

as doenças chronlc·as e Conelm em . - '"
. a um premio. .

iSClJfSOS de propaganda. da candida' autopsias praticadas chega v.a I á coo- excellentes Condlçoes no sell automo·l Ao sr.' Andrade de sejam os uma

ura da chapa Nilo . Peçanha.Seabra, cltlSil� qu� 80% :da humal1ldade era I velFord.' muito feliz viagem. I

creveu i:lO sr. Art!lUr d'Araujo COSIa, constltuida por tu:bere�losos cUrad?s. Ao sr La Porta, que deve regres�l .

.

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

�idente da AssemQléa Legislativa .

O seu tratament� e bélsea�o. ptln" 8�r no'Max, apresentamos os nossos

R I t
.

Io Estado do p. i,o de Janeiro, a se- CIlJal"?ente em pr.ecelt0s bygtenkos e .

pr'
.

"t'o de bo
I

•

d'"
.., f a· -1!lBo,rrlp a" alimentação sadia, ao par de uma ha' cam 1me •. , s as VIn ...�.

.
li. U A

�uinte carta:
" .-.---.-.-.----------

«TenHtl a honra de devolver a v. bitaç�p bem. ar�ada e ainda m�lhor - ----�- Os nossos jovens cont.erraneo8 �E!JEBSaE39E]E1Se13l3ee� .

.J!X-à. o presente vulume contendo as
Insolada afim e que o organtsmo lnleg(alm�r rell·dOr Francisco Silva, João Guedes Junior, I!J iii .

Dnferencias preferidas .pelo dr. Nilo poss� encontr,ar os element.os que I�e � UI DIU José Simeão de SOl1za fizeram uma fi Os Advogados Dr. \belar- Ol�
çanha em sua via!!em de propagan'

permItiam !ular com vantagem e ven' t- .-
t

'

t A BCm do Luz e Accacio Moreira (1)
�, cer o germen invaso.r.· I No 'relegl'apho 'N"'act'on�1 e"ta�o re·.

reVI8 a manoscnp � -.' . .
-

iii . . I

pelo Norte.
A .

I _.

... "'J
. que, hontem, aprecIamos. W partwlpam aos seus amigos· e ur

Devo dffirm ..r a v: exa. qve não li os governos compe!e, como me

I tidos teleO'l'ammas para os �ts . \

N
.

'. I
\ m clientes desta capital e do int,e. lU

referida� confereflcias por sabeI-'as didas preventivas recrularlzar e fisca- D "'d Ad I h K' d
...

F
as\ suas pagmas, ha .l'ef exoS de m

�. I t b IJ.�
, ._e. . epnta o o p o on er ran- -

II-
-

d
. ili rior que fllsionaraUl OiS seus 8S- m

adas peja ambição pe5so'al do con- Izar. o ra a I»J-,--quer l'ufal ql1�� lO'
.' �

.
. �. ,..' lnte IgenClas prorne�tq llras que, com

.

. -
. _ . LB�,

nte e, por terem partió·. {'0P;10 t�ar. dus!t1al, para que �jle possa corish'tulr CI.I5C0 LIma .Eduardo, Hotel, Anto� mais estudo, farão trabalhos dignos ,Ü} cnptvrlos, achando-se habll1t-a- )lit
m de IJolidco dí1b·.f

- r,1) '-f' '1"'" .. ",. L\i'� fon)" de feliCidade e progresso. mo nabdral, VandE'DS, Hoté'l Int.er� de ''''preço' lU doe, portanto, a .
attender quaes- ID.·,I

,
_ ,"uOJO e a so que t qtnalJo e [-' d'l

' ,.. ..

ID"
'

.

tl costurrd'à<tionrar aS altitudes soo h"l1pezame��e lorl_le � causa de e namona.
, Ao B O. contem bôa pr,)sa char. .

quel' serVlços proflSSlonaes, não II
nnEs qu -'

1 paé. e 'f1ntqullamento da ra- .

I

10 SO' nest d' m
.

' .• 'te assume e que nao se JU -, , �'--.
-- .------.-�

.ges contos etc'
• a como nas amaIS co· lU

ilt�� portanio, na obrigaçãO de exe-, ça, 'fanf I ' do o isola.mento domiciliar, sendo po'
, '

m marcas do E9t.�do, Jr
lutar .0 que promette em discursos Q� esta a epra, st.�horesl de.vere- rém sempre preferivel encaminhar·se '. m Es' -

t
. . -'.!if.!

t':heios de fh�torjcas �de �ntira como �os Ae a�il��mpre vlg,lan\e�, �?lS fe- para. um leprosll'rio, 0!1de lhe seja pro" A Jlarrel'� em Ilmby crzp on� provuonamente II"

São os seus, se por ,lnteltci.dade nossa hzmeU\rrande � a sua des�emtn�çãO 'porClOllado om. relat!vo. conforto o .Uu!l, U II 1,_, m
d rua VUJconde de Ouro III

chegasse. �o posto que asp1ra. , 11ã? g; sentidestedEstaqo e ;rJeve.mo-s trata��nto, cUJa efflcacla, se�undo U Goverllo ,do Estado mandou.J!l, Preto, n 40· :n
Como .fllho de�ta terra honrada,

.

no- agtr no',
'1�m

,o e !orn�rmO'> BlOd, �statlshcas de observações procldas oxtinguir a barrei:a. em lmaruh" Cai --p .., iii;
r.e e alll·va de VIvas, que os politrcas! me,nor ? Ih.,

ero dos mfellzes PN; ella na Amenca do .Norte, nos levam a
(E d' d P' da

.,

)
Y Dl' I'

xa oatal, n� 110
"

I$.!ii?ente� lê� coberto das mais bai' contamlOado5"\
. ..'_, '\.". crer numa ema amda provavel, mas . ntr�, a _as lca '3), a qua, ha

I .-:iLORIANOPOLIS-
"

mfamlas! e que tenho o prazer de Sempre 'queTe{rondl�oes d) in91''1l ,n":la melhora certa.
.

. rl�a8? tmha Sido rn�dada para as/pro- I
ln: e$te vcJume.» viduo p�mittir:J' :-e

\ode �EI\f. tolera-l '" .

