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A I' de Março proximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados
.corno eleitores, são chamados ás urnas,. para escolherem - aquelle que,
no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira, N9
-mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substituto do mais alto magis-
trado da Nação

.

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

relig onarios o nome do
_

'

Dr. Arlhur da Silva Bernardes
Não precisamos encarecer tJS serviços prestados á causa publica

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

seguida iniciado a sua vida publica no Estado de Minas, onde foi de
putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909. quando foi eleito para
,.8 Camara dos Deputados federal, que no mesmo alma deixou para
.exercer o cargo de Secretario das finanças do seu. Estado, cargo esse

em que prestou asslgnaladcs serviços,
Em 1915, voltou á Camara feder-I, onde aluda desta vez não

emorou, pois não tardava a ser escolhido para succeder ao Dr, Del
phim Moreira no Governo de Min�s Oeraes.

-; Nesse alto (J05to, o dr.
Arthur Bernardes destacou-se .como administrador de primeira ordem,
actuando de modo intelligente e seguro na vida e desenvolvimento do'
Estado, concorrendo pua o invejavel grau de prosperidade que des
fructa actualmente a sua terra natal,

Para a Vice-Presidencia da Republlca, o nome que a Corrimissão re

.commenda, é o do

Dr. Urbano dos Santos da' Costa Araujo
Filho do Maranhão, 'onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa-

.culdade do Recife, na qual se distinguie pelo seu talento e amor
ás leltras. Logo depois de formado, exerceu em' sua terra 'o car-

go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nomeado, em

1889, juiz de Direito de
-

Campos Novos, neste Estado. Mais tarde,
1897, o Maranhão, o elegeu deputado ao Congresso Nacional, sendo
no alma seguinte eleito Governador do seu, Estado, cargo de que não

-i.omou posse, resignando o mandato foi
.

reeleito deputado federal
a 43 e 5� Iegtslaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906. Faz annos, hoje, o nCS30 dedicado administrador que lhe valera,ln o ap-Em janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem-n'o novamente
Governador do Estado, íuncção que ainda dessa, vez não chegou a

co religionario sr. dr. Adolpho Kon- plauso equanime dos seus patrícios,
e�ercer, por ter SIdo eleito Vice�Presitlente da República, para o qua- der, que com

"

grande brilho repre- CQIDO _de todos os brasileiros que vêm
inenfiio de 1914 ii 1918, tendo exercido a presidencia em 1917 du- senta o n?sso Estado na Oamara dos acompanhando qom synipathias a
.rante a ausencia do dr . .,___Wenceslau Braz. Depois, foi pela terceira Deputados. promissora carreira politica do illus-
vez' eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce Figura de inconfundivel destaque tre eatharinense..
-corn muita cornpetencia e 'brilho.

.São esses os dois nomes que a Cornrnissão Executiva recornrnenda no seio do Parl,am�Qtci N�ci9nnl,S Ex ,0 sr. dr: Konder. que passa, o
<110 suffragio dos seus amigos e companheiros. ,

'" revelou-se, desde, a sua brilhantissi- seu anniversario natalicio, na paz .se-
,Contra ,o' cidadão-çlllustre que indicamos para Presidente da I<e- ma estréa, um espirita de escõl, rena e abençoada do lar de-sua <.ve

.publlca, levantaram os seus adversarios' uma verdadeira 'campanha de affeito ás lides da tribuna, de onde I neranda genitora, em; Ita]ahy, reee-
, ifarnação, infeliz e deplora vel recurso de que- s6 lançam mão, os' que b I�m a previa certeza de que nas urnas não poderiam; obter. a maio-

sou e com intenso fulgor tratar dos berá, hoje, as mais expressivas de-
fia necessana para vencer, Chegou ..se até a attribuir ao dr. Ar- mais relevantes interessos catharineu- [monstrações ele apreço � de estima,

�htt� Bernardes a autoria de uma carta, escripta em termos grosseiros, ses.
.

, • ! Associando-se a estas demonstra-
1ndl�nos d� qualquer homem de mediana, educação, e na, qual se Quando Secretario da Fazenda ao, ções de affecto, Republio» envia a
continham Insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da f'on- inicio do governo benemerito 'de Her- S. Ex. os, seus cumprimentos com
seca e ao dr. Epítaclo Pessoa. Com a falsificação dessa carta pro- 'I' L
curou-se ,i!,!compatibili�ar o candidato, já apoiado por quasi todas, as

CIIO
.

uz, Adolpho Konder �videnciou! os vot�s de uma existeueia
,
feliz e

..-forças �ohtlcas do paiz, com as forças armadas e com o Governo da União, as mais robuseecedoras qualidades de' prolongada
Felizmente, porem, esse plano mão produzio 0- resultado esperado

- ---�-_.,---=------------------

pois as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade d; Convite á imprensa A' l'OV1l0[1"001"[I' ".n.[nlterIJscarta, e o .nobre Exercito Nacional, numa, bella e confortadora mani-: '

� � , a�� uH U
>f,e�tação de civismoç ; não se deixou arrastar corno .instrumento da po- Relitiquice sem escrupulos, . conservando-se em nivel superior, ás agita: do 10 ; �

,

'

.ções das ruas, firme na sua Iuncção constitucional de defensor da or-
A UPPOSIÇAO BAHIANA NAo

,�em publl.ca, do regrmen republicano e da _patria, fiel ás s,uas glo- "_ -'. ADBERIU A' DISSIDENCIA
.J'IOSéiS fradlções. ' '

,

Em reumao da Commlssão Execu'l _ "

,

�sse e o�t�'os meios de que os ad versados se utilisaram, e tlxa d-o Partido Republicano Cathari' Rio. 15
contmuam a' utlhzarrse, na vã esperança de forçar o dr, Arlhnr Bar- nense, hontem, s exa, o s,r. dr. Her' A

' - 'd' I .'

narde� _3 d�sistir do pleito, têm, antes, alheiado dos candidatos da cilio. Luz propoz e foi unanimemente' notiCIa IVU gada
. �el08 d�:;, �

"QPP�slQao, al�ás) extranhos, oe cerl0 ,a taes manobras, a sympalhia e o a�celto, em �Ir�ude das accu�ações fal dende� d� que a. OpposlC;ao hahla�a
"apolO du malar pa-rta .das classes con��rvadol'as, ar pOI' outro lado, SaS que os dISSidentes d'aqul envavam adherlU as candIdaturas dos drs. Nl·

,.lên: servido de estimulo e incentivo: a todos aquelles que, em grande para f61'� do Estado, que se convidasse )0 Peçanha e J. J. Seabra á Presi
,maIOI'ia, ce�ram fileíras ao' redor' dos nomes consagrados pela con· a A�oclação da .Imprensa do rRio de dencia e Vicc-Presidencia da Repu-
vençào NaCIonaL

' JaneIro para envIar representantes seus, _ . ,

, � �rodos os de%esete Estados da Federação, que indicaram, por seus afim de acom�anharem �s eleições hhca, nal) t�� f�ndamen�o. ,

<1"'glLiWOS repl'esenlam9s, os nomes dos drs, Arthur Bet'O,ndes e Urbano de l' de:: Março, para qu� fique cons', Os oppoSlelOOlstas bahlaoos contI

dos Santo�, continuam, com inabalavel segur'anC;9, coherentes com 00 tatada· a lisura dos cf'\stumes eleitoraes nuam firmes ao lado do Senador Ruy
.(l�mprom isso a�surni�-o, e isso significa a victorià dos dois illuslres, can� J em nossa terra e;;I,

. �enhuma 'pressão Barbosa. �
dldatos. S. C�lhaJ'108t guardadas as devidas proporções, vae, de certo, qu� o element(} of,flclal fará sobre os

,

,oDeorrer poderosamente para aSie resultado, pois a Commíssão Exec-u- e1eltores. :

-� .� -:''''...............-

ilva conta que loàos aquelles que são membros do Partido, prestigiarão, ,Todas as ,desp�sas co�cerl1entés li I' manohras' oavaes'Iem hesitações nem úestalecimentos, a acção dos seus. dirigentes, que, vl�da dos Joma,llstas cafloc�s serão � U
.desde o primeiro mJmento, desassobradamente, collocaram.se ao l-ado' feitas. pela Com�Bsão-Executlva, se o

dos candidatos da Convenção.
'

,o

convite fôr accelto.

