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Filho do Maranhão, onde nasceu em 1859, estudou direito na Fa- Madrid, 14'
.culdade do Recife, na qual SOe distinguio pelo seu- talento e. amor
.ãs lettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra o car- A imprensa reconhece, unanime-
go de promotor publico e � de juiz ,municipal, sendo nome�do, em

mente, que ai quéda do gabinete hes
1889 juiz de Direito de Campos Novos, neste Estado. Mais tarde, I dI" ã/1897: o Maranhão, o elegeu . deputado ao Congresso Nacional, sendo panho foi motiva. a pe a intromiss o

no anno seguinte eleito Governador do seu Estado, cargo de que não de militares' nos trabalhos governa-
-tcmou posse, resignando o mandato Foi reeleito deputado dederal mentaos.

,

á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905), e eleito senador em 1906, .Ante hontem o ministro da guerraEm Janeiro de 1913, os seus' cont�rraneos elegerem-n�o novamente
organizou um decreto dissolvendo

.Governador do .Estado, íuncção que ainda dessa vez nao chegou a .

"'exercer, por ter sido, eleito Vice-Presi�ente da �epub.lica, para orque- as juntas militares, que-são osprm-
triennio de 1914: a -1918, tendo exercido a' presidencla em 1911 du- eipaes dirigentes do movimento. oon- O· E·xmo·. 'r. Dr. 8°1[1.,11'0 'lUI ,N omeacõesrante a ausencia. do dr. Wenceslau . Braz., , Depois, foi pela terceira tra os actos do gabinete, o qual foi W � ri
vez eleito Governador ,do seu EsJad.o, cargo

.

que actualmente exerce approvado unanimemente por todo o
.- '('R[!bl. 1�ll·[I·tfttO"'�! O sr. Adolpho Silveira de Souza, .

"com muita competertcia e brilho. " uiinisterio. d J Tb d E d f'
.

São esses os 'dois �

nomes que a Comrnissão Executiva recommenda guar a 110
.

escuro os' a o, 01

.áo suffragio dos seus amigos, e companheiros....
.

.

Apresentado ao soberano, este se O Exmo. Sr. Dr. Hercilio Luz" nomeado fiel do tbesoureiro daquellaContra o 'cidadão iIIustre que indicamos para Presidente, da Re- negou approval-o, provocando, então, a illustre chefe do Partido Republicano repartição.
,.publica, levaritaram os seus adversarios uma verdadeira campanha de crise, Oatbarinenee recebeu os seguintes te- -O sr. Theodozio Mauriciodifamação, infeliz e deploravel recurso de que só lançam mão os; que __ o ---- 'w d I f' ..)o; d dob· 1 legrammas ao er ey Oi nomearro guar a-têrn a previa certeza de que nas' urnas não poderiam o ter a mHO- MI-DI·'lerloo rftD[IZ Th J E dria necessaria para vencer. Chegou ..se até a attribuír ao dr. Ar- �' Tubarão, 14 esouro (O sta 6

_thur Bernardes a autoria de uma' carta, escripta em � termos grosseiros,
,

O povo agradecido. beija as mãos

p
....

-

.....__-f---P-bl.
'

rin;dignos de qualquer hoinem de. mediana educação, e na qual se Paris,14 de V. Ex. Saudações, abraços. Olt0j' romoron. na orra· o I[acontinham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da Fon·, O presidente Millerand encerre- Feuersãwue.
.

,', " , .pWor �ac�to' de' -

1� �d'o cor'rente foi-- -seêa e' ao dr.' Epitacib Pessoa, Com a falsiftcação dessa carta pro- gou: Raymond Poincaré da organiza- u

curou-se incompatíbilisar o I candidato, já apoiado por 'quasi todas as
ção do novo Minist,erio francez r , T b 14

-

'I promovido a capitão da 2a Compa--íorças politicas do paiz, com as forças arinadas e com o Governo da União.
... • """. •

u arão,
d

.

d nbia Isolada da Força Publica, lJ l'Felizmente, porem, <. esse plano Inão produzio 'o resultado esperadp,
A E I C' _ I

. Receba com 08 agra eClmedntoOs ô I tenente Octavio- dos Reis Costa 6 _ apois as proprias pessoas injuriadas nao acredHaram 1la veracidade da SCO a. omp emen- povo ·tubaronense /os abraços o tt()
los. tenentes os 20s. ditos Pedro Lo-carta, e o nobre Exercito Nacional, numa beHa e' confortadora mani·

d T b
_

1estação de civismo�· nao se deixou arrastar como instrumento da po- lar e '1'U arão Tubarão, 14
'

pes Vieir�: .MustaP.há Guarany ç �il-I,itjquice �.�m .e�crupÚlos, conser:vando.·se .em. nivel supertor ás agita-
�

,
'- � Saudamos V. Ex. pelo patr�oticol V? r: Tr9gIllO Anto�1O .de Mello � EI-

,ções das rUas, firme na sua fU,ncção constrtuclOnal de defensor da or- O sr, depu�a�o dr, J�e Collaço' re" cto d crea�ão da Escola Complemen-I pldlO Manoel da SIlveira, e conflrma-.rlem 'publipa, do 'reg,imen repú,bficano ,e :dét páttia, fiel ás suas gl?- cebe� os segumtes telegrammas: ' a_ a Ij
G M' 'l' 'dos' no posto de 20:. tenentes os ditoslriosas .tradlções., .

•
),), «=Fubarão 14. tar annexa II este rupo. ��cz tol d d J

- B
.

P
.

J ii
. .E�s,e e o�t�os' meios �e 9ue Os ad versarias se utilisar:_am; � Ctim�rim�ntos por motIvo da cre�-. Santiago, Felicia Allgulska. Tur- gra ua os oao aptIsta alva, o o

contlQ.,t1am a u!ll,l.zar�se,. na. �a eAsperança de fOf9ar o dr., A�'.hOl·. Bar- 'ção da Escola Com.plementar. Marcl� queza Pinho Teixtira, Thereza' Capíli�o Alves, Marin��, �o�eunal'de� a d�,sIshr. do pleIto, ,tem. antes, alhelado dos candIdat.�8 da lio' Sánt'iago, Feficia, Ailgul'ska, T.ur Martins, Maria Gonzaga,. Ang�_11 Ca�enuro Coelho e ?l1V1O ,Fu,'mmo,opposu;ão, alIás, extranho,$, de certo a taeB manobras, a sympatbta e 'o ,quE!2!à Pinho Teixeira, Thereza Mart)ns, lica dos Santos Guedes, Ida Avz- FeIJó,. Rodol�ho Fehx do Carmo eapoio .da maior· ,parta das cIasse,s conservadora�,. e, por 'out�o ;lado, Mariá Oonzagaj Angel·ica Santos Oue.
la, Al�'ce Arante's.

"

AntOnIO PereIra da Cunha.têm, s�rvido de estimulo e incéntivoJ Il' .todos aquelles que, em grande des, Idà A�ilaí Alice Arantes»-. .,

,maiori$, cerram fileiras ,ao' r,écto,r dos nomes :consagrados pela Con·' cTubarão, 14.
'

. -..:.-....-.....w _

venção NaciWlal. -.

'.
-,

,

'

.

Tubarão agradece aos seus legiti- A � [ola [omplnmenl�r �DnnXft Dr Jo'ô' BOI·tool ,:
Todos os dezesete Estados da Federação, que indicaram, por seus mos representantes� Affectuoso abra· LI w �UI ! II U, Ií • ". �,_ . "riegitimos representaqtes" o.s nemes dos drs. AI·thur Bernardes e ..urbanol ço. ,'Otto Feuerchutte».

.., Segue, hOJe. para 'Sao Bento, onde,dos, Santo$, c.ontinuam, com
.

ioa,balavel '. segurança, cohell'entes· çom ;0
� ft.�, firu.p'O '.�.rOlar H�R[,llIO lD·I vluasetrle'ascs_oanrtearrlgaUnne'oB, dIS·�S., dOr. nJoossséo AU1•.,compromisso assumido, e isso signilica 'a victoria dos "doi'Sl iUustres caIi-

A b I '�. "i.,�, L
.

-

I'did,�toB. S, Cathari.na, guardBd,as as devidas 'p�oporções, .vª.e, deíce�to, sse tn ea 'uO O Exmo. Sr. CeI. Raulino Horn,

I
Boitellx, ex-Sectetari'l do Interior e.concprrer poderosamente para esae resultado, '

pOIS a CommISS�{) .Execll..,.·' I

'�I NUva conta que todos aquelle:S'qu,e são membr..Qs do Partido, 'prestigiarão, �. ·ub ' aval Presidente do Congresso Represen- Justiç,a.
,-

_

.