.
. (Contmua)!·. xlnlldades da USIna.

EM MINAS

HpSPEDES E VIAJANTES
. I

• Tenente Regia
Seguiu, no domingo, para [oínville,

o sr. Tenente Cantidio Regís, amo
liar de Gabinete do Exmo. sr. Coro
nel Raulino Hum, illustre Governador
do Estadq,_em exercício, que foi até
ali . aguardar a chegada do General
Garnelin e acornpanhal-o até esta Ca
pital.

O Dírectorio do Partido Republicano Catharinense do Municipio de São

II jos� conta com o vosso voto �a eleição de .1'. de Março p.- vindouro, na qual

I
serao sufragados os nomes dos illustres brasileiros Drs. Arthur da SiI va Ber-'
nardes e Urbano dos Santos da Costa Araujo, respectivamente candidatos á

I presidencia e vice-presidencia da República. "'"

Nomes sobejamente conhecidos e apoiados por H Estados da federa-

Q�o e pelas principaes !orças partidarias nacionaes, não precisam que -lhes re·

pitamos aqui os merecimentos que os recommendam para tão altos cargos..
Diremos só, presado amigo e correligionario que, no actual momenio
...

.'-

o nosso partido precisa mostrar toda sua cohesao, puiança e disciplina, para
q�e �ique evidenciado que os seus candidatos são nomes verdadeiramente na
cronaes e que a SUa eleição representa a vontade da majoria dos brasileiros.

Precisamos tarnbern mostrar na presente emergericia, que o povo deste
Município está de accordo éom o eminente Chefe do Partido Republicano
Catharinense, Snr. Dr, Hercilio Pedro da Luz, em cuja campanha quer luctar
e vencer. •

.

Cedo de que o presado amigo e correligionario não. faltará ao chama
mento do seu partido e do seu Civismo,

Com muita' estima nos subscrevemos
Amigos attenciosos e obrtgados-

SãO josé, , de Fevereiro de' 1922.
O Presidente, Carlos N. Poeta
O Vice' Presidente, Constando Krummel
O Secretario, José Cyriaco de Souza Costa

Pedro Bunn
Domingos Filomeno
Virgilino' Ferreira de S(Juza

.(;arta do O_VO bispo de Sello
Horboote ao sr. Artln...

Bernardes

MARCO

VENDEM·SE 08 predios n.45 da
rua Beceay'uva e Travessa .Etar'
mOILa n. 1 Trata se nesta redac-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CONGRESSO DO ESTADO'aPte�eAttida á �a �ommissão um re- O comicio do sr_II EXPEDIENTE. 'quenm_ento de isençao da mesma na

M
LJirecttJl--(.)SCAF "U�AS

A()T-"- ela 22� sessão .')f·tlimt- tureza, juntando documentos que pro' Crispim ,ira" 'I. e.n"';'" r r mnusrraeêo e olljClna�:-R",iJoão'PlDto

r.-" etn J O de Setembro de vam o estado de pobreza, e não ha-
ítle!l!m.28

' hlYa lo forrefa- m

... SF" AS81GNATURAS
]921 vendo mais tempo para um novo pro- em • ranClSCO:-, CAPITAL

jecto, a Cornmissão apresenta em ,3a .
'" ·1· 'I

Ann» •• , ••••.
' •••• " • Z4$OClO

discussão, mais essa emenda. prO-Dl ISmO_ Semestre, . , .. , .

"

... , .. , 1'Z$000

!. . INTERIOR E ESTADOS
Vae á Mesa, é lida e approvad a com t r \. 24$000rans:aormou - se I �nno •... " ' .

'

..•. ' ... , ..
'

'"

o projecto, a seguinte
.

n"uma' ve'rda'deI-_
Semesfre . 'E'S'T'R'A"N'G' ;I'R'O' ,

. , 13�O,) IEmeada ao Pro.jeeto D. ã!! "" _
.J:.4

•• _

Accrescenfe-se onde convier': e An'
.

. AtiDO, 1, •• ". ":::1$00

gelo Versola, bem como depois da pa' ,ra apotheose a�i�n�=�:!:����S e annuncios são pagos'

Ia vra esgoto - «e installações sanltariass
e depois de Tiradentes n.· 34,-. rua aosdrs �Hercilio
Cruz e SOUZíl sem numero». L A hs- s., 10 de Setembro de 1921. UZ e

_

rt ur
Carlos Wendkasen

.

BernardesIkiago de Castro
Caetano Costa Rio, 14_ 1(00 eorrespoudente da

esgotada a ordem do dia o Sr, Pre- S. Francisco, 14. Trib )
sidente levanta :a sessão, designando' Cr isnirn �fira reallsour hontem, aqui, O

una .'] P
ti 'I d ..; did t dr. Ni o . eçanha prete .tsndo

para próxima a seguinte um mee ing em pro a can 1 a u-

d d Nilo Pecanha tendo -nume molesrin, dr>�i,�:u da sua excursão
Ordem ti., d ja LI o t,! .,...... quer sUQe1"ficic callosa. Este caIlicida II

12deSete""�b'rode 1921 rosa multidão apauterdo o orador, politica a S. Paul.o., prantidôP'lnlpararinstantaneameÍll:Ieadcw'
, ". _.

apenas duas ou tres gotàs seiam applieadllli

la parte f;:;rnando se esse comido uma ver' sobre o callo, e este em poueos segundcs pocle

d d
.

h did t dA·
ser Inteiramente extraído com 3S pontas dos

Apresentação de projectos, parece .a eira apot eos.c aos can I a os, a . �edos não importa a que profundidade este-

DECRETA:
res, indicações, requerimentos, etc. Convenção Nacional, notando-se e.n' nnunclos .