� dedicação á causa cammum) de que têm dado sobejas pt'ovas
.em todos os tampes 9 vissicitudes, os nossos oompanheiros de todo ° Nnme!lrio parJ l�ae'Fstado, as tradições de disciplina, qne têm �ido até hOje a nossa maior IlUm U�u U, U •
',orça pal'4idaria, a, �obre tudQ, a confiança que merecem os dois nomes Rió, 15 Foram nomeados 10 su

Illustres que I'scommendamos ao eleitorado, nos pet'mitte a certeza de qàe pplente do ,JUiz federal em Lagcs o sr.
'. C'itharina dar'á, a mai$ brilhante e expressiva votação aos drs. Boaventura Pinto Arruda e supplente

thu.r Bernardes e Urbano dos Santos. do procurador da Republica Belarmino
,

A Commi::lsão Executiva espera que, mais uma vez e como sempre, Salomão da Cosf:.
"

Ib�m c�mprir o seu de'i'er todos os' sElusdedicados companheiros do , 0 __ - �.__�

8rlIdo Hepublícano Catharinense. [h
' h II

,

.

Hercílio Pedro da Luz, Felíppe Schmidt, Elyseu GuilWrme uaV�J aruaaM
_
Süva, Antonio Pel'eira da Silva Oliveira, Carlos Wendhausen,
o da Silva Ramos, Joaquim David Fer,reira Lima, Leonardo

rge de Oampgs Junior, Fulvio Aducci. Pompilio Vespaziano Duar*
ro de Oliveira Oarvalho, José ArthU't Noiteux,

lo (Ieitlra�o [Bt�BríleDle
. DR. AOOLPHO KONDER

Participarão destas 03 Icouraçados
•Minas Geraes», ",São Paulo." con'

tra'torpedeiro «PiaUh); .. , torpedeira
cOoyaz» tender cCear�,., couraçado

r.Cfl
riano", navio escola «Benjamin

Con �lnh.
A praça da Força Publica Jorge Antes d 1 pa�tidi d� eéQ'Uadr�, ore'

Duarte achou quatro chaves, presas boc�dor ,Laurinda Ptlta:. partirá con'

a um cordão ,deixando-as na nossa re. �uzlndo ao local das manobras o an°
_ /.. .1" • � ',I ttgo paque

ac;:;ao a ulspOSlçao uo seu dono. ai v J

Ri:o, li>

O dr.. Epitacio Pessôa, Presidente da
Republica, as altas auctoridades miU'
tares embucarão,' amanhã, ás 9 horas,
a bordo QO couraçado ,Minas Oeraes»
para á�s�st,ir. ás' manobras.

• 1

IA víctoria do n�; i

I Arth�r Bernard�'
no Estado do R.·o'

I
.

I Rio, 16. ""'·1-'

Varias Municipalidãdes do Es'l�ÉI�'
'do Rio garanteíTl a victoria do Dr.
Arthur Bernardes, que é orestlgledo
por elementos de' significativo varO!'"
em todo' o Estsdo.

"

-�-

Os jornaes do Rio O'C'"

oupam-se das mano

'bras navaes
- ,

Rio, 15
Os jornaes occuparn-se 'longamente

das manobras navaes amanhã,
Applaudern v vamente o iníeresse

do governo pelas classes ar-nadas, fa
zendo notar que é a primeira. vez que'
na .Amerlca do Sul se tre.ilísarn exer
cicios da artílharie contra alvo movej
_.....-------.- .• __ t!!> .. e:IoiP!'-

Audiencias'do Sr. G OI<

vernador
o Sr. Go'\'crniulor d4) J�8tadd

dará 'uudh'ncla!!l
o publica,!, á.

t.erçaN, e scxh,s'CeirtUi, de Ia:
ás Ui lao ..uws , 1\'os reNCante_
dias S. Exu,' nfte,lIderá soo.eo'
te ás pessoas que Uvere.... au
dienci,.. prevhuneute mà','cft,
da.

o@�inspector da AI..

fandega promovido

Hio, 15.
o �r. Alltonio Pacheco Ribeiro Ju

n_ior, jn�peclor da Alfe, dega d lo.
rlanopo!Js, acaba de ter promovido a
3' escripturario da Alfandega do ifJ-
.de Janeiro. '

� justa promoção, qu,s aba de ser
asslgnada pelo sr. Pre�ldet1 e da Re�
publica, �Ieva,!do categoria do ze ..

loso funcclOnano, sr. Antonio PachecCl'
�ibeiro Junior, que com lanta dign'.
dade e zelo serviu na sua repartição,
c�usou excellente impres:>ão nesta ca·

t:'lt�l, rêsolvendo um seledo grupo d�
amigos do :-ecem·promovido levar á
effeito uma manifestação afim de sigo
n�ficar-Ihe a satisfação �lUe a todos
causou o acto do governo federal, que
se synthetisou como justiça feita a Uni

'

homem de bem e a um funccionarío
exemplar,
Esta sympathica �anife,tação reali"

sa'se hoje, á noitel
.Republica.. 'ass

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



hmminí �e1aneamen.:I'
.

OUBn�o Bt ifimenlol I momento lolin[o CONGRESS.O DO EST�DO I JOPElJfftD[ft(IIIOnIDP
/

,

' �e!alr8�am p A;�:::.aJ :S.ieS:::!:'b����:n. , fl8RIAftO�OU! '

to n nr8nhJI!lX·I� Dur�1 A reacção bahiana ao nili.mo Preeideneux do Sr. João Pinho. '

li r pU u u n U TOlue simplesmente um pouco dei' . .,' 1: Secretar�o: Sr. Jo� Collaço. Administração do sr. cap.
'Magnesia Bisurada u'um meio ca- .03 jornaes ,?ernardlstas do IÇo pu, 2 Secretario: Sr. LUIz de Vascon- João Pedro de Olivei

A f
·

d d l' d',' innnedi blicam os seguintes teregrammas: , cellos. Ca ih S
•

dcon 9renCla O sr. 'r. Ice agua, o q1d1B nnme latam6�te «Nazareth, 8-A's 22 horas," na re feita a chamada, respondem os srs.
rva °M' u!,-:nD.ten enr

'Arthur GU,lomara-es
cessará a causa a sua perturbação, sldencia do sr. João Bitlencourt, reali RauJino Horn, João Pinho. Jõe Col- UDlclpa

, ,.

.

assim como qualquer dôr. zou-se um lindo banquete" de 100 ta, laço, Luiz de Vascocellos, Luz Pinto, UPEDIENTE
Milhares assim affirmam, que a theres offerecido p�-la opposição naza- ,Carlos �end�ausen, Caetano .Costa, .-

(Ooatinuaçãc) > Bisurada deu lhes melhoras radi- rena ao sr, ,Aureil�o Leal, chefe da !,-,�ppo"�o BOIte�x, Carlos, de Abreu, Mez de
'

Fevereiro
Sobre a syphilis e os males vene- eaes. quando todr s os outros meios reacção bahiana pro Bernardes. LUIZ Abty t' f'utvío Aduccl, Oscar �o- Dia 3

reos, numa outra palestra (�xpor.vos-' A mesa, que era ornamentada d. sas, Deodoro de Carvalho, Franctsco Officio n. 1.032.
emos ou alguem por nó" todos os empregado� falharam.

,

flores rubras. e em fórma de L, acha- Fagundes, Plácido Oomes, qswaldo· Illmo. Sr, ",ajor Secretario da
'seus perigos, limitando nos por hoje Os hospitaes usam a Bisurada, va-se hndamer.te confeccionada, de Oliveira,' JOãO Fernandes, Dórval zenda, Viação.' Obras Publica
apenrs em adiantar-vos ser etla o bem corno é a' mesma preseripta ·pe. �s prlncípaes logare� foram distrj· Me�chiades, ,Abelardo Luz e Thiago Agricultura. Tendo esta Super!
maior fragello nosologlco, que, não los ruedicos AH perturbações do ap-

buidos pejos �rs. Aurel!no Leal. Fer, de Castro.
_ del�cia urgente necessidade.de C

só por sj como lambem favorecendo o parelho digestivo sempre augmentam
nando S �at1to, Octavio Tude, Ap�l' �br� se a sessao.. _

c1U1r as obras de ��cadamlsaçã
surto 'de todas as outras doenças, pre- ,'. duo Leoni, Pedro Tavares, Jose "Bit- 1:' Ilda, posta em diSCUSSãO e, sem rua Blumenau, solicito.vos a fi
para para a pobre humanidade um

e não se curam a SI propnas; portan- tencourt, Viriato Maia, Heitor Dias debate, approvada a acta da sessão de serem cedidos. por venda, a

triste e doloroso iim, já anniquifando to as pessoas que soífrem d'este mal Tavares, Hamilton leal, JOiO Bitten- anterior.
.

mésrna Superfntendencia 50
o JaJnnem' ínarviduatmente, já inutili- não deve� demorar em et?pregar a court, Jorge

. T��ares, Dioiz O�nçalv_es, Expediente cubicos �a,ís ou' menos do maca
zando'lhe a descendencia. Magnena Btsurada, umca cousa professor Vlrg1ho d� Lemos e reJ!.e- OfFICIO-do 1° Secretario da As- em-deposíto na Prainha. e pertene
Compete-nos ainda estar vigilantes 11" (, d