;Ile� 1i��itaçoes ,nem qesralecimentos, a acção. _dos seus dirigentes, que,; ""
, tatívo e Covemador do ES.tado, eml Desejamos a B. S. uma feliz via-,,desd.e .o pri�eiro mc�meut.o, d.esassobradamente, C'ollocaram·sà -ao lado Rio, 14. exer�icio, recebeu os seguintes tele- gemo�o.$' candidatos da, onvenção. Por falta de numero deixou de' rea. grammas ,_..._._. ',,__�,----:-A dedic_àção á causa, commum, de que têm dado sobejas provas, Iizar se a assembléa do Club Naval, Tubarão, 14 DR "10 "A'MPOS

..-
.em todos 'os te�pcs e vissicitu.des, os nossos companhe-iros de todo! o afi.m de tratar de !T\0dificações nos es· d

.

d I lt lJ
.

Estado, as tl'ádiçõ3s de' disciplina, qne têm' !:lido até hoje a nossa maior tatutos,
> ' - O pov0 tubaronens� agra eCl o

Acompanhado de sua exma. ,esposa;�orça' partidat,ia" B, 'so,bra tudo, a cOJ?fi�nça que mer�cem os dois nomes Entre os socios que 'comp receram venera o n:lme de V. Ex. Respeito- e cunhadas, segue, hoje, no ITA, para11Ios&res
. q�e recommendapt.�s a� eleltondo, nos per:mltte a certeza de que corriam tres propostas de modificação sos abraços. Olto Fe�erschutte,. o Rio de Janeiro, onde terá curta de-,,5. Calharma dará a ma'l,s brilhante e expressIva; votação aos drs.· 'do' art. 64, letra I, dos estatutos, para mora o no�o preetimo correligiQnario

- �rthur, Berpa�d�s e Urba�o dos "Santos... que seja. consiqerado socio honorario Tubal'ão, 14
'

sr. dr. Cid Campos, iIIustre deputado.

.

A Comml�sao Execullva .es�era que, maIS ��a vez .� c9mo �empre, ó Ministro da·Marinha, s�ente duran. . eleito ao Congresso Representativo do
.

8alb�m cumRt1r.'0 seu, dev�r todós os seusdediflados cdwpanheIfOS 40 ,te () tempo em que eXéroor:êssê -cargo. Applausos jubilosos pelo aconter:l'
Estado.

.',PerlIdo ltepu�hcano Catharmenee.. -

. � Os antigos ministros não' gozarão rlrento da creação da Es('ola Comple- Desejamos a S: S. 'e SUi exma�H�c1l'to Pedro da Luz, Felzppe-8chmzdt, Elyseu Gu'tl'fterme dessa regalia.' menlar annexa a este Grupo Escolar familiia uma muito feliz viagem,·da Sil't)a, Antonio Pereira da Silva Oliveira, earlos Wendhausen, Das referidas propostas uma é con' Marçilio Santiago. Felicia An-
/.Ji)flo da Silva Ramos, Joaquim David Ferreira Lima, Leonardo traria á idéa da mogificação �o� esta' gulska, TU1'quezaPinho Teixeira, Faltou numero·'T'-' �� rt 7." -rn 1

.

Ad
• '.D· 'l' TT ,,"' Tl'... ,ttltos e as ou,tras contra a eJelçao do m'h 7&1 t' M" G' .

. .

..eJVI'{JetW'Vamr>0stl.umor, L'lf,'V'to UCCZ,romp't'to ,.es.t'azzan0-u.-u:�r- presidente doClub •.

' .L, ereza �arz�s, r:�a. onza-I R!�,14 Por fal,tade D�mero �ã.ose,ffo{lo Pearoâe ot�v(}ira Oarvalho,. José Arthur
_ �01,teux.f Pelo Conselho Di�ector foi conVOCá' ga, Ang_el'tc_a do� Sant�s

. Gwdes, realtzoJ1.a aasemblea .do t;lub 'Mlht�r..Kopder '.
"

da urria nova. re,unlão. Ida Avzla., Ahc, trantes,. . !Hra ele!,:ão dús cargos var.0"

Por [au�a �Ol' militareI

. ,,...

t-wF�'� � -::;1

'DRf) FERREIRA L'IMA
',-'O- \

'I AS QUESTOES DE -TERRAS. ENTREl
-,

I o ESTADO E A SÃO 'PAUlO�-RIO'
AI' de Março proximo, todos os cidadãos brasileiros, alista�os "RANOE'como eleitores são' chamados ás urnas, para escolherem aquelle que, Il .

no quátriénnio' de 1922, a, 192�,_ deve/presid�r a Nação �rasileira. �o 'Da Secretaria da' Fazenda recebe-.
mesmo dia, proceder-se-a a elelção do substituto do mais alto magis- mos a seguinte declaração:trado da Nação. ,

. /

'

T d h id
.

terpretações du-Para o primeiro desses cargos, Q orgão da -suprema
'

direcção do .« en o av� o �n y

Partido Repubiicano Catharinense recornmenda a todos os seus cor- vidosas e publicações �r�oneas que
Jeligionarios o nome- do absolutamente não exprimem a ver-

Dr Arthur· da Silvâ Bernardes d�de, a Sec.retaria da Fazenda f.a:z'•
'. seiente aos Interessados que, em VIr-Não precisamos encarecer 0S serviços prestados. á causa publica tude de haver a Companhia São Pau-

'por Ião conspícuo cidadão. Moço ainda,' pois nasceu em 8 de Agosto
de 1875, formou-se etl) d.ireito n� Faculdade de. S. Pa�lo, tendo log? em lo-Rio Grande reconhecido, de ac

seguida iniciado a sua' vida publica no Estado de MlOas, .onde. fOI de- cordo cem o contracto ultimamente
.putado á legislatura mineira, de 1907 a 1909, quando toí '. eleito para firrnado� o domínio do' Estado' sobre
.a Camara dos Deputados federar, que no mesmo anno deixou para

as terras devolutas do ex-Contestado
.exercer o' cargo de Secretario das. Finanças do seu Estado, cargo esse

e anteriormente pleiteados pela rafe-
,em que prestôu assignalados serviços..

Em 1915, voltou -á Camara - federal, onde, ainda desta vez não rida Companhia ficaram resolvidas
demorou, pois não tárdava a sei' escelhido para succeder ao Dr. Del- as duvidas e questões que até então

.

phim Moreira no Governo de Mims Oeraes. Nesse alto posto, o .dr. e,�isti�m, e tambem entre aquella'Arthur Bernardés destacou-se como adrninistrador de primeira ordem, Companhia e a Eo)preza Constru.actuando de modo intelllgente e seguro na vida e desenvolvimento do
ctora e Colonisadora Oeste CathaEstado, concorrendo para o invejavel grau de prosperidade que. des-

fructa actualmente a sua terra natal. rinense Limitada»
Para a Vice-Presídencla da República, o nome que a Cornmíssao re-

.cornmenda, é o 90 . .

Dr. Urbano
�

dos Santo� da- Costa Araujo

-lu ... flHitura�o [at�aríDH8�H

A bordo do vapor Itaiubd, deve chegar hoje, do Rio de Janeiro, o nosso

dedicado co-religionario sr. dr. J-oaquim Ferreira Lima, illustrc representante
deste Estedo na Camara dos Deputados.

-

S. Ex. ,. que é uma das figuras mais brilhantes da nossa repreaentação.:
fez uma excellente estréa no Parla.nento, revelando-se o

. espirita de escol
que os catharinenses tanto admiram

,

Não sô. os seus collegas, eomo a imprensa carioca enalteceram os me-

recimentos do nosso representante, quEr sempre pôz a sua dedicação, a sua

lealdade a serviço dos altos interesses de Santa Catharinà.
.

Rep_ublica apresenta ao sr, dr. Ferreira Lima os seus cumprimentos
de bõas vindas .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PELA INSTRUCÇAo
Por, portaria do exmo. sr. dr. Se ..

cretario do Inf�rjor e justiça, datada de
14 .do corrente, foi a normalista d.

O general Setelobl'illO de Cn.�· Alice Maria da luz, professora da es
valho concede uma. eo· cola da União Beneficiente dos Tra-
trevista; 80bre o papel do balhadores da Plorlanopolis, designada Sem debate, é approvada a ."

Dois vespertinos _
do Rio noticiaraexercito na actualidade

par a reger a escola mixla de jose M.en· TABELLA N.. I que o tenente Portilho, da Armadpo�itlca . des, no municipio dessa Capttal. Pela Direitos de exportação para os generos de producção do Estado oua ella ao saucar o Dr. J. J. Seabra quan
.