I ��� �ua��' j��\e:ri:f����od�lra��m�
Art. unico. Fica concedida a licen-

# '_'»� p............. . I t r,e as pessoas qu.e. contestaram Cris- Para isso é issencial que se obtenha o verda-.

d -d .

t
� d

... .......... 1 deiro "Gets-lt:: o qual é facilme�te reco-

ça e OIS annos, para ratameruo e 2a discussão do projecto n. 54, que ptrn, o dr, Eugenio Muller. 'o deputa- FLORICU t..TURA
'

nhecido porque a marca da fabrica (um gaIIo

1 saude, a Carlos Frederico John. 2' es- isentá, pcr fi armes, dosdrnpostos de I
do Maneei Deodero de Carva!ho I

���:g:��t���)r;��
crivao do cível e commercio e 2.1" es- capitsbe exportação a íabrica de xar- Depois fall,ou o professor Nieode- ttoseiraa, 200 variedades.' ;:�eese��'!tu,:da�m���
crtvão de orphãos da comarca de joín: que fundada por Tito Bianchini, na rnus, que brilhantemente defendeu os Enxertia baixo: '1$500 por pé e 15$ ��o,.poéhi:gp.1t'ü:nÃ:
ville; revogadas as disposições em CIdade de Lages. ': \

I Drs Arthur Bernardes e Urbano San- a d.uíia I ��il� distribuidores no

crntrarin. 3,� discussão do projecto n 41, que II tos,
contestando ,ccrn, �rgume,n�os soo Enxertia alta: 2$500 por pé e 25$ a ' GLOSSOP &: co.• ruo.

Sala das Commissões, 12· de Selem' isenta de, tudos os d1'reitos estaduaes lidos as �e.felenclas �nJustas feItas_ ao duzia. ------

bro de 1921. ..' a prim�ira fabrica de louças brancas Dr. Herclho ,Luz. d Izen�o que ,Vida! Poiya�ta ' naDa: 14 variedade.s: "Eã'DITArs'Edmundo.da f:.uz P.lJlto, relator (pó de ptdra) que se installar dentro' Ramos, chete da opPOSlçílo, fOI e e 1-2$oo? por pé, duzia. 8 -15$000 :.I:.t ,t:.,., .

. Dorval Melchzades '

do Estado.' , • ainda um inimigo de S. Francisco. Trepadelras)$-:34$ por pe
.

'

J';mellda no nrt. 2· do I"'ro.je· 3a discussão do projecto n. 33, 50- Em "seguida. numerosas pessôas,·de I Cravos amefi:::atlos: 30 yarledad«;_s G'overno MUDI·CI·palcto II. 16, bre a dcaçao das ierras aoS munlcipios todas as classes, inclusive muitds fa-, em tod�s as cores l$qb�. :>$ por pe.

O çongresso RepresentatIvo do Estado, milias, percorreram as ruas vivando en' �hal�a& cactus e peomaflora; 12 Cobrança do 1'. stmestre dos

'. DECRETA: 3a discussão do proiecto n. 56 qele IhusiJstícamente c Pa-tfido Republ;ca-[ ar.'ed�lQes em 'I a s o s-: 800- 1$500 impostos' d@ continuação
Art 1 Fica creado ellJ todas a�' trata:de accidentes do trabalho.

"
no .Cathltillen.sp, os Drs. H.etcilio Ln, c�da um fodas 12 vanedade�8$o)o

b d
.

�.

�omalcas,'do. Eshldo o cargo de ava 31 discussão dn pRojecto n, 21 A, I fehppe
Sch,nldt, os chefes locaes, Caleas. 5--20$000 , I .

a ",ertup e negociO. a ençà(l,

ha�or p,��vah\"Q datazenda �S.ladoaJ. que trata jo subsidi) dos Srs. Depu- rei�ando geral. enthusiasmo para o Cam�has �-:-l��ooo ,

'- f
�lt'hrculos e taxa S3nltaria:

.

,_

Art, .:. O aval ador pdvallvo da tados para a LeO'i�JatLlrl de 1922 a pleito preslç1enclal. , Euc�hptus. 20$000 por cem I De ordem do sr �uper.nteI1-
r .. zeRda Esté..doal perceberá apenas ps 1924. ,'" II, Tambem fallaram Jayme Oliveira. o I v!)mfe�ilS', .Boxus; a�bustos e arvoo i dente Municipa I, e 110S termos d'o

molulT!enlos comI ntes da tabella R 3a discussão do projecto n. 44, que pr,ofe�wr [-<'ontes a,favor da sit�ação do·· res para_Jardms � avelllda�. '

rt:gulamei1w, faço ,pub-Jico, pára
do RegImento d"', Custas. , orça'a Receila e iiXl a' Des eza ara!mlPante, tendo Vindo a athtude dos P.almeII�s ro�elras, h.el.'otropos, ge. Cl ;

•

Art. 3' Ao. avahador da fazenda e

I
o cxercido de 1922,.

p. P, d;ssidente" estabelecer. inco npoir.avel ramum, pultatum, gloclola, etc., em conht;c. mf'nto dos 111t( ressados,

vedado ?V?hH quaesquer bens por va Levanta-se a se&sào. I enthu5iasmo pela caUsa defend-ida' pelo, vasus. .

que durante o corrente mez, em

lor InferJC'f ao que a parte declarou _�-:;c::; lO--�""'" -
• eminente Chefe Dr.

I
Hercilio Luz. . Oarlos N�18on t0dos i.S diàS uteis das 10 ás' b5

na repartição fiscal, do Estado" sob

I �UP[HlnrfnDfn[lA MUnl[IPAl Dt!I .

O mov.ime�t() local pró-Nilo é che
_

FLOR

lA.
NOPOLIS, hdras, SP. procede 11' esta Thesoü-

perda dos emolumen,os para a fa' i fIado por Jose AI ves CarvJlho e n:lo·.,
. .

b d' d
d d d

•

I LOTERlA rana· a Cu rança, os Imp: sto8 e

zen �, even o o e�a.Clor representar
.

flORIAnO'Oll�
cOlltaeleitores para' o pleito. ,,:'

ao J'JIZ; que communJcarà o facto ao I . ' I F;·
. abertura e:continuação .

de nego-

Governador do Estado.
.'

_ • I
OI este o I1l1ffiet'O da SOl'te grande çios, aferição, vehiculos ente ao

A!t. :.1
•

Os exactor�s forn�cerão por I
__ _.

- - -,

. l'OS dlSSIJentes .Ian- i de bontem 72494 saoitaria. cOlltespond e taxa pr}-
escrlpto, mdependente de sello. qU,al- AdmInistração do sr. ,capItãO" I .