. sentantes dos «comJtés:J bernardistas sembléa legislativa do Ceará. com- ao Governo do Estado
'

para impedir a invasão de qualquer que a ivtara O? seus. pa ecunentos, de Santo Antonio de Jesus•. S. Miguel. municando a este Congresso a sua ins.' -

'

surto epidémico quer por via mariti: Este.praducto e vendido em todas a� Lsge, Areia, [equlríçã, Jaguaquara, tallação e a eleição da respectiva Me- Omeio 'D. 1.033,
ma <ou terrestre. Quanto á prlmeira pbaemaeias, tanto em pó como em Aratuhype e jequíé, ;5a. Inteirado. (limo. Sr, Coronel Antonio J
achar-se o Departamento perfeitamente comprimidos, e, usando-o em confor- Brind.ou� ào -champagne-, o sr, Sem debate, s1I0 approvadas ae se- de Lima Camata, D. Command
apparelhad ' pel, Inspectoria de Saude midade com as instruceões terá a

floro Ribeiro, agrajecendo o home- guintes redacções finaes: da Guarnição Federal e do 14°
'Maritima, em, boa hora confiada ao

'prova de que pode se �Iim�ntar de nagea�o.,,�. Redacção final do Projecto talhão. Nesta_ Accusando e agra
tUustre e compe!cttte colJega que actu-

,

'
Na occaSlilO do banquete. a <KEuter- 'I. 'i2 cendo. a commuolcação de haver

, almente a d:rige; é impressindivel o
tudo o qUE! lhe apetecer, sem sentIr p; nazaJ:ena� e�.ecutou o .Ouarany' O Congres$o Re'presentativo do ES'j as��mldo o Commando da Ouarni

"au.xUio ti-e todos os nossos itlustres o menor gl8conforto. e�o .Colleglo Clemente Caldas. cantou fado MilItar e do 14° Batàlbão de

collegas residenl �s no Estado para, hYml!os patrioticos. "

.

DECRETA:
I çadores.

.',
IlQtific;:Jndo os casos que por ventura '

_

- " _. __ ........ t
Ate a madrugada o palacete Bltten- Art. l' ficam relevados dasdlvidas;que '

,

,

-

possam julgar SUSI)eitos de qualquer' CO,Uft conservou:se repleto .<Je amigos, têm _para com o Thesouro do Estado, Officio n· 1.034.
dJença de notificação compulsoria,

NOTA �OCIAES
relf!aOd? o m Ix.mo t:nthu'sI3smo. Maria Resa Schultz, Antonio Joaquim llImo. Sr. Major Elpidlo da Si

. possamos adu!ltar as medidas ,capazes I· S \.,,',' Contmua:n as festas popularés. �oeiro, Maria Melchiades Lopes Tau fr goso, D. D.lrectoc 40 Interio
Je, I.mitando o focoou fticOS iniciaes,

...

«o RI'!. enerador. Circulou em edi rmho Gomes e Lucia Leopoldinà de Ju�tiça� Accusando e agradecen
impedir a SU� disse�!q..açãQ. E' claro çêlO especIal.,

.
.

" , .

Almeida, relativas ás t�xas ,de agua e remeSSl de C!'lCO exemplares da

que nBo poderão ,seI '1axadas de exa- -q �r. Aurehno Le".1 Vlslt,ara hOJe o es_goto sobre os predlos "tas, tespe, lecção de LeiS, Decretos e Reso
geradas as nostá� eXí,geoCias quando ANNIVERSARIOS J:i0s�lItal. o A5ylo �os menm?s desva-,' ctlvamente ás ruas Conselh�iro Mafra çôes Estadoaes.

'

compeli irmos PqlOS. ineios legaes a lidos e o Monte PIO dos arl.stas-naza n. 98, Presidente Coutinho n. 2 B, 28

serem. executadas. medidas em bem I
renos. ," _,

'
de Setembro ,,0, 11 Tiradentes n, 34, Dia 4

propno e collecllvo. ql\e os ponham Senhora Alice Camargo I'
O povo esta enthuslasmado. e rua Oruz e Souza sem num-ero, todos Reáo1uÇlo n· 248.

ao abrigo de tintos males, cujos cau TO�10U parte no banquete o coronel nesta cidade, João Pedro de Oliveira CarvJl
Eadores, invisfves aos seus olhos de

_
Passa, haj .... , a d Ih anniversaria da

FranCISco Amaral. ' t Art. 2' Revog�m�se as disposições I SuperJll'endellte M\,lnicip,iI de fio
sarmados aguardam a occaslão pro' exm I. sra. d. Alice Bica de Clrnart!õ,

em contrario. nopotls, no u"o das suas attrib
pilifa para invasão. dis3eroinados por virtuosa esoosa do n,:)sso co,refigto; Como os 4.releD�radores. rea� Sah das Commissões, 10 de Setern· ções, etc.

toda a parte. Aos incredulos por igno, nario- sr. dr. J')ão Baptista de Camargo, peitam a liberdade da opinilo
bro de 1921.,

.

Considerando que os Jogares ti

ranciat mas de boa fé), estaremos sem' esforçado Inspector AgricQla Federal _ -«(Meetin.- diuolvido a bala
Luz pinto"relator eira do Suh, .Encruzilhada do A

pre promptos ';? demonstrar por todos do 16'') Districto cJm sede neste
" Dorval Melchiades Ribeirão}) e ,,,Caiacanga Mirim., to

os meios ao nosso a'c�l1ce tudo que E td" Ketllteçilo fÍlud do Projecto, no districto do Ribeirão têm. C

de alguma form� lhes pOisa, illumi' \1, °di'itmcta a;miversamente apre'
Bahia 1-(Serviço especial do (lEs· D. 30 forme repre�entaçio da maioria

nando.o espírito, concorrer par:!> que se.nhmos os nossas respeitosas (um,
tado de Minas" -Os jornaes d'aqui di· O Congresso Representativo do Es· seus hlbitan!es !Jopulação. sufficie

deHe sejam varridos os falsos precon' primentos.
zem que o sr. Mauricio 'oe Lacerda tado a creiçâo de escolas-; ,

ceitas e esclaredda a consciencia, não póde queixar-se de sua sorle. pois DeCRETA: Resolve, ad referendum do Co
A nossa missão é como vêdes com' T h

' o: primeiro -;meeting» pró·Bernardes Art. unl·co. Fica relevada a dl·v,··da lho Munkipal crear uma escola mi
ranscorre oje o ann:versario na- ",

pleX4l se estendendo a tudo, quanto talicio da exma. s['a. d. ,Adetai'de Por'
ne�ta cidade 'foi dissolvido á bala, ten- da Comp:lOhia Carr'is Urbanos e em cada uma das localidades

diz respeito t Hygiene Publica ou do os agentes secretas atirado bombas Suburbanos de Florianopoll·S. para referidas.
'

tella_, viUVAI do saudoso m'lgislrado d d dprivada, e; não� te�nos i}lusões será Bento Machado P,lrtetla e u -:! dos
entr\.) o automovel do ora o ....

-

I com o Thespuro do Estado. seno
ardua, país, bem o sabemos, não ra' fin0s ornamento do nosso meio social. C ,.0' I

do considerado o lUf'ntante des O ia 7

ro, nllo selldo compreheodjda a nos-
"

'_ I ompra"ae apo ICes do Esta- sa divida como auxilio concedido ReaoluCio 11. 249,
sa acção, prO'vc;clfá"'muitos desc:onten- . Fazem annos, hJje, a cxma. sra. d. do•. Trata,�.c com o Tabcllião á dita companh li; revogadas aS João Pedro de Otivel-Ta Carva�
1amel),os, que, estamos cerros, serão Oertrlld�� M�ria da L.uz e ;( galatlte I Campos Junior. disposições ,em contrario. Superintendente Municipal de FIo

passageiros UlDa véz' que a compre' menlrja GelllOha Luz, esposa e filhl- Sala das Commissõe5, 10 de Setem- nopolis, no uso �las SUas attib
heosão do bem publico sobrepUje aos nha dI) nossu co·religkn.rio sr. J _sé O Ali dA.

bro de 1921. ções. etc.

interesses privados. Matil da Luz, ne�ociante no pittore5co r.
_ r8" o rauJo Luz Pinto, relator Attendendo aC) que requereu

NãO ofharam sacrifícios os poderes arrabalde de Jos,e Mendes.
"