O «�alz" do RI�, de 6 do corren-, mesma portaria foi d, Ignez Veiga de incorporados na forma da observação V. chegou ali, tinha declarado quete, publicou o seguinte tel�gramm�:' faria, professora 'da mesma Escola, Aguardente '-
'

15 % Batalhão Naval havia .de leval-o«JUI� de fora, 6.-0 cOla» publtcou designada para auxiliar dos' trabalhos Amendoim 7 % poder de qualquer maneira.a seguinte enírevísta concedida pelo da Escola 'Santa Catharlna, desta Ca- Arame farpado 5 % «O Estado» estampou um telegra�eneral Seternbrino d.e Carvalho e que pital,
--

Arroz, em casca 20 % mà neste sentidoe conce�lda nos seg,umt�s termos: -Para professora da ciiada escola Arroz' pilado 5 % O sr .. Commandante do Corpo
·

eRelatlvamente a attltude do. exer- da União dos Trabalhadores 'foi de- Arroz sanga 5 Yo Marinheiros Nacionaes enviou ãquell.

Cito no mC?mento .a<:tua1, da p,ohflca na- signada a normalista.Carlota Cordeiro Assucar 5 %" offidal o seguinte' offieio.dona}, minha OPIOlão e assas conhe- da Luz. professora da escola de José Assucar crystal branco nas condições do Decreto n. 881, de 1915 4 % eSr. l: tenente Nelson Portilho->!cida, relas palavras qu� ultimamente Mende�. Batatas '

-

4 % formeis ao pé deste se são veridicproíer]. em .

Bello I!O!lzonte e nas -Por portaria do exmo, sr, dr. Se' Bananas (preparados de) 2 % as noticias juntas, publicadas peloquae.s reafhrmo aS.ldeas que venho cretario do Interior e justiça, da ines' Bucho de peíxe para colla ou coíla de peixe 5 % jornaes cO Rebate, e «A Noite» e spredlcan�o ha v.anos annc s, sempre ma data, foi a normalista Ursulina Au: Banha beneficiada 8 % dellas assumis -a responsabilidade oque par!ldos. politlcos procuram em gusta de Senna dlspensada de ......auxiliar Banha n'ão benificiada 12-- % se são as mesmas oriundas· de u.
seus pleitos interessar- as forças ar- dos trabalhos da 3á escola mixta des- Banha refinada nas condições do Decreto n. 870, de 1915 6 % mal entendido.'ma(las:... . ta 'Capital, e designada para reger a Carne de porco salgada

'

9 % Saude e fraternidade. Aristides Mas� n_ao ha mu to, por occasrao d.a escola mixta de Areias, no municipío Cal de marisco 6 % carenhae. Contra-almirante commanagitação ef!l �orno do nome do em.: de S; josé, durante o impedimento da Café chumbado 10 % dante geral.
.

uente brasileiro Ruy Barbosa, recusei respectiva professora. Para auxiliar dos. C.dé em casca 20 % O I: tenente, Nelson Portilho resao exercito, come elemento de força, trabalhos da citada terceira escola Chifres .10 % pondeu nos seguintes termos:o direito d� imJ:?or candidatos á s'l}c� mixta toi deslgnada.a profesora da es- 'Cêra 5 % eSr. contra almirante graduado cocessao presidencial, , cola mixta do Morro da Fumaça, rio Couro crú 12 % mandante geral do Corpo de MarinheiAssoalhava-se então, CQ�O de:re, municipio de Urussanga, Carolina leal 'Crina animal 10 % ros Nacionaes. Cumprindo a vossa deestar. lembrado, que o exerclt.o nao Meirelfes. fEsteiras de junco ou tabua 8 % terminação do officio n. 177, cumpredesejava aquelle gr�nde patriota no -Por portaria do exmo. sr, dr: Se. farinha de araruta 8 % me inf rmar-vos que são infundadagoverno da R�pubhca'. cretario do tnterior e Justiça, da mes- farinha de mandioca 4 % as noticias publicadas nos jornae
· �pplausos na� me_ escassear am de ma.data. foi a professora mixta da escoo Farinha de milho 8 % cA Noite- e o * Rebate" de 6 do cor.dístinctos c.on�l�adaos, alguns dos -lade Tocos, no rnunicipio de <Porto Farinha nutriti va de Katz 3 % rente, sendo, portanto as mesmas o riqua�s hoje �ndlgltados como adeptos Uiifãó: d. Maria:do Patrocinio Coelho feijão 5' % undas de um mal entendido.da Intervençao d�� classes .arrnauas designada para, auxiliar, dos "trabalhos fumo e seus preparados 12 % _ Scieritifícado por vós anteriormentf!as ,,:ontendas politicas, o que parece da qúarta escola mlxta desta Capital.] fumo em corda 5 % que não me era dado o direito designificar u":,a mudan�a operada ao <: -�---

'

IDallinhaoj perús, frangos, etc, 5 % manifestações politicas e como bem:��e��� ctrcurnstancias do presente

6runo [!lollr �ilveira �� �OUla II *����:am��i����:ro para consinha � � ���e�::;r��oS;d�a:l�o�sa�r�:����, d;�M�nten�o, entretanto, o ,meu ponto P
_

.
. Linguiça

'

8 % poderia absolut�énte me manifestade VIsta, que, e�tou certo, e �
.

mesmo .

-. . lombilhos e' serigotes 5 % em nome do Corpo de Marinheirodos sinceros amIgos do exercito' Estão matriculados neste Grupo 321
M d

.

d taboado e tóroS de qualquer especie 8 % Nacionaes, com as phrases a mim atEm que pese a alguem cornj�uarei alumnQs, 'os quaes se acham assim Ma ellIra prepara a ou

5 %0 tribuidas, Nos 'J'ornaes cO Imparcial.
.

'd' 'b"d ace aepenasa affirmar queo exercito nãopóde não Istrl UIoS:M "õ 15 % e o «Correio da Manhã',de hoje, en ..
"

l' a no mas ull'no 46 .ou es para cerca
.

d� I
devt' precipitar ·se no torvelinho das

�

n c

Mangue secco e preparado 7 % contrareis a prova evidente o ma enrJuctas partida rias, sDbret��.? purque é
_ L.3:»» -�� Manteiga 7 % tendido daquelles dois vesper,tinos Dis-orgão da defesa da oplmao naclOl1al, » »

Meias de seda 5 % se apenas que, como cidadão brasileirolegalme�te e�p.essa., .

4' -

fe�I'»nl'no •

32
Idem de linho e algodílo mercrrizado 3 % defensor de todo 'o poder cOn!�tituidE hOle, traIS qu� outr ora, precIsa· 1: anno

'»
51

Idem de alg.odão 2 % legalmente, fazia votos para ver o po.m.os proclamar e firmar a salutar do.u. 2. ' 44
Minerio 5 % vo nacional vencer dentro das leis do-tqna, porque vozes se empenham Já, 3. l> 46
Milho enl grão 3 % -direito e da razão.C0!TI obj�cti".o politi70_! na negativa da 4· - »

," .
.

30
Mobili2S. 4 %

.

Dentro. da disciplina, apresso-meeXlste.ncla de dlsposlroes regtllamenta- As aulas reabrem se lsegunda feIra, N' d
.

lO %0 em vos declarar que não d.eVIJ assumir", "
.

8 h oz e nogueIra commumres, velhas como a Se de Braga, cUJa as oras.
Orchidéils .

15 % responsabilidade por actos. que nã(Jdestruição acarretaria o des,norona·
Ovos -

8 % pratiquei. 'mento da disciplina militar e dimi· R da ,1a e p rta Paina 5 % Saude e fraternidade. Nelson Porti'
,

nuição da autori�ade de commando oe eu. (J x o !iii

Polvilho ou gomma commum 8 % lho, l' tenente».qualquer categorIa. _.

t
- Polvilho ou gomma refinada 8 % ------ _Tenhe esperanças em que o exer �ao e lmpor a�ao' Peixe, carne, camarões, mariscos em conservas 6 % Almo'co l.ntt.mocito nã? se delxa�á colher nas malhas. ;" ;

Phósphoros· 4 % ;-da pohlJcagem. . RIO,14.... . Ponta de Patiz 5 % Realizouse ante-hontel.l1, no MOURA�-E quanto á moção votada pelo A exportação de J3nelro a Novem'!Preparados pharniaceuticos 6 % HUTEL,.o almoço que o ilfustre sr.Chlb Militar? . ,bro rendeu 1 535.056 contos� e a i� Queijos' 5 % dr. Abelardo Luz, offereceu a. um gru�Considerei fundamenta'mente fal- portação 1.577.179.·
S bã b t 5 %0 •

-

,
'. a o e sa one es

po de amigossa, falsissima a carta desde que a "e
�

-

Salame e outros preparados de salsicharia 8 % Tomaram parte á mesa os srs. dr.a comparei com outras do doutor Ar· Irmandade de N. S. Solas 9 % Abelardo Luz, Secretario do Interior;.thur Bernardes, �s quaes tenho ef!1 Telhas 4 % cap. joão Carvalho, SuperintendenteJlleu poder, convlcç�o que se me, aVI� do ea rto Toucinho 7 % Municipal; dr. Carlos Corrêa, Directorgorou pelo desmentIdo que elle OPPOl, 1 Taboinhas para caixinhas 6 % do Oabiuete de Identific:lção; dr. CidfQrmalmente. I _ Tanioca e segú 7 % Campos rleputado estadual; ·capitães.NãO ::>bstante pietendere� os factos
.
Hoje, ás to horas da man.h�, t0'!la! Vaquetas 9 % Quirino Bento e fl:.viano Gast&o; proLa demonstrflção do contrano, nesta -a!1' ra pbsse a nova meza adml�lsfratlv.a Vassouras 8 % Mancio COSta, lellte da Escola Normal;.B'ustio�a phase p�r que pas�a o palz, da Irmandade de N. S do Parto, elel' Velas Stearinas 3 % Antonio Coelho Pirito, Thesoureiro Mu.creio na existencla entre n05 de ho- ta para o corrente anno.