I'
. weiro semestre' do actNal exerc�

�U:�a��c��r�·�:::�n�op�:fej(�e �:�:��:� JCOãO Pedro d� O�veira I c.am mão de t�, i flPRflA Df IRAHiPOBr[� cio de lljt2, sendo' a tàxa sao)-

nho de suas fUIlcç5es
arvalho Su��rlDtendente r; .

-

.
! taria" cobrada de acc.or�o com a

Art. 5' Nos ür;olamentúS as avalia' I MUDtClpal 'dos os meios I Zimmernu,nri & Cunha tabella arinexa â Lei n. 251 de 12

çõesserãO,feitas pela parlee peloava- I II V'· de Janeiro de 1917, em combina.•.

liaaor p'r,ivativo em "resenl"a do juiz. EXPEDIEN'fE' . '. .

lagens tr.· se�1anaes de aut?·
•

r- 'Y R b t t I I tIl E t
- ção com o art. n 18; da I..Jei n .

.A�t. 6 A'::> avaliações de terrfnosterã)
.

ece emos o segu n e e egramma: moveis en. re tlJ:11y,e o s relto

sempre por base o metro quadrado. J Mez de Fevereiro i Herval.14" , " '.
.

De ·Itaphy: 441, de 27 de Outubro de 1917,

Art 7- Qu,md;) no espoliúse com- I ,Os partrdafloS, da, dlssldençla el1_1_t� I ' Parti�as: 2a5,
-

4as, e 6�s, I O contribllitlt� qne não satisfi2ler

prehendam bens situados em outra ) Dia P legramma desol.ldanedade que dirigI', D E � ", o seu debito de:1tro do praso ac:-

comarCà, que: não a do domicilio do Ofíicio n 1.031,
ram ao Dr: Ntlo, Peç�nh I incluiram /p 'd • 3-> s;rello. S· bb d ma, fica sujeito á multa oe 10 /.

de cUJ'us o. a vaHador privativo requi- 111,
.

dr' A th G"'· ã D
entre os slgnatarlos, . o meu nome,

artl as. &s, oas. e ,a � 0S

.

' mo, f>r. . r ur lllmar es, ,

'

11 t'
-

d
. PASSAGENS 30�OOO decorrido o dlto semestre e' ele

sUará do respectivo exactor, as infúr' Chefe dos Serviços de Saneamento e sem. a mm a
.

a ue"orJsaçao, eterml-. 1 '!P

mações precizas, afim de ser feita a Prophylaxia Rural. Nest�,
.

t nando ? �eu energlco. protesto. ,

Para mais informações C001'OS 8rs. vada a 15 -;. � epoca da cohraw"

avaliação no fôro do inyentario. ar" os devid, s fios, junto tenhe a
Sou ttllado ao ,.partldo republlcan,o I

. Gern CD. Huber ça do 2' selT ,-- -.

�r1: 8' A. nOl1_leação de avaliador honra de fazer chegar as VOSSIS mãos cathanllense� ,chellado I�elo. benemen- No' HO'rEL METROPOL Thesourar;a da

prlval:vo sera fellé! pelo Ooyer.nador a copia do contracto firmado peb sr, �? �r, Herc!llo ,Luz •. s,-g�lndo a sua
.

dencia MUI1icipal de Florianopú.
dó ��tado. que pod�I'� pedir In�or- Abijjo M;lfra, sóbre os serviços de re· :;a.bla � p�tr:otlca _Qf!enta9a? - OH'

.

h t' h·'
m�çoes sobre as "habilltaçõe,s e. Id�. moçãu do lixo e limpeza geral desta Ci- Sa-t;jaçoe�, (As.,) Elpr.dlO\Chaves Icma p O og,rap rcas lis, 3 de Ja\teiro dt: 1922,

ne_ldade. do candidato ao JUIZ de D,- dade. duran,te o -corrente ann!), e bem
/

de photogravura
AntoniQ Coelho Pinto

reltoda·comarca.
, .. A

assm on.939,dojornlJ (IRepubhca� Esco'la Normal' Tbesoureiro

Art. 9' �evogam·se as dlsposlço�s ql1e cOfltem o e di'ta I relativo ,o mes�

em,CClntr.no .' mo, .ss·umpto.
.

_

I
Acha'se lunccionande a nossa offici-

O major, LUiz de Oliveira Carvalho l

Sala das Commlssões, 10 de Setem. I .

supplente em exercido do Juiz de DIreito

Amanhã, ás 10 hQfélS, terá logar na na phot�grapbica e de pho.to,,;tavura da la. vara da Comarca de Florianopo!:9,n
bro de 1921..

'

Requerimentos despachado� Escola Normal inicio o exame de a d' estabelec.Ida, par.a a cRepublica) e par forma da lei. ,

LuzPueto,.relator· bl Faz sàber aos que o presente virem e

Abelardo Luz DI'a 1.
missão ao l' anilo ,nor,mal.. I

o ��t ICdo. I h d'
delle conhecimento tiverem que de coafOf-

B d ã fi I I P
.' A. prov'� a ser fella e a escrJpra de en e-se a qua quer c ama o (_ en trlillade com o § l' do art_ 2" do Detreto D

e ac� n IIU f lO rojecto. D H' d AI -d VI· . . ontm d t d t 4226 d O b d 2n f

n 5.. r. enflque e mel a a ga Portuguez, segUlndQ·se. depOIS a de c .... en. a, com o a � pres eza. de 30 e ezem ro e 19 .., icam
.

'. Corno requer, expeça-se alvará. ' Oeogrf1phia e r)or ultimo a de Adth'l EspeCIalidade em reportagens photo' . deSignados os dias de quintas feiras e sU-

O Congresso Representativo do Es-
Jeronymo Valsnte _ Como' requer

' '\ graphicas e clicliés. bados, no palacio Municipal das 12 ás 16

tado . " ,

.

,

,metlca. I
. horas. para as audiencias especiaes de in..

.

'

RESOLVE:
ao Amullar Techmco para, dar ahOha-1

..__- I Preços modicas.
, cripçllo de eleitores, os quaes deverllo apre

.