-:7<- Abelardo L{lz . Igio Torqu,to Pereira, professor in
pubHcos para dotar ,u EEtado e prin� faz aonU8, hoje, o sr. dr. Alfredo "';melula ao ar". 2· do Proje' "mo da escola municipal mixta
cipalmente eSja Oidade" com um ap. Faz.ém annos hoje: Araujo, digno Deleg..do da Industria eio ·u. 48 ���irclo·v��ge�ach��ira Bâ�t'e Je:pardhamento· scientifico para, por Pas:oril, neste ESlado O Congresso Representativo do Es' '

pesqvizas de labor�torio, meLor �se M d' f' t h tado de Santa 'Catharioa ,cípio;
,

confirma�em os çiiagnosticos' clinicos, a exrna sra. d. Mmricia Garcia e ICO pro IClen e e umanitario, -

DECRETA'.
Resolve effeclival-o no referido c

.

podendo as�im serem ,verificados no M .rgarida; .
s. s. que lanto tem 'dignificado' a sua go, "isto ter satisfeito as condiç

• ' , .k ,'d a s�nhorita Nair Marques; classe com os gestos de silo al�rui5mo, Art· l' exigidas pelo Decreto Estadual:;e"! Infeto ,e comvad <IS -quaesquer tem sab:do conqul'slar a estima e·a Pica o Poder Execut,'vo autor,'sado
epldetTl"ss que por v ntura o

.,

a exml. senhorit ( Emília Schutel'," 1.233, de 30, de Abril de 1919.
m

' e, ,r.va·
a menina Mariettà de Freitas Car consideração d(), nosso meio. a çontractar a organisação de um

da . :
dogo; Relevantes foram os se viços que o Báneo pata operar no Estaáo, princi Dia 8

Assim é justo, que correspondendo a menina Hesperia Ita�arjca de anniversari<inte prestou á pobreza; p�lmente. sobre cr��íto 19ricola hy., Reaoluçio n. 250
á inicia1iva' de seus dirigentes a popU' Souza; quando foi da terrlvel visitá da grippe, pothecarlo e. pecu8fi,o. tomando por João Peçiro de Olveir;a Carva}
laçílo secund� sua acção acceitando o sr, Julio Voigt Junior; que atacou a centeflares de, pessôas �ase as condIções eshpuladas nos ar� Superintendente Municipal de fi
de boamente :as meQidu que ihe fo' os jovens Affonso e Emili) ThoIl15en. nesta capital. tJgos qne leguem' I'ianopolis, no uso das suas aUrib
rem aconselhaQas ou. impostas, pois Com muita dedicação e alto espirito

_ '_:\rt. 2' ções. etc.
-

,
slJo ellaS ,o resultado de profundo es' áe caridade, o sr. dr. Araujo as allen· Serao operaçoe� do Banco: CClOsiderando que o lugar �A
tud<l e'Qe p,of,,;uQ labor. de varias CONSORS/O deu� conl" prejuizo' dl' sua propria A) Descontos e redesconto!) de:,

. mação>. d_g districto do Ribeirão, te
gerações. de homens mustres e come, Realiza-se hoje ü consorcio do sr.

saude. 1) lelrJS q ue representem valores de população sufficiente a crea�ão
substancltlJJa' no, regulapleoto do

_ D�·.. Adol;,ho Chirighjni, empregado da Ohefe de um dqs mais importantes productos da lavoura e pecuaria dCl lima escola -e ótttendendo a' represe
pariamento NaCIOnal: de, 5,_aude Pubh...., importante firma Hoepcke. Irmao Bt departamentos do Ministerio da Agrí- Estado já vendidos ou de prompta tação dos �ondores do, mesmo lo
�,a, nlb passandQ nos de mero� e�e. Cillt com a senhorita Ignez da Silva. cultura; o sr. dr. Araujo é amigo dos venda -e não susceptíveis de fileil dete- Res')lve ad referenduin,AJo Cons
çutores d� �.esmo, a:ent�o dos II�tlltes Aos noivos apre�entamos. as nOSSas

seus 3uxiliares que o estimam com toda t_ioraçãoj
-

lho Municipal, crear uma escola mix
d_as posslbltidades, e eXfgencias bcca' felicitações. sympathia. .' ,'2) letras de, -lavradores e criadores n 1 referida localidade.
s.ona�s, E' �reci.st> que cada !,Im se Associa:1do nos ás provas de apreço sobre commissarioS e. exportadores de
habitue enxergar'nos medicos dtste que hoje vae receber, enviamos ao sr. prodtJcçilo do Estado, de reconhe.cida
S�rviço nao, algozas ilTlpenitentes, mas HOSPEDES E VIAJA NTES dr. Alfredo Araujo as nossas sinceras s-olv;lbilidade;, _

C) EmfJrestimos sob notas promi
t d Ih h d f I' -t '3) sorias, contas correntes e letras hyoneo a ore�, -que, ,me or con ocen o

E
e ICI ações. ,warrants de mercadorií1s de pro- thecarias na conformidade da Parteaquillo que possa ser uhl ao

_

interesse' dmundo Moreira ""
--- ..... ------sz:r-.--..._.._._... ,- - ducçllo do Estado e das que tíverem do Decreto n. 370 de 2 de Maio d

,da saude publica, exigem que, cada Segue, hoj�, para 01 Rio de Ja. [enlra [1'·'1'[0 I RI[('eall'"oU sido incorporddas á riqueza do Estado 189
h I I d d

'" O, garantidos por primeira hyl1lU 1 como, ce lU a e um gran e .r- �eiro, ollQe Vole confinuar na Facul. e promiss2rias representativas de mer- l.
I'

.

D
tueca constitLlida, cedjda ou subro

'ganl�mo, cumprél a missão que lha dade' de' ireito, os seus estudos, o

JDY' BUtIfOX cador�as de prdducção dó, �stado. da de immoveis ru"aes ou urbanos.ioi confiada, sem pertubar a do seu nosso talentOlo con!errllneo sr. dou,' depOSItadas em arma�ens d�slgnados' Art 3
visinbo, o que, de modo conlrario torando Edmundo Moreka, que nos

'

pelO Banco em ��rantJa C0l1S11tulda por As oper,ações de 'que trata a letraacarr;etaria a rlesharmol1 a do conjnnc' deu hontem a setisiaç:to dl sua vi- penhor m:rcanUI,. ' do artigo 2' serão effectuadas até o prto e, o fatal e consequente prejuíz'J do sita de despedidas, "De accol'do com os Estatutos desta
.
6) letras e promlssotlas de coopera· zo maxirno de seis mezes; as de qtodo. Nao é justo que o todo esteja á Acom'plOhando com interes.3e a util associação, l'ealisar-se-ha a 24 do IIva.s.agnc?las �o Estado.; de .respo�- trata a letra b pelo prazo maximo

�érc� da igoorancia ou dos caprichos SU.'I brilhante carreira academica. onde corrente, á l1oite) a posse da nova di- S5lb5')hdlade llllmltade. e s�hdarla; ,um anno; as de que trata a letra
, eca a um. conta innumeras' dislincções, deseja· rectoria eleita em sessão de assem. ro d eEt�atSdoOudProSma IStsorC,atshd� Thesou pelo praso maximo de' dois ann

(C01itinua) mos·lhe novos triumphos e uma feliz bl� I I' 1 d' 9 d
' o::; a e n a a arma. quando reali adas

,.

viagem. t:a gera rea lSa( a no Ia 2 o mez B) Empreslimos em contas c0rren-' z em promlssonas

p. aaseado. tes:
contas correntes, e de de� annos qua

J J. d
• S d 1" 24 f

.

d
.

1
do em letras hypothecar.&s.

,

oão oae a Silva
.'

en o o (Ia ena o naClona,' 1) garantidos por penhor agrícola Art 4' .

I' Acompaohhd� de sua exma. faml· o Centro levará tambem a effeito nes· em c.oníormidadt' com õs artigos 781 Os emprestimos ou descolltos n

.lah seg�e, 0Je, 'no Anna? par� Ita- se dia uma sessão civica COiDlil8'mo- a 788 do Cod!go_ Oivil; excederí'o ás seguintes porcentag
ja y • .?� e �ae fixa.r resldenCla o rativa ádata' 2) sobre cnaçaü de gado, de con, do valor das respectiv.:ls garantias:sr. ,Joao .los: da SllvJ, q,ue ,I?G�, •. _

formidade com a letra t do artig,o 286 -50% da média do vàlor do prmUIta dedlcab�ao e competencla dIrIgIU VENDEM.sE óS predios n ,45 da do Dec,reto 370, de 2 ele Maio de dueto nos tres annos anteriores n
o ,nosso ga mete de trabalhos . 1890' 'd d d 500/dI'
A d d

.

rua Boccayuvá e Travessa Bar' , ,po en o exce er a /0 o va or a

�ra ecen o a� suas, .despeoidas 3) ,g�rantjdo por penhor, de ,titu,los t4al nas garantias de que trata a let
deseJamo�·lhe mudas feliCIdades oa- n:on1a n. 1. Trata se !testa redac- da diVida publica federal ou do ,Esta: A n. 3 do artigo 2 desta Lei;quella Cidade. çao. do.