Velas de cêra "8 % nicipal; Alcydes Tolentino, Pompiliomens de honra e de caracter.
.

Generos não especificados 3 % Pereira Bento, João ferreir?, da Cu.· Bastava·me, pois. a palavra do d�, Gado bovino de. Côrte ... 4$000 por cabeça nha, I Ary TolentinQ e Tito Carvalho,Adhur Bernardes, negando a aulona Gado bov,ino de -invernada :: 8$000 por cabeça redactor desta folha.dl carta e de que viva voz ouvi. fizaçllo. dos seus grandes actos da Oado bovino de criar 12$000 por cabeça O almoço correu na maior curdiali�Solicitações de providencias para existencia. Gado cavallar ou mua� 3$000 por cabeça 'dàde.completa elucidação da verdade não -Impressiona admiravelmente ge .. Gado ovelhum ou sumo 3$000 por cab.eça Ao champagne o talentoso professorlograram e"ito, conforme affirmam os nera!, a attitude das forças do seu Herva.matta beneficiada $700 por 15 k�los Maneio Costa, em breve e brilhanteillustres generaes Barbosa Limae Go· commando da 4.a região militar. Herva.matte cancheada.·
.

.. _
$900 por 15 kllos allocuçã(), saudou o sr. dr. Abelardo di..-

.

mes de '(:aslro.. _:_Posso affirmar" meu caro redactor,
. OBSERVAÇOES. '

zendo .Ihe quanto de satisfação' tinhamEvidentemente' ,uma grande. animo· que a' attitude da tropa da minha re- I-Os despachos de exp?rtaç�C? so se�ão' va-lldos _para o embarque de ge- os seus companheiros, de t()dos ossidade c.ontra o accusado dommava a gUio não ,·bedece•. absolutàmente, a
neros dentro do prazo de trinta dias ute.ls! conta�os da data do paga!llent� tempos, ai! reunidos, em o vep-trjum.maioria do club na sessão de 12 de no· injuncções do meu commando. do imposto, e findo este prazo flcar�o sUjeItos .ã dlfferença da pauta �o Impos phante na carreira publica.vembro.

;. Origina·se da comprehensão da ver' to, sempre qu.e houver nella alteraçao para .m.als, exceptuado o que dIspõe o-.§ Visivelmen e commovfdo, o sr. dr ...A'assembléa torn:lU�se tumultuaria, dadeira actuação do exe.c ito no seio ,unico do art. 198 do Regulamento da admlmstração da fazend,a.'
" Abelardo, agradeeeu aquellas pllavras.d'ahi a falta de serenidade nas suas da communhão brasileira e da obser· II-Pô.ra 'a taxa de, S% consignada nesta tabella, �penas a ?anha ben�h de carinho affirrnando que no- postodelib�rações, sendo constituid<? um tr�· vação rigorosa e espbntanea 90S nos' ciada que for exportada em latas novas, trazendo Impressa ,ou esculpIda que"_ora occUpava procuraria sempr�,"huna! de integridade "moral mdlscutl' sos regulamentos. . visivelmente a marca do fabricante ou exportador, na forma do Decreto n. 77, I corresponder á confiança dos seus amt.vel', mas copartidarios da rralOrla, 'Não 'conheço, nem procurei saber.a de 21 de Maio de 1920.

".

'

gos.".quando duas, eram as correntes de opinião individual dos meus camara- III-A média do peso do ccuro cru �era .de 14 kllos,
o •

•• Ter�mou. ?rmdando. aos presentes;opiniãO em foco�
,

das sobre a actualidade politicy
. IV _ São livres de imposto de exportaçao, pagando a�ena� 1 % de expedren por cUJa felicIdade, fazia os melhores>� Por todas essas rlJzões rJàO posso Individualmente, pensam é agem te; alfafa, algodão em rama ou pasta,. cação, _cevada, c�a, erma vegetal, f1ore� votos.

'

acc'eitar o laLldo da commlssão,. q�e livremente; nem poderia ser de ou:tro ar!ificiaes, renda, crivo ,r� I;lOrdados Jeitos. a mao, �Iycerma, herva·matte e�por O sr. dr. Cid Campos, convidou empositiva�el1te n.ao representa a o�I�lao modo. Entretanto, asseguro que as tada para' Europa e �mertca .do Norte,. I�nhaça, lInho preparado ou em � uto,
seguida a todos para levantqr�m umd.o exercIto! CUJO numer? �e offlcl�es :ropas sob o meu commando ga-ran- oleos vegetaes ou anJ�aes, p.�rel, rl1�llIe, seda em Ibruto ou preparada. tngo e
brinde aos srs, dr. Carlos çorrea.e AI.orça por mIlhares, C0r'sIt1Utn�O,. alem tirão, em qualquer emergencia, a or, centeio em grão e farmha, VIdros, vmho de uva ou de qualq�er fru<;.ta, alho, cydes Tolentino, cujo anmversarto na�disso, em grande' partef a malOfla de- Clem constitucional>. '

cebolas e qualquer legume, fruclas frescas r u �reparadas,.tecldos de qualquer talicio transeorreu ante hontem.liberativa d.o Club, de camaradas que especie pedra calcarea e seus p�eparados, �amlzas de melas �e emqu�nto nao
O sr. dr. Caries Corrêa agradeceU).bem merec�m a nossa mai� alta vene· Creação de uiu (�omité (le

se estabelecer ouira fabrica, camlzas, collarmh:os, punhos �etllnho e algodão e
em nome de ambós, tendo palavraS'tâção e carlnh.o pelos serviços presl�- Reacção Nacioluil

, gravatas e os -generos re·exportadas, extra.ngel.ros ou nacto�aes, (quando n�o encomiastieas respeito aos
-

serviçosdos á Patria,mas que retirados da aell- S. Paulo, 9 foi fundado nesra ca, houver simillar no Estado e não tiverem Sido Incorporados a .massa de sua fI-
prestados ao Estado, pelo sr. dr. Abervidade militar, aI uns por for_ça de pitaI um Comité de Reacção Nacional, queza commum. ".

'.. lardo e. �Ú íllustre pae, o exmo. sr.,lei outros espontaneamente nao po' destinado a acompanhar o sr. Nilo V-Consideram-se incorporados os gene:ros quando forem ,revendidos, no dr Hercilio luz,de:n encarnar o sentir do exercito na· Peçanha, na sua proxima viagem,com' Estado ou nelle permanecerem' armazenados por t��po excedente de. 60 dIas· ·Novamente com a palavra o sr. dr;ciohal.
," .,

bate:1do em todas as Cidades do inte, ----
Abelardo brindou ao nOJso compa.-Penetro,:! Ja na conSClenCla do �xer- dor dos E�tados; por meio de confe-

Monu.Onlo a. '81°8 8ral[0 Aurino Soares nheiro sr, Tito Carvalho que, em res-cito· o sentImento do seu dever Sll:- rendas, as paIavr1is do candidato da
IUG posta, teve palavras de agr�decimen-premo (�e amparar a ordem. conslt., dissidencia, provando a nulJidade de

to. e de admiração peJá figura b�e-tucional e defesa externa, assim como suas promessas e os seus graves erros R'io, 14.
. ". I •

merita dõ eminente estadista sr. ar.a sua preparação para desobrigar·se adminislrlltivos.'
,

A Commiseão do CentenAarlo JnlclâU Regre'ssou, hontem, do norte do
Hercilio luz cujo nobre espirito pre ....galhardamente dos seus fins' fórma O principal. orador,. deste comité, n�vas «demarches:t, que. tem �o��á� Estado, o tnossa collega sr.

_

Aurino sidia aquella 'reunião de amigos,hoje Q objecto exclusivo de suas preoc- será o dr. MIguel MeIra, de r grande exilo, com o esculptor, Ira�ce Soares redactor do Municip'lõ da O sr capitão João Carvalho levan ....\cupações quotidianas.
.