O
"

" I mentn. Expeça-se alvara, • t
Cliaki minímo 5$000. CenÚmetros sentar no acto os seus requeri:n�ntos ins�

AtI. !,' � conceSSlon2f10S de terras, João Baptista de C ar 0.- Como R.egístro C I'YI· I 100 réis ,
truidos com os documentos eXigidos peJo

silo obrigados a requerer os tItulos dê" " �rn. g:", I'
art. 5· da Lei n. 3139, de 2 de Agosto �

finitivos dentro de seis mezes, conta, requer, e� rV}S� v�.a ,mfol maçao, ex,
, . e.tssaeeSE3laElE3e:Jlae 1916. E para chegar ao conhecimento d.

dos do pagamento das me�mas, sob peçaAc'hs�lla vWaado �. Icdença·S t .... s Na-o
Muvimenta d I Registro Civil do rp D J sé B

.

-t tD todos, mandou lavrar o present que será

I d
' 1 ' es e e",lu os an" -

C t
'.

d' C C
" w· r. o 01 eux affixado e publicado pela impren a. Fl.oria

pena de uma mu ta correspon
.

ente ao podendo ser a rov d a pIa0!' Que
ar ono :.t �marca de �nolOhas. Iil '

. 10 nop,olis,10 de Jane:ro de 1922. �u. Joft

..
dobrados em�lumentos d?s t�t�loS'. apresentou cottbrmea «arecer d� Au.

durante ,o 4' Tflme�lr-e de 1921. m ADVOGADO 'ii Garcez Junior, .escrivão o
.

escrevi (898)-

í ., Art. 2' Revõgam :le as dlSposlç.oes em xiliar Technico cOt;C�do" Ik.nça Te'
fiilleclrnentos ' 4 '

m mW' Luw de Oliveira Carva"Chli.

'\"eontrariú' ,"" C<isamenl()s , " 5 t
.

Está conforme.

i' Sala d�s Commissões, 12 de Setem. dqau�rplde·l"o dAevUe�ldOr sTer ha .01,bra fEiSC.aHsa· Nascime",�s 20 111 rOAS 10 A'S 13. HORASJ m
o Escrivli:o José Garcez J'Umü

Xl I<.l ec n CO. xpeça- n' t
\,

d I t
' •

m
�

bro de 1921., . se alvará de licença �rec orl� o n ena!' e)ushça,em . Pl\AÇA OENER6.I,.. OSORIO, 24. iO Go;ver.n Mun'l·Cl· aI
Luz Pmto, relator ' '.

' florlanopohs,14 de fevereiro de 1922. !3ES1E3E3G5JSaeelal2JS�tNt

Abelardo Luz IY 3
�....,_ .._-,-,' Revisão do lançamenio de imp •

.
Ile�n.cção final do .·ro.jeeto O.'Maria Adol��ina S�lIes da Silva.' n 6DBnJ'�J tUI·l. Rarhedo [hona ..GR,EJA EVANGEUCA PRESBITE."fANA de apertura e continuação a�

n, 51 Ao Auxiliar Technico para informar. ... � li U 8 �I DE flODIANOPOllS
goc�ost., fabricas, officinas, et

O Congresso Representativo do Es- A mesma, -Envie· se a Directoria
ao .RI"o. .

fl
,

.

afenção de pesos e medidas
,

bdo
DECRETA..

de Agu';l e Esgotos par a ,os devido!?
vehiculos,

f
De ordem do Sr. Superintende

Artigo un�co. fica' annullada a lei ms. Rio, 14. PasifYl' Rev, Jttlio C. Noguei'ra M_unicipal e nos termos da Portar'

municipal de Tijucas n. 150 de 25 de Procedente do Rio'Orande do Sul. No seu t�mplo sito á rua Visconde 11. 763 desta data, raço publico p

Outubro de 1920,' revogada,s as Abl'I,'o
Dia '4 I

� via S . .eaulo, chegou o general Luic de Ouro Preto, n. 35, celebram-se co.nhec.imento dos interess'-'dos que
M;1,fra,-Informe a Secre-; B b d 'h d It bt'.

CA

disposições em contrario. 'taria.
ar e o que velu a c amado o go' cu os pu lICOS com pregação ao dia 22 do corrente terão início

Sab das Commissões, 12 de Setem- vernr.' Envangefbo, ás quintas-feiras, ás 19 trabalhos de .revi5ão do lançame
Angelo Galliani.-Como requer de 30 di"

bro de t921. .

na conta
e ,e aos om ngos dS 11 e ás 19 do im.posto da aberlura e contin

accardo com '0 de,spacho 30 '

Luz Pinto, relótor P ·t C·
e.

• • I. ção de negocios, vehlcllloS' e -afer,

Abelardo Luz junta. ra a paF8 a alxa A fsc�Ja D0l1!tn!cal, para o e�tudol Clt" ··0 proximo exerciclo de '\9
E' annunciada a LANCHA BD·'A'VISTA

�temahco da SibIla e de calheclSTnolii acc:"Jrdo com aS tab.ellas anne

3a di�cussão do pr'ojeclo n. 52, que
.

.

de Amortisacãó p 'a adult?s e, creanças �e ambos os Lei Orçamentaria em vigor.'
leva as dividas, para com o Thesou- Vende,se ,a t,lUperÍota lancha á 'T S x'05, reahsa-se aos dommgos depois S�cretaria da' SUMritltendellcia

de diversos contribuintes de taxas oazGlina eBoavista.. Preço de Riô, 14, d culto da manhã (entre meio dia e nici >at de florianopolis. 21 de No

ua e de esgotos
b De Mina� enviaram á Caixa de Amor' meia hora depois de fReio dia). '. b"{"' de 1921;

NDHAUSEN (pela oc�asião. A \

trataJr cO'mp' n Snr4• tisação seis caixotes contendo ,barras Ingresso franco a iodo� «Vem e AI"n
e:) te 'do Elysío Simões, Rua oão lIllO, 1 de pfata no valor de 349 'Cf'ntos. vê" (Jo::to '46).