'

(Continúa

........ _, _.

O". pedidos de aaaignaturaa de
cRepublica)aõ lerão attendido. me

di�nte ' pegamento adeantado,
O. ''Pagamento. devem ler f�itol

a ge�eDcia desta folba por vale po.
talou por, intermedio de ce... om
roereiae•.

í

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Companhia Es·trada de
Rede

Ferro São Paulo-Rio Grande·
CatharinaViação Paran.á..Santa

Modificação de hor,ari.os

Ponto Grassá

De Ponta Grossa CI !JtClraré

Kls.
'" ó mAR10-�leno" ás se�ulldas \VelOCidade\ Observaçõe�('hegada Partida

0.000 .
13.08 12.40 [ E

15.264- 13.48 13.09 3<
33.289 14.l1 13.49 <:'I I45.022 14.34- 14.12 <'l

56.960 15.08 14.40
É' (afé

172.646 15.50 1!).19
95.823 16.18 15.58 3(

107,.082 16.41 16.19 -c<

118.852 17.02 16.42 M

Jantar
128.902 17.58 17.03

- 154.080 19.04 18.20
176.000 1950 19.05
·196'064- 20.19 1951 E

209.880 20.57 20.20 3<

278.453 21.25 20.58 o
M

242.000 2.1.42 21.25
248.000 21.50 21.42
251.9()1

De aurUyba (I

IvelOCidadel Observações
I

�
... ii
C'l
$i

.� Café
3<

� Café
::;

I·�
3(
�

Almoç-o
3<
ao
M

Estações Kls.
5-6-D J A R ( o

Chegada Partida

0.000 7.00
8.170 7.14 7.15
14.407 7.26 7.30
24.440 7.48 7.49
42.200 8.17 818
58.590 8.44 8.45
7l.320 9.05 9.12
75.674 9.18 9.i9
92.827 9.4� 9.46
102.206 10.'00 10.04
115.955 10.26 10.27
130.2f9 10.50 10.52
148.357 11.19 11.20
161.623 11.40 11.41
182.941> 12.20

. (

Curityba
PortlO
Bariguy
Arauearia
Ouajuvira
Balsa Nova
Serrinba .

capivary
Caiaganga
Porto. Amazonas
Nova �estinga
Palmeira
Lago
DesviO j-�iblls
Ponta Grossa.

NOTA: Directo a São Pauto ás 3&s., 5&6, e sabbados. levando carro dormitorio de Curityba; ás 4as,

6a� e domingos tem eorrellpondmcia em Ponta Grossa com o S S. vindo do Sul. com destino a São Paulo,
havendo alli baldeação.

[)e Ponta Grossa a aurittjba

Estações I Kls.
s, s-n I A R I o

I Cheaad .. Partida

Ponta Grossa I 182.949 13.55

Desvio Riba� I 161.623 1433 14.33

Lago 148.357 1454 14.55
Pshneira J30.2l9 15.24 15.26
Nova Restinga 115.955 15.49 15.50
Porto Amaxonas 102.206 16.12 16.17

Caiseapga 92.827 16.32 16:33

Capivary
. 75.674 17.00 17,01

Serrinha 71.320 17.10. 17.iS
Balsa Nova 58.590 17.40 17.4t

�uajl1vira .

42.200 18.10 18.iI
Araucaria 24.440 18.41 18,42

Bariguy 14.407 19.00 19.04-
POl'tllG 8.100 ]9.15 ]9.16

Curityba 0.000 19.30

Iveloeídade' Obsmaçõ��

E
:;z
.«1

CaféC"J

Café

I
E
�
"'"
C"l

. NOTA: A's segundas. quartas e sextas procede de São Paulo, trazend,? carro dormitorio a Curityba;
'S terças, qqintas e domingos se corresponde em Ponta Grossa com o S 5. vindo de - São Paulo: havendo

ali abaldeaçãO.
.

.

Es t.a ç

õ

es .

Ponta Grossa
Pitanguy
Cararnbehy
Tronco
Castro
Caxarnbú-
Piràby
Espalha Brazas
Joaquim.Murtinho
JQlio de Castilbos
jag,uada}tyva
Rio das Mortes
Fabio Rego
Rio do Iilugre
Sengés
Kílometro 242

.

,,248
Itararé

NOTA; A's terças, quintas e sabbados, procede de Curityba; is quartas, sextas e domingos procede
do Uio Grande do Sul, 'mas recebe em Ponta Grossa'passageiros de Curityba a São Paulo,

D� !lt,araré (I Ponta Grossà

Kl �-.-'-1�DIAR10. Dl�".os_aos.._S1al:>bado.
Chegada Partida'

--------------------�-----
!Velocidade IEs t ações'

Café

líareri'
Kilemetro 2�
.Kilomelro 242

5engés
'.

Rio do f)ugre
fabio Rf'go
Rio dM Mortes
Jaguariahyva
Julio de CI'stilh""
Joaquim Murtinho
Espalha BrAzo"
Pirahy
Ca1<ambú '

Callfro
Tronco
Carambeh\
Pitanllll)'

.

Ponta GrOS1Iil

4.27
',15
.5'].

5,20
5.58
6,27'
7.13,
8.03
8.59
9.20
9.45
10.27
11.09
11,43'
12.06
1229
13.09

Café

Almoço

NOTA: Jiú, �eg1.tllda5. quartas e sexfM se destina a Curi!yba:"s fe'·ça5. quintas e dominaos se lIIesfina ao Rio
Grande do Sul. havendo baldeaçio em Ponta Grossa paI'" Curityblllo

, De Ponta Grossa a Porto União

Estações I Kls.
S. 7-·Terças. Quinta� e lJoming.s '.

lVelOCidade/ ,ObservaçõesI
-

(;b('�ada Panid",

Ponta. Grossa f 0.000 14.07 I 14.00
Officinas 3.516 14.49 I 14,11
Jaboticabal I, 22.577 15.17

I
14.54

En!"" Rios 34.000 16.03 15.20
.

Valinhos I 52,862 16.47 16.06
Teixeira Soares ' 73·523 17.30 f 16.52
Pernu:ndea Pinheiro 89.804 18.09 I 17.35 Jantar
Iracy

.

106.932 18.55

I
13.34- S

Riosinho 117.500 19.27 18.56 3(

Antonio Rebouças 133282 20.16
I

19.32 :>

Roxo Roi� .. 155.106 21.15 20.21 � Café
-

Mllrechal Malle! 181.921 I 21.48 ! 21.25
Dorizon 193,474 22.32 21.51
Paulo Frontin 214.216 I 23.45 ·t 22.37.
P.ula FRitas 245.493 I 0.25 23.4S
União da Victoria 263.663 0.29 t 0.21
POrto Uniió 263.865 ..I 0.50

De Porto' União a Ponta Grossa
--�--------------------

I I S-a-Quartas, Sextas e Domingos 1" . I
Kls -----_:_�.---_.....::.-. VelOCIdade Observações

•
Chegada. ! Partida IEstações

,

Porto Unllo
VAlio da Victoria
Paula Preítas
Paulo frontin
Dorizon
Mareebal Mallet
Roxo Roiz
Antonio Rebouças

. Riolinbo
Iraty
fernandes Pinheiro
Teixeira Soares
Valinhos
Entre Rios
Jabotleabal
Officinls
Ponta Orossa

10.4
1.08
1.50
3.07
3;55
4.35
540
6.32
7.07
7.38
8.25
9.04.
9.56.
10.44-
tt.l4
12.02

263.865 049
263663 1.05
245.493 1.47
214.216 3.02.
193.474 3.52

I· ���:m �:�
133.282 6.27
117.500 706

·1· 1�::� i:ro
I 73.528 9.00

-! ��:� tg::�

I l�:�I� I g;gg
. 0.000 12,10

De Porto União a mafceliDo Ramos
I I

8-7 A's Seà;ulldas. Quartas e Sexta3 I
,__.....

II
.

K1 s VeloCidade, Observaçõ�s
I

.

I Chegada 'Partida

Café

Estações

0.'29
1.25
2.22
3.39
U2
5.42
6.34
7.54
9.01
9.,,47,
10.18
11.38
1148
12.51
13.43
14.53.
15.38
1S.55

0.50
1.30
2.35
3.-44
4.41
5.4S
6.39
7.59
9.10'
9.48
10.23
11.39
·12.13,
12.52
13.48
14.58,
]5....3

263,865
274,876
'292.160
315.728
342�206
367.374
392.024
426.809
457.636
476.000
490.903
526.400
531.385
550:500
576.137
606:334
626.179
632.173

Porto Uniiq
Legrú
Nova Gallcia
Silo JoIo
Calmon
Presidente Penna
Rio Caçador
Rio das Antas
'Perdizes'
Pinheiro Preto
Rio Bonito
Bom Retiro
Herval
Barra Fria
�io Capinul
Ricr do Peixe
Rio UruguaJ'
Marctllino Ramos

Café

5 AlmlJoS

�

Jantar

1
I "

I

De marcelino Ramos Q Porio União

De

"'-:;-8-Tel'ças, Quintas e sabbad .. s I r"
--

CHJ-.:GAD." I 1'.�lTInA- -IVelocidade Ob�rvaçÔ«:�.