I
influencia nos �ejos opera rios, aos pr.ntier, para 9ue este 'terrrmedO m�' Palhc�� que' percorreu aquella· zona tou o 'brinde de honra ao iIIustre 00;'

·

A ,Nação deve confiar em ...�u.:s quaes aconselhara não comparecer á numento a RIO Branco, aJm � q e
.,,�

I
_, i:- •• v"-'- -'".�" '�.:

a I v�r;-:aG.::;; Cu ;;::.tódo.
'

crç!l!: a!'m�d!!Q,ql!�? :lpobrãOna r�?� re��p,;?o d: S!". l'H�:; Pe:;éd:a. lPo..;a 5,;' ;uaügu:éido �m ;::t:te�;;;;:;;o. _a ;::;;.·....0 \..La _,,1IJ·� ..d " ._ ...
,

,
·

'

. O momento loliti[o AUT� da(��8�.�!��d?uBri�?m 8��!!��o de:1921tC!��a��el!!��!!·
historia.(Continuação)
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Resultado do Sorteio
- realísado em 27 de Dezembro de 1921'-

�
,

Numero"�contemplado ' 54.737
TITULOS CONTEMP'-ADOS PE'-O NOVO P'-ANO:

lo

i:N. 54.737 �O:OOO$OOO._-

:N. 54.738 2;000$000
N. 54.739 1:000$000
N. 54.740 500$000
Ns. 54.741 a 54.743 3 400$000 J :200$000
Ns. 54.744 a 54.749 6 200$000 1:200$000
Ns. 54.750 a 54.764 15 100$000 1:500$000
Ns. 54.765 a 54.864 100 50$000 5:000$OO()
Ns. 54.865 a 55�244 380 20$000 7:600$000
Ns. 55.245 a 57.244 2000 10$000 20;000$000

2iiOS paJ;JltIIOS no valor total de Rs. SO:OOO$OOO
PORTO ALEGRE, 27 DE DEZEMBRO DE 1921.

Impressões [Sorte grande
,de Lft�es 1 o bilhete ti. 3900, da Loteria do

ENLACE Devido á ,falta de .,espaço, a,diamos Estado extrabida ante-honrem' e
Rib

.

F para o proxuno numero ,um artigodo' .

'

id,

I elr�- ragoso
, sr revmo Padre Adalberto do Gy' sorteado com 30 contos" fOI vendi o

Realiza se, h je, o enlace m

trlmo'l
" " '

. I'" dê Sã J '
.

I d C I d M tt Ribeí mnasio Caíharinense, sobre a maugu pe a agencia o ose.
ma o sr. ar os a o a erro, -

d M iz d L H H
.

P
�

funccionario do «Banco do Brasil», em raçao a atllZ
_ ':_�l!.es.

-- ont�m,.o 81' euor aSêe.n-
Curytibr, com a graciosa e prendada

I'
� -

no, propnetano daquella Ageneia, Is�nhorit� Maria de L�urdes fragoso, Cadê o Bastião? recebeu telegramma de Curitiba com- J, J.
dilecta filha do sr. major Elpidio Fra- municando que o sr Tarcinio Santos I
goso, dedicado e competente Director Pela quarta vez -subirã hoje, á sce- empregado no eng�nho de Herv� Ido Interior e justtça. na, a attrahente revistaopereta «Cadê .

Paranympharão o acto civil por par. o Bastião? dos escriptores conterra- �atte de B. �. A:zevedo, era o pos-,te do noivo; o sr. Edgard Branco e neos prof. Altino flores e jornalista uidor do refendo bilhete. '

e exrns sra. d, Agar Ribeiro Branco, e Haroldo Callado. '

por parte da noíva.- o sr. dr. josé O successo alcançado nas primeiras IBoiteux e exrna. senhora; no religioso, representações e «rande affluencia de
por parte

-

do ncivo, o sr, Henrique espectadores ao Theatro Alvaro, de
Jacques Boiteux e sua exrna. esposa d. Carvalho durante as tres primeiras re-

- 'Marietta Fragoso Boiteux; e dj noiva, presentações é a prova patente de que
o rnaj r Elpidio Fragoso e exrna. esposa a «c adê o Bastiãoi's se conservará em
d. Aurelina Fr.goso. scena durante muitos dias.
Aos dis.lnctos noivos, que seguem

hoje para Curityba, onde vão residir
apresentemos as nossas felicitações com

os votos de muitas venturas.

• NOT�-O proximo.sorteio da �érie Liberal (Novo plano) ,será rea ...

[ N dn navng8t'a-, (O'lnl"[' Iieado no dia 28 de Janeiro do proxrmo anno.
.

. IJ. UIi li • li U AVISO--Communicamos aos nossos prestamistas que não nos res-
Estu C.unl,aubia p088úe 110 ponsabilisamos ptJas faltas dQs nossos cobradores. dévendo por isso,

Rio de oJa.neiro Arnlazeu8 Gê. quando não procurados, effectuarem seus pagamentos em noslo escrip.
raes á disposição de seus em' orio.
barcadores e recebedores I,ara I NO'I'A-�e a_ccord� com a nova lei em vigor, desde janeiro de 1920..,
o ....reclto de "Turrnnts. todos os premros soffrerao o desconto de 10 % para pagamento do im-

.

-

I posto respectivo. ,

PAQUETE ' I '
•

.

.

,

Itaquatiá �

Chegará hoje, 00 sul, seguíndo para
os � portos de Paranaguã, Antonina,
Santos, Rio de Janeiro, Victoria, Bahia,
Maceió, Recife, Cabedello, Natal, Ma,
cau e Mossoró.

IIi! inlorwatõe! na !élle I
Praça Montevidéo n. 3

Ender�ço telegraphico: RECENA - Caixa Postal n. 4:
Telephone 1086, Central

-----------------------------

�mprnfa Narloo'Dal dn n�veDMa-o , �
�-- f�;am'-��tir;_d.;�d� se';viço�' -po"L. li. II D.1i U U\ dendo os interessad<?� vir examinaI"

HOAJJ(ke
neste quarteIas refendos

_ artigos, das
li 112 ás 15 horas, até o dia 18. As pro.,

postas deverão ser entregues 'nesta

P-AQUETE �ecretaria, em cartas- iechadas, pode-
ANNA

rão referir-se á totalidade dos ditos
artigos ou a parte -delles, e serão

Sahirá no dia 16 do corrente, ás 7
'abertas pelo Conselho AdministratIvo

horas da manhã, ás treze �oras <to referido dia 19, pe-

para'ltajahYt
rante os Interessados, que se acharem

S fr' I presentes ou seus representantes. Quar'
/ • anclsco, t I fi'Santos e

e em, on,anopolis. 14 de Janeiro de

� I d I-I fi
.

� Rio dá Janeiro 1922. (Asslgnado) PEDRO SEBASTIÃO

Llprela luOI na a([la Recebe passageiros, valores, encom. CARPES, l' tenente secretario interino.

SOl'teio ele debenturcl!I mendas e cargas pelo trapiche Rita Ma- ADI'DI- 'Irata-o dAr \[orrel·o' des, Sacramento Levamos ao conhecimento dos in· ria.
.

., Uu ,
te'ressados que, no sórteio de debente.' Para mais informações com os

res, .realizado no dia 31 de Dezembro Agentes· �aBt!l I rlJh!lrl'Dlde ,1921, coube o resgate aos tilulos Hoel'cke, h'mão 6; Ufa � U UlJlu u
infra-relacionados, convidando-se os EDITAL
portadores das debentures sorteadas à Modificações de taxas. da correspon
virem receber o respectivo valor no VlnAravAI Jlrim III dn r fr;aI[I·"'O dencia

escriptorio desta Empreza. ,

li �. UI U� �. U·.u. Faço publico que, de confor-
Numeros dai debentures sorteadas: fLORIANOPOLlS midade com aLei 0"4.440, de 31
7,9, 14, 21, 31,32, 34, 39, 49, 51, P. Frei Evaristo Schuerrriann, de Dezembro ultimo, que orça à

52, 54, 57, 71, 72,75, 76,79, 82, 85, Co�missario da �rdem III dest,a receita geral da Republica, fQrél,m86, 87,88,93, 95, 96, 99, 101, 103. C�pltal, n,a plenItud€ de seus dl- modificadas as taxas e portes da109,113,114, 115,116,118,126,132, d Ih f136, 137, J40, 162, 163, 176, 179, 180, reI�s e os que e oram outor-- correspolldencia para o interior e

181, 198,203,209, 214, 217,229, 231, g�dos por se�s superlo.res, con- extElrior do paiz, de acc,)rdo com

ASSOClAÇOES ' 239, 242, 253, 258, 332, 337, 347, Vida os Irmaos ter<:elros �ara I a tabelJa seguinte�, '

Gremio Recreativo 15 de Outubro 362, 364, 411, 443, 450, 481,487, 510, comparecerem no dIa 18.' as ,61 CARTAS-primeiro porte paraOsympathico,Oremio Recreativo ljde
511. 519,537.547,562,569,593,595; horas

_

da tarde, no ConsIstOrIO! o interior 200 reis e pau ó éx.-
'

Outubro comnosto d t' 1
- 659, 661, 666, 702, 704, 716, 718, 766, d

.