Milhões'
USaJIl o

/

Géts-It(Conclusão)
Bedacçã.o. fiaml do proje.. t,o

11.39

O Congresso Representativo do Es

tado de Santa Catharína decreta:
Art, 1'__:Terão accrescimo de 50%

as taxas constantes das tabellas L e

N. do regimento de custas, baixado
com o decreto n.' 483 de 15/ de De
zembro de 1909'
Art 2' Revogam-se as disposições

em contrario
Sala das Comrnissões, '10 de Selem'

bro de 1921.
Luz Pi'nto, relator
Abelardo Luz

Bedaeção filiaI (lo Projecto.
de Lei Ii. S

O Congresso Representativo do Es
tado:

Pira • dc:!r iDstantaneament&-Rem.....
Ô callo-.COIIlpleto

() "Gets-It" é reconhecido por milhl5es de
peatOaS em todos os paizes 110 mundo como o
lDdhor remedio na remoção de'calloa ou Q�

o Ir. RUo Petanba �eixo \ '�e
r ir a �ã9 Paulo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o regimen de ecOnO·lfne:r��h�t��e�e�r�s
estabelecimeníbs da

·

I I t O relato rio nã» falia das economias
mIa, na ng a erra que poderão ser Ieitas cim a applica-

•
'

"

ção das decisões da conferencia de Was
hington, como sejam onze milhões e

oito centos mil Ii'» as esterlinas prove
nientes 'da construcção, ora suspensa
de quatro novos e grandes navios de

Londres, 13 guerra, nem das re tucções passiveis
arcebispo O Comité das econ -rnias, nomeado na mobilisaçâo de gran fes e pequenos

I
Londres, 14.

pelo Governo íngtez, já elaborou navios da esquadra, cujo numero deve A rl·f.u�ra"ll .e' graVI·,rloml.i. D'a Demonstrações de alegria acolheram
d .li, relitortes recommeudando u n ser revisto oeto almirantado." a u� u �� UI� na Austria a . noticia de lhe ter a ln.Após a missa, que foi solemne, nrogramma de economias no total de' Em relação ao exercito, o Comité Irl�oda I glaterra concediJo um empréstimo de

D. Sebastião Leme lançou a benção 75 milhões de Libras, esterlifias (cerca ex mina as despezas de admi�istraçãO
.

U U
.'

dois milhões de libras esterlinas (cerca
:sobre, as espadas dos novos officiaes, de 2.625000 contes de réis). e propõe urna reducção de cíncoenta Londres, 14 dr. 58.000 contos).
udando-os, tendo evocado os maio- As' recornmendacõ es o Comité, mil officiaes e homens sem porem re- Outros ernprestimis a fazer ao rnes-

a presi Iido por SIr Erre Oeddes, são duzir os elfecti vos em serviço exterior. Recrudescem os eonflictos na Ir- mo paiz estão sendo-estudados por ou'es feitos da nossa Marinha de uer-
objecto de estudo p.ir parte do Ga- O Comité oropoz economias dras- lauda, tras p tencías. '> \ ,

binete inglez, que as subrneuerã�erois !i,cas n.os serviço? auxtli Ires
_

do exer- O overno re ara novos refor 'os
' O governo �t!stri'aeo suggeriu que

/ ao Parlamento antes de as por em CIto e ind ca v .nes reducções e eco g
_ ,PI P

-I'
ços , certas tapeçarias de Gobellns sejam

A gnnll·na v�n �dqnl'rl'r na· execução. nomias pela intro ducção de novo ar que serao 011 Vlac os para a I � dadas como penhor, até que sejamT
� Ut. vU . O relatorio propoz reducções nas mamento e recrganis lção, dos corpos A situação é considerada gravisei Uevan�ajos os embargos soore bens

Mo h d des�ezas de quast to os os serviços! do ex�rcit,o, e- da� forças aereas. .

ma
'

i pertencentes ao governo
-

austríaco e

'"lU' p�ra a �na Brlnna ue nocl0l1!es.. '.

I
o Gomlte,f iZ Imp(�rtante3 propostas Receia-se.uma guerra civil' devido I que foram emb�rgados por varias po-.. Se for adoptado, as despezas da ma- em relação a formação de um mmis-j , .... t'" tencras estrangeiras,

. 6unrra .inha serão reduzidas de viruê: e um terio da defesa para coordenação dos as I'lvalldades. dos partidos. O emprestimo é para melhorar' as fi'
li milhões esterlln.is; as do exercito de II serviços da defesa nacional. . 'nanças austriacas, que estavam na ves-

Buen »s-Aires, 14
r-

.' vinte milhões, as, da defesa aerea de Recornmenda-se tambem a suppres- .tlnj··,tH'"II nr'O'lodeO[I-21 pera dá bancarota.
O 'Ministro da Marinha ficou an- CtOCO e meio milhões, Isa:o do miuiste-io _d s transporte'! e L li II P _r;� U u --------

• Ó Suggere-se reducções no pessoal da das muras. Reríucções nas despezas da Bogotá, 14 C I' d Esetorisado agastar. 750,. �O p��os rmnnha, sem tocar' porem nas tripu I repartição do commercio de alem ,mar ompra-se apo Ices o ta-
na compra de dezoito navros auxilia- lações dos navios de guerra, 'serão elíectuadas pela reducção dos el 'Foi eleito presidente da Republi- do. Trata-se com. o Tabellião
reg para a Marinha de' Guerra. ° relataria critica rarnbem as des- fectivos empregados em trabalhos de ca o geperàl Pedro Espina,

' I Campos Junior.
. /

Inglaterra faz um

I.. d
ficiai do R\f�str��.��� respectivo, .fABRI�A

.

DE REPOS!EI ROS, COL' de�eDd�AJ����C�;�r;����a e��nes, Juiz de Direito da �a. Vara e P.'esÍ'

elção .

e Edí{ició 00 �scola !,«�lica do CHAS, CORTINAS, STORtS. PANHO eUe pr:'��i8�'��:�lt��::!�g:.��� C�d:r�ã';:d���a��s a�o·c;:�re�:o �����f.��
l' d M

sexo masculzn_o do dzstrzcto da PARA MESA JOGOS PARA SALA �ativo do Estado, nas. eleições procedidas no dia 4 de Deezmbt,o proximo
e :l rro Trzndade .' .