��:g� l�:�� I !g:n·1 ,--
����r �g:� 1- g:�

,

Ul ,1 Almoço
550.500 13.13

I'
13.14 ª531.385 J3.-56,! 14.01 - i

526.490 14.10 14.n o

490.9020 15.26 I 15.31
M

476.000' 16.01

l'
16.02

457.636 16.39 16.46
42é.S09 17.48 17,5),'
39l.()24 19.05 19.27 I
367.374 2().t6 20.18 I342.206 21.13 21.l�

l-
315.728 22.11 22.16_
292.16(1 23.24- 23.27
274.876 0.18 0.19 3(
263.865 ('.49 1.04 �

aolonia· mineira â

Estações Kls,I

I
,. '

Mal'c�llino Romos
Rio Uruguey

. Rio do Peixe
Rio Capin?al
Barril frie
Hervel
Bom Refiro
Rio Bonito
Pinheiro Preto
Perdizes
Rio das Antas
Rio Caçador
Pfesi�nle Penna
Calmon
5io .leão
Nova Golicill
Legrú
Porlo União

Jantar'

--.�"_.------ !JaguariablJuu_
Kl S. IM�'l-A';; Terças, QuarlLas,

Quintas ;--S"�'''''''ta''''''sll'-T''':-10-C�id-a''''d:-l=,ções_�......,.I,.--__C_H_&_G_A_D_A.__.....!.,--. PAR"JD,"
l .

I
I

I
0.,000 I

,pe laguQria.hljua li aolonia mineira

II Kls. IS
",r·..�..·s Terças, Qu�!t;JIs. Q:llt��.

o'

se.�tasllvelO.C. idadej Obsel'vaç�=-
CHEGA0.". I "...,RIIDA .

.��------�------------�

1,.1 0.000

. -

·8.2�
-' .'

-I· �. klms. I c�rre�p
.•
�::

28.490 9.Z1 92'7 eia com S s

i 52.972 1Q.20 10'"'' "i.do de S.

I 70.22Ó 11.lI 11:í6 It
25 klms. 'aul.

. 89'.727 12.03 12.01
99.123 12.30 ,

Esta.ções

25 klms,

I

L,,,�w..- .

,eia comS ti>
• para S. Paute

99.123
89.727
70.220
52.972
'28.490

ColQnia Mineira
Barbozas

. Wenceslau 'Braz
São Josê
Cechcerínhe
Jag1l4lriahy".

13,23
14,H·
15.00
16.03
17.10

13.00
13.27
J4.19
H),lO
16,09 28 klms.

\ ___,:___

Estações

J.guariahyvo
Cechoeirinhe
Sio Josê
Wf'nceslaiJ Braz
.e'rbozllS .

Celenin Mineil'lIl

Dê aolonja mineira li 3aguariahgvCl.

1 I
M··5 .. A ..s O"nün!os 1 I'1<18.

'I
. Velocidade, Observar.õesCHE(T_�DA pÀRl'm.A "

·---

. ....;.I-r-9�:}-�-,--, 3�4 --1-
-

�:�--T!·---II-,
_._�.

I 70.220 4.J9 I 4 ..29. E

'JI
52.972 5.12

'

5.22 � [ corre.•,,,In.,,.28.490 6.21) 6.3'. i M cia co� S r.

0,000 744 I "e d��üna a
" ,j ('\mtyba

Estações

Colonia Mineiro
BarbosiÍs

.

Weôcealall Braz
São José
Cochoeirinha
JaS{u8riahyva

De 3aguariabtjuCI li aõlonia mineira.
------------------_-------------��---

M- 6-AGS Sabbadoh I" f>
.

eh:' \ " "---:-
._- Velocidade Uhser.vllçõe&

. ega"a l'arLld�
.

'
..

---

Estações Kls' 'j
I

I
.

I

19,41
20.52
21.45
22.44
23,14

t
1:0:'["'>'

",lóll
Gla com o

6. proeedell.
dr. Curityb

Jagueri_hyva
Cachoeirinho
Sio José
W�llceslau Braz
B.rbosa:�
Coloni" Mineira

0·009
28.490
52.972
70.220
89.727
99.123

18.30
19.51
21.02
21.55
22.50

De Rio negro ti Serrinha

Estações I Kls. .1------_.

Rio Negro I 88.915
.Campo do Tenenfe 61.498
'Lapa j' 30.070
Capivlll'y 15.680
Serrinha " , 0.000...

:.\[ 5-.",,'. Terças, Qui.ta. e 'Sabblldos. I
, IChegado I --""d -IVeloCIdade Ob5I!rVt1�5es

" aru a I

I I5.00 Já I
6.15 3( I' Correspond,ea-7.40 U'l c� �o!t!t�6.
8.15 N i

e uny.a

606
7.30
8.15
8,53

- .SJ!RVAÇÃO: OS demais trens continuario a correr. no antir;o horarit>.
C"rilyba, tm 4- cle Janeiro de 1922. (a) Go:n�adv.8 Barbosa, DIrector Rel?resentante

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Fazem narte das mf'Z1S eleito
raes deste' Municipio os seguiBtes
,senhores:

Ministerio dà A,griéul
cultura, Industria e

C"ommercio

REPUBLICA-,Florianopolis, Quinta-feira lô de Fevere iro de 1922

PONTO FINAL.
NOTiCIAS, -DE ULT:I1VLA, HORA

� .
. .�

• [aIDalk� �� . meoli�1 �III g!oeral fiamllio til J8ioville I
Para o Cente nario! [Xoneiatõu ...de ��man�aOlel :r:n�:sd:I��: ;�r =�ad�� P.::'nvé

�11lI�2nlel .

[oinville, 15
. I ".g ;:�e���odnae6�����:�';,' In�fll�� de ReUI021 MIltlarel bruta das officinas no anno referíd

Rio, 15

d 1',- Che1g;u, h�?temh � �8ta .C1�ad; o
I NJS� onal de �U3 =. tO officio 'tle Rio, 15 O ,oova [Ommio�aDtt �I 1

Não tem fundamento o boato gener� ame In, c e e a mrssao �'an I a, �IX') segue! ' ranscnp o para con e- Foram assignados os decretos exo-
'

",_

I d 'I d' 'd d ceza instructora do nosso ExerClto-j,Clm,ento. dJS uler.essados:, ' ,
. d d d d 6 ��taIDao �e (ata�orel'

vu ga o pe os ISSI entes � que o go- . N I d M C neran o os comman os as 5a 1
'

,

vemo do Estado de Goyaz abriu mão 8. Ex, teve. uma festiva reeepção.] «Instituto acrona e uSI�a. ,

IF, e 4a., Regiões Mil tares os 'gen'�rll��: .

'

'-
'

'1 f' I cular n. 34 Em 28 de [aneíro de I
I R' 9'

Da questão da successãô presidencial. Honrem mesmo o genera raneez 1922, Exrno. Sr t'Oovernarlor do Esta. Ab io Noronha, Cardozo de Aguiar e' I�, _ '_

tendo' retirado o apoio da chapa da seguiu pará, 8. Fraucisco, de, onde
I
do de Santa.Catharina. No intuito de Clodoardo Fonseca. r 0, coronel Erasmo de Lima foi no

N· I 'voltou,
"

',' contribuir. de modo efficaz, 'para : meado para cimmand lr o 21' batalha,
Convenção acionai. ' t I d ft I·f· I d C j R 'f
Tanto o governo como o partido H"je. 'elle seguirá para Blumenáu r:taior brilho dos festas d� Centena- 'LUO a ue ar IUeI '

e a� ii ores, em eCI e.· -

�;�i:;:�an��u��i::laArd::�in�::
e ltafahy

.

��t��;n�������d��::!:bi����c;'E: .