V Od/I' l'

.

, t' e gen IS sen 10n· 770, 773, 738,801. 809, 872, 875,878, a mesma
� e�., l' �m, a � elçlt9 terior 400 reis por 20 grammas;'tas e, moços, do n�s�o melo elegante 9· da Mesa Ad t t '

!!:vara a effedo hOje, á noite, em sua
890,911,918,92 ,932,941,952,981,·

, _'

mlllIS ra Iva.
.

,alem do primeiro porte 100 reis'
se�e a ru� Co�selheiro Mafra, uma

990,995, '1015. 1016, 101/, 1033, FlorIanopolIs, em 13 �e Jar_e1rolpara o interior e 200, para o ex-
antmada sou·te chlc,�para a qual reina 1077, 1110, 113], U38, 1178, 1224, de 1922. terior por 20 grammasentre 0'5 '!Uethbros deste Orem o grane

�228, 1247, 1256, 1258, 1271, 1301, P. Fr. Evaristo Scliue1'mann. 'BILHETES SIMPLES- 100de ehthuslas'mo, ' 1309, 1334, '1337, 1339.' 1348, 1355, Commissario�da Ord. III.Segue.. hoje para o Rio do Janeiro, Uma hármoniosa orchestra abrilhan. 1397, 1401, 1406, ,1430, 1441, 1444, _,
reís para o interior e 200 reis

a ,negocIO o sr. Cyrlaco Atherino, con. tará as danças. 1445,1476,'1479, 1502, 1503;1519,1513 l.;t. Bat. lhã de (.' I. J para o exterior.
celtuad? corpmerciante desta praça. 1527, 1535, 1536, 1555, 1587, 1588,

a o ,aça( ores
BILHETES POSTAES COM

De�eJamos-lhe uma boa viagem. DI':ER�ÕES. ,

. . 16�r������, 191d� 1��:i�o1��\9���8. De ór.dem do Sr. Commandante, f,a. RES�6S�A PAGA-�OO reís pa�
ompanhad s d d' .

Sera hOJe exhlbldo no Ponto Cku' I ,J
A DireCtoria I ço publico que o Conselho AdmlnJs- ra·o interIOr e 400 reIS para o ex-

ra eg ir h
a

t
e SUa Igna gemto- o bello «ftlm. O tear' dos dois mundos

I
.

trativo deste Batalhão receberá pro· terior'
as' r

u, am on em! para Porto_ BeIJo, em 5 actos. p
·

'

de um empl'egado postas até ás doze horas do dia 19

dOI
'.

.

Ad�i:closas sen�ortta�, Orlandlna e A, tar,de haverá «mat,inées" no. rec,lsa-se com pralica para corrente, para' a compra d-e cento MA�US?RIPTOS-:- .100 reIs

ma�ls�aa Brogt:I_oll!, es!�. pro�essora nor- Pon��� Chz: e ,no Tkeatro sendo. 'xhido f casa de fazendas.' e ,quatro <:.amas �e ferro, trint� � .seis par� ? lDterlOr_ .

e 80 reIsp�r,a o
naquella *ocadúade. o «I�lm) v oranae .c.m.l-reenaeaor. I Informações nesta redação. I pas e oUo tacu�s oe !11atlo com oalOnas,' éxter.or, por iJV grammas. 1 aXa

Rellmo �O lDo�meDlo �o lata�BorO PUbU[O d�, [Itreito �DraDte O BIDO �e l�ll
_----

1 --I-'--.
,-------

I J
- ,

)<'reSSQ, Total- ;trre·
.Jlez Bois Kiloslrmpolllto 8ulnos Kilof!l 'Imposto Caprinos K. 1""8 Laoi 4'u(la(10 re·

--�l gerosK glstrádo
---- ------

Janeiro - 276 54,435 1:104$000 62 1.816 63$000 29 100 , 26 1:167$000
fevereiro

'

259 47.593 1:036$000 41 },329 41$000 24 231 3ó 1:0:r7$000
Março 259 58.336 1:036$000 51 1.663 53$000 12 118 39 L089$000
Abril 262 62,123 1:0488000

'

60_ 2004 63$000 - 19 180 31 1:111$000
Maio 294 60.460 1:176$000 66 2.155 67$000 20 210 22 1:143$000
Junho 275 57615 1:100$000 50 1.770 6<1$000 21 228 30 1:153$000
Julho 336 70.034 1:344$000 65 2.207 66$000 . 22 228 32 1:410$000
Agosto 350 71165 1:40.0$000 63 2.168 67$000 17 177 2 42, 36. 1:46.7$000
Setembro I 322 58,638 1:288$000 74 2,415 76$000 23 245 48 ::':364$000
Outubro 321 58.600 1:28!l$00o 81 2.824 85$000 18 195 3 41 42 _ 1:369$000

,

Novembro 311 57.470 1:244$000 i7 1.604 80$000 34 353 3 44 33 1:324$000
Dezembro 317 56.451 1:268$00'0 66 2.020 66$000 23 250 44 ' 1:334$000

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

� �2-;- ��t
------

3582 70.3017 14328$0001 754 22.155 783$000 262 2500 15:111$000

Directoria do Inte: íor e Justiça 12 de Janeiro de 1922·

A�NIVERSARIOS

Annuncios

Rio, 14. A lei da despesa enviada
á sancção, comparada com a receita,
accusa um «deficit» de 90,607 contos,

Fazt>m annos h ')je :

a exma. sra.· d, Eugenia Valgas
, Neves; , •

a exrna sr». d. Maria Leopoldina
d'Avila;

,

a senhorita Julieta Nicoliche da Costa;
a senhorita Branca Neves,
.o sr. Oswaldo Ramos, Iunceionario

do' Thesouro do Estado;
o sr. Jovino Amaro Romão;

Inquérito militar
Rio, 4. Realizou·se hontem, a pri

meira reunião para proceder-se ao

inquerito militar a que responde o te
nente Canrobert Costa.
Hoje serão ouvidas algumas, teste

munhas.

Tra.nsporte de mate
rial e'munições

� Itajubá
Chegará hoje, do norte, seguindo

para os portos de Rio Grande, Pelo
tas e Porto Alegre.
--Previne,se aos srs. passageiros que

esta Agencia só dá biihete de passa
gem diante da apresentação de attestado
de vaccina.

:.... Carga até a vespera da sahlda aos

paquetes
Para mais informações na Agencia da

Companhia, á rua Conselheiro Mafra
n. 23, com o Agente

.

I..e onel Luz.

Indio COita
faz annos amanhã, o nosso estimado

conierraneo sr. Indio Catharinense da
Costa digno Thezoureiro do Thezouro
do Estado.
Affavel e attencio:)o, o anniversariante

I pelas suas apreciaveis qualid!.des, gasa
de gr.ndes sympathias não só entre os
seus cclleg.s, como no nessa meio
social.

'

.

A 's muitas felicitações que receberá
,hoje, o zeloso funceionario estadual,
juntamos as nossas com os melhores
votos de uma longa vida.

Rio,14.
O sr. dr. Veiga Miranda, ministro

da Marinha, poz á disposição do sr. dr,
Pandiá Calogeras, ministro da Guerra,
o cruzador «Belmonte,,; que será utili·
zado no trar.�porte de pessoal, material
e munições, daqui para os portos do
Rio Grande.

BAR DA BOA fAMA
Inàugura se hoje, no pittoresco ar'

rabalde do José Mendes, o bem mon°

. Faz anno<, amanhã o nosso conter. tado -Bar da Boa fama», onde, nesta

raneo e apreciado poeta sr. Trajano epoca de calor, encontrarão os excur'

Margarida, fuoccionario da Secretaria sionistas le passeiantes os melhores
do Interior e Justiça. refrigerantes e excellentes iguarias.

•

•

faz annos, am.nhã, o nosso con'

terran.eo sr. Theodosi Mauricio Wan·
derley, funccionario do Thezouro do
Estado. '

Fazem annos amanhã:
a exma. sra. d. Maria JOSé Guima'

rães de Mello.
o sr. Carlos Reinisch. industrial;
o Joven Jorge Thol11sen;

Adoração ao
Hoje, nà Igreja de N. S. do Parto,

a pós ,á missa <:las 8 horas,haverá expo'
sição e adoração ao -S. Sacramento,
A's 5 horas haverá benção e depois

o encerramento.

AGRADECiDO
.

O sr. dr. CHios Corrêa, dig.Qo Di
rector do Gabinete de Identificação
deu-nos hontem o prazer da Sua visita
para agr .decer· nos a noticia do seu
anniversario.