,
,IOdo, na oedem segUInte:U ';' Presidente, Hllg/o Hil�ebrando TRilHOS PARA MESA,. i Coronel �aulino JU,li� Adolpho Horn 10,480 Valas

Faze:n parte d:lS mFZ'lS eleito dos Santos Less3; mesarlOS: Tor - O. Schaeffer & Cia I Coron�1 Caetano ylelra,da Costa, 10,316

quato A:1tonio Calvet e Manoel -.

I Dr,' Eül,m�lldo da Lut Pmto 9,714
ra�s deste Municipio os seguintes

V.
-

C " ao,
f F b

' ..' Dl. Cado::; Vlclor Wendhausen 9,653
senhàr,e::.: . ,I�,ra. oIoe,:ro e s,ecretano o ü li rica �ie lepost�,ros, vltrazes" ,Major José Accacio SOal'es Moreira 9,530

la. secção.... ' flclal do Registro CIvil respectivo. colchas, l:Ol'tll1hS, cortmados, store�, Dr. Al'lhur Ferreit'a da Cosia 9,346
Edificio do Lonselho Municipal .. p

9u sf'cção. panno para UJ8:'-H, joglJ para sala, tl'i- Coronel João F�rnanj.es de Souza 9,287
Presidente, Dr. Juiz de DIreito Ed�fuJ1,o da Escol.a P1,tblzca do lho pal'a lllesa, j"gOS para lavatol'Ío, Co{'on�l Hyppohto BOlleux 9:275

, sexo masculino do d stricto da" '. Jornalista Oscal' Rosas 9152<la la. vara; meSJrtos' l' supplen'
.

v.eos pa.ra nOlvns, ,etc, Dr� Fulvio CO'l'Ío!ano Aducci 9.086
te do Juiz Substitllto Feder�d e o.

'. L__agoa, . ACC-€lta-Se pedidos para mstalla- Dl'. HeQr'Íque Rupp Juniol' 9,Dél
Présidp.ote do Conselho Municipal . Presldent�, Sellen 4\bdn!1 ,Ca- ções completas de CiJ;.:as, d08 artigos r Coronel Manoel Thiago de Castro 9010
em exercido e secretario n Ta' m,eu; mes��I�s:,Manuel, da r\I;tl. supra", _ \ D� Ivo de Aquin_o Fon�eca,,'. 89841
�ellião Leon<\rdo J.)rge de Cam, vldade VIeIra e João PdclL co da ,DevIdo as rnadlloas modernas e Dr. Anton1o P�dl? de Andr ade Mullet '8.955

os Junior. ,Costa e secreta-rio (j dfici;.ll do bem apel'fei«,:oacbs €:-,;ta fabrica está Dr, Jofio de_ OlIve�l'a h,
8'924

I R
.

··...,'·1,· :',' Coronel Joao GUlmnl'ãe3 rmho 890423 sec ..âo I eglstro t,IVI r:,,·spectlvCJ. nas condlções de fOl necer o que ha de C'
-'

J L' M t' C II
. 8',877., . .

"

...
1'- '-,

J

apllao oe UIZ aI' lOS o aço
tfuI/' do Th�atro Alvaro dei '"

d oaE, secçao b" lDoderoo,·elegaote e de super'lOf qua� Dr. Cid Campos 8317
Carvalho Ed'lfu:w a . .-seola !:u uca do lidade, Capitão João Pedro àe Oliveira Cac'valho 8.281

Presidente, Colombo Espindo'j
sexo mq,sculmo do azstrzcto de Exposição permanente C(l�man�ante Carlos Moreira de Abreu i S 223

a Sabino; mesa rios: Dr. h·o ,Santo Anto,,!w. , _ _" M�)ol·. LUIz de Vasconcellos i1! 8,222
'"

" F· '. C I d· AI Presidente, Mdrcelltol1o Acastro
I
DIRIJAM PEDID08 A Dl, VICtoe Konder ,'} 8.215

t'lqUl'OO onseca e e so. e -. ....

E I
'

'8' Coronel Alyjm Schrader 8,210
eida Coelho 'e secretario, escri Rob_�rg.; mesarlO�: Cooré)�o JlJho'

ySIO' Im-oes Pharmaceutíco Manoel Deddoro de Ca!'valh,o 8,209
<vão José Garcez Jnnior, da e:0sta e Franc!,scu Fel.lx Ma- Major Eduardo O,to Horn 7.856

33 ser.-;ãu chado e sec,etarlO o offlc1al do Rua João Pinto, 14 Capitão Vidal Ramos Netto 7,856

Edificio da Escala Normal . Registro Civil respectívo. FLORIANOPOLlS Dro Pl3cid? Gomes
. .

7,761
Presidente Ernesto Viegas ,de

. lia, set·çã..

I
'.

.

I Dr, AaloQIO �íClillte Bulcão VIanna 7581

A .. ", Ed d L' Edificio da Escola Publica do f n' I � n
- - Coronel FranCISCO Al.ves Fagundes 7.34ÓmotIm, mesarlOs. uar o UIZ

..

.

'.' mpr!lf� H[IOD!I n ayng!lrao I' Major Bibiano Rodl"i_gues de Umu 7,127 j)

à., Costa e dr. O ,nató Mell.()' e sexo fem'ln'tno do. ��st'f"lcto de li�U· U .Ii
.

� U� Dr,' Walmor Argemiro Ribeiro
I
Beanco . 7.044 �

ecretario,' e�crivào. Nicolau Cannasvzelras"

Hnn'prbe
{ D�do é passado- ne�la dQade de Floria,nopolis, aos ci,nco dias d.� mez de

agib N:lhãiS. '.
.

Presidente, Martinho' DO[1l!(;llSe UIí n Jl3nslro de 1922, Eu, Leonardo Jorge de Campos ,runIor, Tabelha\9, seI"
.. 4a. secf;ão. Xavier;' me�arios: J�sé Maria da i I PAQUETE vindode-eecl'etarío o eS'cl'evi (Assignado-) A_merieo da Silveira Nunes, Está

rp]dificio da Inspectoria de Cunha e Jose Franc.sco Pach�co
I ANNA onforme o o.T'i-ginal. Era ut supra. Tabellião (;""ampos Junioy;__, _

Hygiene do Estado e ,s::cretario � nffi.cial do RegÍstro Sahirá no dia 16, do corrente as 7

.---'-_'J�.�-['.F._�..�.. , .,,[))' tE.. f!!'!!J''§.IE.Presidente, DeSembargador CIVil re.specnvoo hora da manhã para �

_

_

ntero Fral1císco .de ,Assis; Me·
,.