. Na secção competente P"hli�.mos: fui· �i!P!DladrO [Omma1H'
nardes o Urbano dos Santos. 'I' �'U��[·la- dO' ,,'quo at�[am I tado val?r., r�g) a V. Ex�. se digne um edita! desta Escola. convidando tn dn.l4° b1,lalh,a"o dn[aOOs dissidentes propalam Bs"tas e U UU U U � � U I de, p�ovldeilcla� pelos meios a. seu

08 alumnoe que terminaram o curso. I � Ou a U Uú
� noticias mentirosea visando

'

< Ruy, ,gar'hor�' alcance. no sentido de ser .rn enviada ,

o S tari d l'
,

�o.u ...ras u " ,(i
U �U a este Instituto. pua serem executadas a c mpareC�I'Am na e�rg aria aquei- I ta nru({feitos nas vesporas das eleiçpp:8.. durante aquellas festas, as composições 18 estabeleci.ncuto, afim de recebe-} " U

-

I
q�e os' intere�5,ados julgarem dignas rem, �de aeeordo com a Caixa de

fo· RIODDr!ldo O [O'mma'ndantn Rio, � 5 disso reservando-me, no entanto, Ó Mutualidade, ferramentas ou a im Rio, 15 '

I � t uU '

'

. U: 'ri Continúa a indignação popular coo- direito de es�ol�a das mesmas. Apro'l portancia correspondente em dinheiro; foi as ;ign, 'do o decreto,
Á

Ja 6a 'ReU'la"o 'MI'II'lar:
.

tra 08 ataq ues da imprensa dissiden vettando o ensejo tenho a honra de ,

f
" do o general Constantino N 'ry df apresentar a V. Exa. os- protestos de caso assim � pre iram. c�mmando do ?4

s

batalhão d� C
'

, te, dirigidos contra o Conselheiro Ruy minha uruuo d,is,tinguida consideração
. Nes�e edl��l. o sr, dr. João MU-\dOreS,

- - .. ' aça

Rio, 15 Basbosa. (A), Abdon Mtlanez : ney, digno Director da Escola, con- ' ';
,

_

,foi exonerado
�

o general Cardozo A imprensa bernardista defende I -,
,

"
vida os paes e tctores dos meninos L'O'TER IA'Aguiar do commando da 6a. Região calorosamente o egregio. brasileiro, de- t «.REP�B�IC��, acha-se a venda que cursaram as aulas e officinas no

'

'

Militar e nomeado' para, substituil-c monstrando a falsidade da argurnen-
na -.Agencia �DU DHAVES. Pra- anno de 1919, afim de receberam Foi este o

G:J!oron�l Menna Barreto.': , taçã;> dos dissidentés. '

ça 15 de Novembro. as quotas em -dinheiro , que cabem de honrem

ficiai do Rel�strs�(�;� respectivo. fABRicA DE REPOSTEIROS, COl' AORA:DECIMENTO
EdificitJ da Escola 'Publica do

'

CHAS CORTINAS 'STORE(' PANN°' ,

sexo masculino do districto da PARA' M'ESA JOG'OS PA'RdA' SALAU' Na impossibilidade de, por ou-

Trindade ,I , tro me�o, manifestarmos a;;hoss'a
Pr'eside'ntc, HllQ'O Hildebrándo JRllHOS PARA MESA, gratidão a tod�s quantos nq,(pres� H ,Escola de ,\ Ilrelldizes Artifi .

dos Santos LeSSélj mesarios: Tor O. Schaeffer & Oia taram serviços e nos trouxeran'l c,'es de S;&uta Catharina
quato A:1tonio Calvtlt e Manõel o confo�to cl,e suas presenças uo D.a ol'dem do sr, DiI'ector desta
Vieira Cordeiro e sfcretario o of Fabl'ica de reposteiros, vitrazes, dolor,lso transe' pOI" que vimos de Escola, convilh todos ,os ex'apreo.

lu, secção ficial do Registro C;vjl respectivo. colchas, cortinàs, cortinados, store�, pas.sar com o fallecimento �o dizes, que terminaraw o curso nos
_

9
- ,'.

I' b f'lh
.

_ lin.nos ne 19l7, 1918 e 1919, .e ",!lUL'd,jfl,j,.,jo do Lonselho Muniei'11al ,.," ;.. St>C,ÇllO. panno para'met'-a,,')ogu para sa a, trIo nosso caro e úFll I o e Irmao d b
n

J;;I' .. ....... ,'J:'"
EP bl d

' alO a ni!,O reCtl aram as fe:,ramem'l8,
Presidente, Dr. Juiz de Direito Edtfz�zo da ,scol,a -u .zca ,o lbopara mes3,'jngospara lavatorio, Ruben, consignamos nestas linhas que lhes cclb? pela disposição da let.

da 1 a. v�ra; mes:u-ios' l' sllpplen' sexo rnasc-ultno do d'strzcto da i véos para 'OOiYU8, etc.
,

. o� 'noss?s mais sll1c�r()s.... age ade- tra g d.o ado 13, das i11strucções 'que
te do juiz Substituto Peder<'ll_ e o

'

"L_agoa . Acceita-sd 'Pédido,s para, installa- c!mentos.
-

-

'regem �s C'lixJS de Mutualidade �ell'

Presidente. ,do Conselho" '�. lloicip3J_ Pr.�sIdent,�,�.se,[)er�, ,Abd()f) ,C�._ ções completas de (l38aS, dos, .artigos r _Nã,O declinamos nomes Rara
tre 03 alumnos d�s escolds de apl'an·

-
" ,1\'1' ,,1 d N t ' ,fI

-

'I dizes, ar'titicas relerae." a compare'
,"
em eXerCI(;IO e secretár10, o Ta' m,�u, mesa�lO_. .la::,'l�, a L a I

supra .. "
" I

nao �ommettepnos a taS', allJC a
carem nesta 'Secretaria, do dia' 2 de

bellião Leonardo J:lrge de Cam· vidade Vltlr.a � {OC.'i 1 dcl�, ,cp da
I 'Oevldo, �8 rnachmas mod�rnas I:l 9ue 1f:volunt,a�lament;) NAo nos Março pr1ox_imo vindolll'O em diante,

posJuníor, ICost.a e s��t,eté\,r,o �o. (.fflclal do bem apel:feH;oadas. esta fabncaestá e PQ�e'Tl, llclt).,délxarmos deld�S10h(JI'lSdamanhã ,ao meio dia,
2a.,8e(�ção ! Reg:s�ro C,lvt! r_,spedlvl). nas cou(hçi)�s.de fOlllecer o que hade me!1clOnar os no:nes dos srs. dr. afIm de !'�cebe!'em as ditas ferramen:'

Edificio do Th'atro Alvaro ,de' ..... ," lOa. ,!wc�ão ,,' moderno, elBgaate e de superior qua- Remigio d� 01 veira, que., logo, tas ou a Impol'lanc!a corre:-iponde1l'
, Carvalho' Edzfw'lO da �scola ,!:ubuca da !idade,

,
no começo da longa enfermi�ade ���� dinheiro, ca030 aS3im

'

o pr'afi'
, .Presidente, Colombo Espiado' <

sexo masc'ltlmo do az�trzcto de Exposição perman_ente do nosso Ruben, prestou dedica- Oiltrosim, àonvido todos 03, srs.
Ia 'S�bino; mesarío:: Dr._ 1\:0 Santo Aniomo

DIRfIAM' PEDIDOS À, ,- d� e soHcita.mtnte os �.e,u,s ser· paes'e tu'tores de tedos 09 meninos

d'Aquloo Fl)useca e Celso de AI- Presidente, 'Màl'celliono Aqlstro

E
,I

S.
_

ViÇOS; dr, Adhemar GrlJo, que, que cursaram as aulas e officinas no

meida Coelho e secretario, escri Roberg;, mesarios: Conrdd'O' Julio - Iys I O Im Oes' du_ an e uns quatro mezes, ,em anno de 1919, tendo fei:o eX8tlleS .c,o�
ã José Garcez Jnnlor, da Gostá e Franc!sco Fe.lix Ma-

, que ü nosso enfermo esteve aos a,p:prp"ação -e p_fomoção, �laSt:ilflcav o
,

_ I d
'.

ff' 1,,1 d _.' '.' ..'
,

, dos por' ordem de mereCImento a
3a se�"atJ c la o c sec(etarIO o o lC � o

I
Rua Joao Ploto 14 sel!S cUIdados proflsslonaes; fOI '

'

,

'

· . .
.", R' C"1

'

,

'
-, t comparecerem lambem nesta Esco'

Ed'tf'tczo da F;scala N_ormt;ll egIstro IV! respec�l\ o. FLORIANOP9L1S sempre de uma bondade e cava- la, na lQesma data e ás 'mesmas :horas
, Piesidente, Ernesto VIegas - de

� ...