Segue hoje para Porto �Iegre, o sr.
Guilherme francisconi, representante da
,Empreza C\)lcnis�doFa Oéste Cathari'
nense.
O es!im;;ve'l cav�lheiro trouxe'nos

hontem .s S1.PS despedidas.
Desê)'amos!lhe uma feliz viagem. ,

HOSPEDES E VIAJANTES
Codrato Vilhena

Deva chegar hoje 'a bordo do
Itaquatíá, o sr, Codrato Vilheua, di'
rectl.lr-gerente da Companhia Nacio'
nal Costeira.

'CLUB EXCELSIOR
J. J. Recena & Cia. Ltda.

()ajp)UE)
.

300�(())OO�((])((])C())
lj�� PR(MIU� PIR M�l '�O:IOOJOOO paf �JOOO

KE('�EN.-\. & Cia., Limitada -
Antollio Taavares I.eirla Prhno

Fiscal do Governo Pederah
,

�

': ATTENÇÃO
A Li_ta contendo todos os titulos contemplados por ordem de loca- ,

'dadee aeha-se á disposição dos interessados em neeso

escriptorio-geral, Rua Trajano D. 12.
Caixa postaln.' 8

Agente-geral: LYDIO LIMA ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Milhares de admiradores acolhe- sua doença e da sua apparente desa-ja base de garantias geraes para a Eu· Dr �rtado' O'O'I'dOr D!I �xnorl·ta-O']>0 raro com enthusiasmo a vietoria dá nimação, depois'tle ter sido derrota- ropa c?ntra a aggressão de quem quer U� L� g�" U,.' u Lp..

.'

�arpeDtier, que: 'com o, maior hrilhan- do por �empsey. {,

r • " , qU��:jlJ�ntalniente, L10yd George íal-'
' \'

.:

'.A. •

t
·

d' tísmo demonstrou, affírmam os te' Depois do match» entrameur_ de .lou no seu discurso inaugural, em Washington, 14
,
n 'VIC orla' e chnioos, que difficilmente .en�ontrar- Cook disse que não, se podia apresen- Cannes, da ídea que tinha que to das I

,'. ..

�arp'entier adversarios á sua altura na' �uropa tal' nenhuma desculpa pela derrota 'as nações europeas d�yiam muluain�n-, O presidente Harding assigno� u�
_ O seu estado de treino é optimo, de Cook. ,t: concordar em resprltar os seu� ter- decreto nomeando, uma co�mlssa)"

Londres, 14 -

I
'" continuaudo a ser' o mesmo lutador Oarpentier ainda pôde dar murros] n,tonos e tomarl'lmedldas.e provlden:-, para representar os Estàqos Unidos

:Perante enorme multidão, .�eali :
"

.

"

. i eras contra aque es que fizessem PNI'! E
.

ãod C
. I

que era antes do Jogo com Dempsey , fortes e lutar com r:.pIdez. ,.. ! gar apaz.' na -"XpOSlÇl!tO. o "entenano.
.

.

t��·:e �:��ch de box entre Carpen- sendo cada vez mais terriveis os seus
•

-:-
, -. I. '

.

o. pr;stigio da' Li�ã,da't Nações pd,l Essa c�rilm�8sãO .é"' c?mposta ,do
sôccos A allianca franco-in- deera S"O ser fortalecido por um trata-": cel. Colher" comunssano geral e

O resultado verificado, segundo ar
Carpentier . pouco soffreu, . pois evi- '·1 '

do" assignad i n'estas condições, e Frank Harrison; ceI. "Bobhs, senho-

,firlll: asimprensa, não foi surpreza tou sempre, de modo admirável, com' .' � gl eza. ..' �

con�ta que amb��, a -Italta e a Belglca, ra. Heu�iette" .Livermore, .

Ricbard
"

ne� uma.

d
uma agilidade espantosa, os "ataques (Serviço '(lireeto d.e Londres estão em ,favo� d este �act?" . Momsen e Williams Toveus, delegá-

vertas pessoas versa as nas ques- d d' t. para a «Rep�bhea» '1\..&.") O Gabinete-inztez Já discutiu esta d
.

,
-

'.
.

. . . o seu a versano, que se mos tOU Londres,' 13, Uma .das propostas proposta ea mesma formani fe,r�amen. os.
toes .de sp�rt, logo ao .imcio do en. bastante fraco.

iJ

contro preVIam o resultado mais interessantes
'

ora. discutidas na Ie objecto de discussão entre os prl-
.

- 'reunião de> Conselho Supremo dos meiros ministros da.França e da In-No principio da luta Carpentier Match. de ,box Alliados, em Cannes, é a da alliaça-] gl i+erra. E,t] porem perleüarnente
tomou a offensiva, que manteve em Iranco-ingleza, que teria por fim espe- claro glte 1 Inglaterra ped ir á, c un i

todos os rounds, esmurrandovforte- Londres, 14 dai acalmar os receios da França de medida preliminar da conclusão de um'

mente o adversario." Os peritos desportivos dos jornaes uma nova aggressão por .parte da Alle- tal pacto, o solucionarnento das que s-

Aocomeçar o quarto rouaul não ha- londrinos admittem, que , Carpentier manha. Sente-se nos meios do Conse- tões em Iitigio entre li França e -a In
•

viamais duvida de que Cook não restabeleceu à, sua fama derrotando
lho Supremo qpe a desrnilitarlração da gLaterr�. ,Es�as 'cornprehendem o pro-

- Europa é um factor primordial da-paz blema do Oriente, a questão dos sub-
p�deria resistir, pois a offensiva do Cook. uni versal e que poderia ser' mais rapí- marinos e os problêmás das reparações, Foram offieialmeute restabeleeidas
seu adversario era esmagadora, os seus . Toda a imprensa elogia a �ua, bri- damente e íirrnernente estabelecido se �cuja soluçãodeixa muito a desejar. as relações bancarias entre a ;Russia
golpes terriveis e mal aparados. ') lhante victoria. regosijando·se por ter os r�ceios da fr�nça pudes;e.11] � de�ap-

,
. �. p::lssibil,dade ,da uma alliança de- ,e a 'Allemanha, abrindo o governo

Afinal.· Carpentier dirigiu ao seu, Carpefitiér lutado, tão, valentemente, parecer .o��a asslg�atu:a d este pacto. ftl1ltJv� entre a F�an�a.. e � Inglate'ra Ueinão no B o do Estado Russo.
.' '1.

',' •
_

.
'.

,� ,.,1 A oplnlao publIca Ingleza concebe� podera certamente facIlitar e chega,r a � an� ,

rIval um golpe deCISiVO, vencendo·o q.uando se esperava que elle nao agl' ria um lal tratado somente se fosse ex. I um acc'Hdo definilivó sôbre estas ques! Importante credIto de varios milhões
por knok-out. na com tanta preste_za, por c.\lusa da tensia a outros Estad os e CJnstituia. tões,.

' I de mar.cos.

DE
,. '

ULTI1\I.[A

Moscou, 14

o Dr,Americo da Silveira Nunes, Juiz de Direito da "19. Vara e Pr,esi'i
dente da Junta Apuradóra, ,etc:' ,

Fàz publico os nomes dos cidadãos _que da ap,uração da Junta por
�lle presidida resultaram votados para Daputàdos ao çongress,? Represan.
tativ0 do Estado, 'nas el,eições procedidas nQ dla 4 de Deezmbl'o, proximo
indo, na ordem seguinte: '- '

.
-

.

, Coronel Ra1::1lino Julio Adolpbo Horn, 10,480 votos
Coronel.Csetano Vieirà da Costa 10.316 -

�

01'. Edmundo dao Luz Pinto 9,714 »

. Dr. Carlos Victor Wendhausen 9,653 »

,Major José <Acé:ado'50ares Móreira 9í530 �

Dr. AI"tlrur fe-rreirã 'da ,Costa. 9,346' ,.'

COl'onel Jóào,Fernandes de Souza, .. 9,287 l)

Cor.one-l Hyppolito Boiteux 9'275 Jt

Jornalista Qscar Rosas '-9.152 .:.)1

1;>1'. Fulvio ·Coriolano Aducci
.

9-.086 )I

:Dr., Henrique Rupp Junior ' 9,oél »
-

CIAES--40 reis" para 'o interior e; Coronel Manoel Thiago de Castro 9010 » .

,80 re!s pat,a o ,exterior� rpor 5') jDr Ivo de Aquino Fonseca 8984 »

grammas. ,'. qr. Ant�nio ,PedJ?o de Andrade Muller" 8.955 11
- Dr. João- de Oliveira

.t 8924 .

»

jORNAES E REVISTAS·:-IO I Coronel João Guimarães Pinho 8.904. l)

reis para c' interior, e 80 reis i?a" Capitão JÕê Lui,z Martins Golláço 8.877 ...

ra o exterior por 50 grammas' . Dr; Cid Campos 8.317 »

IMPRESSOS PARA USO EXs, .Capittio João P.edro de Oliveira Carvalho ' 8.281 "lo>

CLUSIVO I)OS ClJ:GOS�-40 reto C(\mmandante Carlos Moreira de Abr'eu 8223 ,..