12�t, secção
. Itajahy,

rios' Francisco Pereira Oliveira Edifww da Escolo Publzca Mu- S. Francisco
ho � oft,o Bitte,nC01�rt M�ch.a,do 'nicip.

al �? sexo fem,inin.o do dis-l!
.

SanflJs e
.

.

.

•

s ......r rIO EscrIvão de Or,nhãos ',tr�eto de Cachoe,tra, .

Rio de Janeil'oj
-

'. .' .

d d D -,

...." f' P d F d T r';"r/
'

. (A mag,l1lflCa e bem. ccnheclda fazen a as ("moreiS, ·,lIlCh.lSIVeberto Meyer.
/ cesl, ente, ire .erlco elx::ua I PA�UE'l'E í e anncxas as afamadas J v("f;-,adas de. riO Jararac<1, Papu Im e Morro

, 5a .. s�c"ão de Ohyeu'a; m,.esa. riOS: Franc.Isco I M..!AX d M" 17' i' I P t d Ih d L
.

_ � Q ala,. JI.H.Ito ao L' aClina reto, n;:1 ('s rac a Ve a e ages, ten,
ipcio do Oongresso do Estado �lesbão de, OliveIra e João Vlern-

j.
. do 'entradas pelu Q.Jebia D!:'lit,:S" Barnl'cã.) e Jararaca bOdS casai; ",'

fresidente,José Rodrigues Fer rrno de Oliveira e secretariO o 'S'�"hl'ra' no mang.ueiras t: !)otreir(ls, magnificas aguadas, '�Iima eur('peu, allitu,J • ,
.

• H' P' ) d offíciai do Registro' Civil re...s· u dia 17 do CürrCi.lte ás
C Io:.les, mcsarlOS. elt,or lnH a
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\ 9 horas da noite par'a Laguml. de de 700 a l�OO mdros, distantes oa apita 110 klhmt'tros.
z Silva a-Celso Campello e pectlvo.
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Recebe passaO'eíro/;1 valores eocom. A fazenda c,mtém mais ou menos 110 a 40 milhões, campos,t: • �:JI'l �('('ç'Uh'" , .'

�

,uLtrio E5cr-ivao do Cr,_ime Cas- E,_dificio da Es��la Publica do sexo II�endas e cargas' pelo' trapkhe Rita lV\a· fachin�e8 e mattos; Lôas ter r aS de pian,ta-ção, Gara�te-se gado gor-
Jq da Luz A breu.

. I feminino do districto do Rio . lia,
.

. p.:J o,u Ií1V��rno e 110 verãu, Entrega se a fazenda medida e demarcada.
6 ã Para mais infof!llacões com

051II., secç o Vermelho A t
'I: ,Preç.Q con,vidativv (; tambem reci be-se em pagamf:nto gado de criar

'f.:l
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- de Ob" - ""ge n est "mo trec orza ras PreSidente, Adolpho J,.)ao Coe· •.• I,' I
- -Af. II'· e de co'rte
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, OCI'('.H-C, l'ana,o .."" �ja o
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, Publzca,� .' I�O; �)1esar!Os: Manoel Hyglno da ---------- .. --.--------- Para tratar com o proprJe�apo Carlos Napoleão P.oeta, no

P.tesldent�, José O �onnell; m�o SIIve'lra e Eduardo Marques da I O abaixo assignado, tendo per- escriptorio da Sociédade p�tharinen�e, na Jararaca, ou em São José.
lHoS: FlaViano Gasta0 e HenrI· ROSJ e s.ecrel:ario o offlcial do dido a caderneta,' da Caixa Eco'
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e da bilva Fohtes e secreta�ic 'Registro 0iv'il respe'Ct,ivo, nomica n. 129':;0,' pede o favor a • AO PUBLICOscrivão das AppelIações JoaqUIm
.

_

14a: i1iecção quem encontrou de entr�gal-a ,,-�,�eeWI�"-�
�a Cnsta Arantes. Edifício da Escola Publica do sexo na Estação do Telegrapho Nacio-

7a, secção femi'fl:ino do distric�o .do Ribeirão' na,.' o Estaf�t::' S�tvino Jacques'
Edificio da Escola Publica Mu· ,PresIdente t F�brlClanO �leute'
nwipal do distripto do Sacco r�a Dutra; mesano-s: MacarlOCaS:

dós Limões SIano Wolff e Sebastião Bareel los

Presidente, Jeronyaio Francis' ""D_ueo.t!!!!'ra'!!"!,!"!"!!��"!!!!'!!!_--_---�-
co Coelho Pachec;. mesôrios: VENDhM-SE os predios n, 8 e

gricolf.l In.dio Guimarães e Jero' 10 da rUa Tenent� Silveira. Tra,
.

rio o

.PONTO ,FINAL
I'

NOTICI:AS ULTI1VLA

Reaíisou-se com grande' brilho a

riruoAlla do benzimento das espa ..

as dos 27 novos guardas-marinhas,
a Capella de N. 'Senbora das Vi*

morias
Foi celebrante do acto o

D. Sehastião Leme

estatística já effectuados por organisa 'IAções não officiaes do cornmercio na- ..

clbml. '. l

Os funccionarios d'éste àepartamen
.

to passarão a 'servir de baixo dás OI'
dens do ministerio do Exterior sendo
porém em relações directas com o
ministerio do cornrnercio. Redacções
importantes nos serviços do minis teria
do intarior são tambem propostas

.Austrla

enrprestímo . á
(Serviço directo de Londres. para

a t,�epublicru A. A.) .

Jõe
A nova sen'aria iniciarlora da

baíxa da lenha em toros fOI'o'ees
em rlomicilios, metro cubico 7$000.
Rua Almirante Alvim n, 28
TelepholJe n. 53.
Pala proprietaria

Affonso Asaia

Collaco
•

Advogado

FlorianopQlis

A ..
· Carmo Rl!A ARTbTA IlITTl:l\COUn

.()aixa Posta l n 120PHOTOGRAf HO
RUA TlRADENl L":
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