11a. "seeçtut
. .. lheirismo inexcediveis;e, finalmen- acima referidas, para o fim de rece·

,il,rl1otim; mesarios; EdL1ard,oLuizll ...dzfzc'tO da: .hscola �'U�ltca dOI�mnrn'a Na'[1·008') de n2vng�rao ;L, o sr. dr" FerreIra Lima, que,I'berem as quoh�, em dinheiro, que
""1 Cos'ta e dr D nato Me1l) é I sexo femznzno do Cl1,St1 zeto de L p lia II U U li u� b d '

' .' 'cabem a08 seus filhos ou tutelados,'(1, .,,',

'[J . ,

'" H �
, sempre 00 OSO, s::mpre amIgo ,.'

d d d
,,""'

.

et; iváo i'\icolau
' annasvzé'tras

"

o'el[ e '.
�

, . .

d'.'
•

proveOlentes, e .e� por .::ento a
oJ' cretarlO, ,�cr I

p. 'd t M
.

h D ; p. estou-nos nos ultImos Ias de rends bruta c.as offuim8s 'no dito an°
1\,' 'b N h I reSI en e, arUo r) om,f;nse

'd' d
.

h d f'lh
'

.
'

t.. agl � as.
" X",.· , ,'�!; '.:'l.';"'M''',:' d' PAQUETE IVi

a ouosso ç ora 0,1 ot'lr- nodel919 ..

4'.. se,w"l(f' ' aVier" 'mesarlOS.' Jose ar13 a -

ã' d d' _

b d d fio 1" ''''1' l' 5 de' Feverel'ro'
· , ,

'-
• . �'.

"

C J' �F
.

P h MAX
rr. o, com e lcaçao e on a e" r anop", I�,

,

,EdtfzcZ? -da lnspectorza de ,

unha e �se l'an�jsco ac
.

eco

I' os s�us bons servi os. ,'1922.
Hyy''''ne do' 'Il>stado e secretarIO o officlal do ReO'lstrú '.,' . .' ç. ' Pedro B"sCJ

•

�f)
.,

CoI '

"

• ':, "f. ,_

� Bahu a no d,IS 17 do. Cort'cute: as

I A_os âmlgos que envláram fIo ..

,

"

Presidente Desembargaaor c.vtl respecdv.. 9 horas qa nOite para L9D'Una . h" f
' Escrlptorarlo

, ,�,' .,. M • 12a. s�cçâo R � b
'

"

.;;: 10=> ,

res; al�S que acompan aram o e-,:- '

,

_,An�ef0 Fraf)�Jsco de .ASSIS,. "e ..

, ., 1II-u_
el;e e passageIro" va. ates; .encom. I tdro; aos que 'por' telegrammas, Leo�artlo Jorge de Campos JU:lIor, ,

sarlOS' FrancJsco Pererc:> OliveIra EdzfzctO da Escolo ,Publwa LU mendase cargas pelo trapiche Rlta Ma i, , '. Tabelltão daComarc' deFlorianopoli ..• a.," l' I' f'.. ,j O d d,j ria !cartas e cartões nos envIaram pe- "
, �" ' ,

Filpr) e Joãtl Bittençoutt Machado! nzmpa '(? sexo lem�n"n. o' "s-,
',' _�",' i " "na forma da lei, ele,

, "
'

.

E ,. ,', d" O' 1 -
I tru:to de Oachoezra Para m�!2 1nformac;oe� ,c.,m os zames, ,a .tudos emÍlm, que" cpDr Faz publico para os fins de' direitoe sect<cJ;arlo sCfwão e rp ra05, " . ! I\gentes' , ! I" d d '

.. .'
,

" .
,

,

,

'
, p, eSlde nte, F redenco TeIXeIra

". .,� , • I qua quer m? o nos eram 'provas I que eXIste em seu cartoflo, afIm de
Alberto Me��r'8 '"lO' de Ollveira; rnesarios: Francisco '__�Io(,���,k�_���u.&�_� (lI •• ,�e sympathlanos momentosangus jser p:otestada �or falta de pagamentó

P'd,i'I'<'
•

d 03. cC-':�', d "E' '�t�aa'o Elesb\io de 'oliveira e -João Vícto, O àbaixo ass gnado, tendo per- Uosos por qUe, passá�fos,os nussos no dl� d) vencIlnento, uma letra �e
.lU1 ,uno o ongresso o �

j' --: ,', <

.' d', < d d C'· r E� :;' d-' " cambw do valor de',um CJoh de réIS
P 'd J' R d

.

F r'I1;) de OliveIra e secretario o Ido a ca erneta a .Jarxa cO agra eClmerlt" s.
(1 000$00) s cd' H l

dresl enJ.;"fJ oseHo� rlgpu�s e,r lofriciai do Registro Civil res� riH,Hntca o', 1,29:'0, ,oede o favor a i Reconhecendo que janais po, Vicente Vi�i;a : :c�eit�orpel'l o�o;,earf.'

.nau es' me�'i\rlos: ,ettor lnto da I •

'I
'

1
/' l!d - d d" I'

, '. ,'> ,,', li IIn .1 pt:ctivo. t quem encontrou de entrr::ga.-a j
eremos pagar tao gran e IVIC cl can Brasil an .E�geneaerin� Comp.Luz. e

r
S.ilVd� t_ ,�ell:io �al I,\e '!':�! '" 1:10 .. , secção ,

'

na Estaçã,Q do Tel�graph? NaclO-; de �ratldão, r(�ga�os a Deus, que Pela prese�te Intimo � accellante para

s�cre,t",rlO E5CllV:�� di) Cru,1e Cau

I Edific,io-, (la lt)Yj�{a �uóli()a do �exo na" o Estafet:: S�tvino Jacques' II é rIco em iUIsencordla e amor, dar as ra�oes do nao pag�menb. e
SIO da Luz A breL femm},no do azstrzcto do Ru)

,

"

-

'. q ue a todos recompense',
,do respectlV.� protesto. FlortalÍop()lls,

6a, se,é4;ão Vermelho .' A' � "C il""..,..' Fil' 'r 6 d 'F '

' 15 de Fevereiro de 1922. _-

Edifl'ício da Directoria de Obr'as D.' d '," A -) 1 h 1
-

C ' ,. arm � I orlanopo IS, e everelro Leonardo Jorge de Campos Junio, :L reSI c_n{c. UOlp (1 ,,�ao oe,
PHOTOGRAfHO Ide 1922 _, _

..
'.

' Publ�ca�" I. • i�o; �11esari
..

ó"s: Mal�üel r-Iygín() da RUA, TIRADENTt.3. 1�
, !

Gervasio Luz e larnilza
, Pres,dentetJl)s� O DOll()elt, me Sllvçlra e F..du�ro.o Marques da RetratQspara tod08 os pnçu

"

,

sacies: Flavial)o Gastão e. Henri· 'Ros:::"c secret���o' I) offlcial doi desde $$000 a (b:2i� ��a!f:!:l\d'am=Q\�,
'I F Trabalha lambem 60S dc",;l�C � W:� w: ��

que da bl va ontes c secreta�lc Registro .civil respectívo.
Esçrjv�o,:das Appetlações JoaqUIm 14a. 8ee�ã(ll
da -Costa Arànfes. Edificio da E8Cola Publica do sexo

7a. sec4;ão femin_i,!zQ do distric�o ,do Ribeirão

Edificio da Escola Plib�ica
,

Mtt· ,
,

PreSIdente, Fa.brlclanq, �leute'
ntcipal do districto do Saeco ri," Dílaa; rnesarlOS: Macar-lOCas'

dos Limões: sianoWolff e Sebastião Barcellos

Presidente, Jeronymo Francis' D_l1!!"!t�ra!!"!,,,,!,!!,! _

co. Coelho Pachec; mesario�: YENDtM-SE -os
_ predlos. l}.", 8 e

'

,4\gricola hdiu' Guímârães ,é Je'r(fl 10' da rua Tenente' Sílveira. Tra·

nymo José Dias e secretario o of· ta·[e nesta redacção,

Eleição de
1· de,Marco

, , ,

RÚA AUTISTA, BITTENCOURT

Caixa Postal n, 120
LANCHA BOAVISTA

Florianopolia

,AO PUBLICO

Advogado

A nova serraria iniciariora
baixa da lenha' em toros fOi'oet;_;
em domicilios, metro cubico 7�00G,

.

nua Almirante Alvim n, 28
'T�lcpn{j!IO n: 53.

'

Pela proprie:aria
• Affonso AfIxa

- �,;a."W'.I'.5 '4;e.S
.

,"

t·.,

Dois magnific�s automovéJs
ambos' em p.erfeito e..>tado, sen
do um FORD o ,e outro' ,PRO·:
TOS com força de 44 cavallos
completamente reconsttnidos nas

officinas do sr; JoãQ Ligocki..
Preço razoavel. 'frata-se com

o propdeJariü:_ Carlos NapoleAo
................ 'Poeta, em SAO JOSÉ.

,

Jõe, Collaço
----,.;

Vénde·se a l:lUperior lancha á
gazoJina «Boavista». Preço de'
occaSlao., A tratar com 'o Snr..
Elysio Simões, Rua João Pinto, 14

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