P'ara o il)teríor e exterior,pCJr-500 Major Luiz de Vasconcellos' 8.222 lo>

Dr� Victor· Konder 8.215
grammas., Coronel Alvtm Schrader \ 8.210 11

PREMIO DE REGISTRO--300 Phal'maceuti.co Manoel Deodoro -de Carvàlho 8.209,.
,reis p,ara o interior e 400 para' o

.

.

M,ajQr E��ardo OUo Horn 7.856 ,.

exterior,' ,'Cap_itã6 Vic;lal Ramos Netto " 7 856 »
1 premio de '

AVISO -DE RECEBIMENTO-- Dr .. 'Placido Gomes, 7.767 lO.

,I \� ,.
, . Dr. Aatonio Vic6nte,Bulcão Vianna 7581 »

qUando solicitado 110 acto do r€� Coronel fr�ncisco Alves Fa'gundes ,7,,�46 'J>.}- li

g'istro:�200 reis para, o interior e Majór Bihiapo Rodrigues de Lima 7,127. ,) i : :
,,: OD reis para o exterior; redido a Dr. Walmor Argemiro Ribeiro Branco 7.044 » .

2 prernios ,de
posteriori: 300 reis para o ínter'ior Dado e pass�do nesta cid�de de Florianopoli,s, aos �tnco dias do mez"âe 9 ,. :,.
'e 800 reis pára ° exte�ior

'_

. J�ne�ro d� ]922
.. Eu,,�e�ca.rdo �?rge de C.!lID:1l>?S .Ju,oWr, ,1ab�lJ�o, �:t': 35 » )

PEDIDOS DE INFORMAÇOES ' vm�ode"Sécr�t:ar}o o e:;CI�VI (A��lgnado) 1;_merwo daS'lJlve:zra Nuttes. E"ta 54 'II ,.

. � .' ,'-"

O
' conforme o orIgmal. Era -ut supra. Tabelhao Campos Junwr. �,2p ;, », lO

. �i���c1u�Tc:r�6 �� .�"'IHI:O" 'f'1'(01'i -""1,lt-"f<I'�:1 fill.DU fltl�r UIIOO 11tH
.

ir g
.

� '� :231.:
,-

pre»�ío ':
ENDEREÇO---,200 ,tels.para 010·, ,

, " ,J'.".!,}, 15 3 "�li � "J>

terior e 800 'reis(para o exterior .' ..,
' '

,

� Ui 3 ,.,,,!, - 4' ,. l>

"�'. equívale?cia',co ,f&:an.<:.o'.' ouro .. D'.. í..mI, .111
MATRICULA

1�� � : : f: : :"
.,

-é fixa a em olt�entos reIs ppra ai � DL _UI Previno aos interessados qua a ma· 150 2 '» :t 2' ., l)
. cobrança de taxas de. correspl)n' <Ch � .. i i í

... tticu.1a_,tpi(\,i�td$.s)r�,J,rupp' Escolarl és· 150 2. II » 3' J>' »

- dencia íntero'aciçioàl, e em mil e , Ma1:;rlcula ; ,

'

.tar�-�bttfjtã nps' dias � 'à, 14,"td�r��'hen. 1150 2 '. j» 4' » ,.

seiscentos reis p:ua,a de taxas �ast ,Sci.E1ntific9 ,aos interessados, <;lua· a tt�, das lOás 13 hor,as. ,,: 150 ,2 J> J> 5' ..»

encommendas internacio'1aes (cç>', matrtc�la deHe G,rupo es!ara abert,\; O� ,aluOlpos :�o ,'\'1no. �ntenor ser�o i85õ PREMIOS /
, '( .. RS.

r � 't ) '# '
' , das 9' as 13' horas, _

nos dIas lO, 11, matnçula�Qs e� ijq!D��P. Il{gar" (nos, I.I� pos.a?x .,
_

'. ' 42,13 e 14'do'correIlte, ' ,,�Ups,,�,lO,e, Ir), meçf,lante a apresel1�a h-Ih
-

d·· ·d·d d·-�dmmlstra�ao dos Corr�lOs �e_ Ros fres prime.iras dias a ma·tricula ção d!?s'bôl�tins de Pf,oOl,oçãoJ.,cujosdi. ,OS .1' etes são IVI -I os em· eClmos
Santa CatharlOa,5 de Janel,fo de, ser�para os a,lumnas que jão f�'equ�tr I�.res�reyem �e! pr.eenç-IJJdosp�los in-

J 1922, ' , tarallJl po ,'InDO passado, medl.ante a jlere�sados:,Osal}lmn,os novos_otl tra{1�' A orgánisação- da Loteria'fle Santa' (Jatha ..ina obed'eecr�
,

O AdministractQr' apre�entação do boletim de promQ' f�J:idos d� outros gruposserao 11la�fl· ." I >a, (Ii�eeção �o',Sodó �NGELO M. LA POR'.l'A, que.
Manoel Santerre Guimarães ção· com, os ciizeres praenchirlos pe' çulados ,nos .dias, 10, 13 e'H. I'

Ió.s paes .ou tutores.' .0$ alulJlnos novos geverão apre�en' ,Coi (Iorante 6' 311uoli socio.gerellt�.da Loteria
, "N,os dtmais dias �erá para os novos lar (lo acto,da itIatricl!la,'e attestac!'o de.

. . - .

t
' do Estado �o Pio, rande d.o Sul.

G ern'o' Mu'.'nl·CI·p'ai' '-candid,atos que d�iferão' apresen",ar ,vac�ma.". �' ,

OV
"

,

,'., _
attestado - de vaCC1l1a no fllcto aa ,

. ,"

Revisi\,odo ,Iançament� _ de_;lrn,posto, in,��r:iRÇã?',. .
1 _/." I�seola <:omple�ent3� de Fio', ,00S' conC8SsíGn,ario's:' LA PORTA & VISCO,NT_Ide �6ertura-.e con:tm��çao da ne� )\s, aulas re�abl'!l'·se·ao. a 16 do:,,, ' rii�',IlO,polls

"

� f. .�, � ,

gOCIOS, ,fabncas, offlçlnas" e1c., corrente, .
� ,

'.lt ,I.
•

,.

•

afer�ção de pesos. e Pledidas e Sibylla Lobo H;aberbepk . Previno aos interessados que �a ma' A,d,'·'m�:J..�:�'4,_,.-,.,�_.'�,',0,ve�lçulo!;. ,

.

",
.

DIRECTORA.. . üicula desta Escola éstará �bert� n_os· III: ��It�"...a!��,. De ordem do Sr. Superml'enpente'
�

�ja:s lO,t) I, 12"e 13-'do corrente mez. . ," �l, "

Municipál e nos termos da Portaria
., .fpolis, -4,1-922. Rúa Deodoro. D. 14

11. 768 desta data, taço publico. para acc')rdo com as tabe!las ...
élnnexas a

.JoO,o Tolentino Junim' 11)1' !'
,

conhe'ci:nento dos interessadô, que no ,L�i OrçamenlaJ:ia ,em vigor., ..
Director

"

..
_dia 22.do êo�rellt:e terão, inicio os .,��cretarja d� .super!ntendencia Mu- END, .TELEGR. LOT;ERI�-'-CAIXA DO CORR_EIO N..�
trabaljlOs de ,revi!;ão do lançaalento 111�!):r1 de f101l.1nopohs, 21 pe Nove,J.l1- «REPUBLICA.; acha,seá veneta

F',L'O:'R'j'A-'N'O'eJ.OL'I'""'\Sdo imposto da abertura e conti�ua. b"(' de :192,1. ..
.. _

"

. na Agenciá EDU' CHAVES. Pra-
ção de negocios, vehtc.lIos é aferiçãO "Muno,et E_�1?eradzao �a. Szlva
par "0 proximo exerciclo de 1922, de Ofhclal lançador. ça 15 �de' Nóvembro::

minlma: 200, reL' para o· ínterior
e 400 reis par.a o exterior-.

AMOSTRAS...:..-IOO réis i' para o

interipr e 80· reis para o e.x;erior
'p'or 50 grammas: Taxa '-mínima:

. �()O reis' para-,o interior e cI60 pa-
-DE-

ra I) eKterior-.
ENCOl\1ME�bAS-'- idO reís

LOTERIA DO ESTADO'

por'50 grammas.Taxa minima:200,
..

'

�ta. Catharina
.r·€ls. .,

, ,IMP ..{ESSOS-�O reis (intel,"Íor)
e 80 reis para o exteri-or, por 50

. -

grammas. ..

'-CIRCULARES C O MME R,

Distrib,ue 7'5 010' em premias
20 OE JANEIRO O,E 1'9,22, 'A'S lfi' H,OR.�S

40a Extracção-,·Plano F,
ii

• ,,> -1

16.000 bilhetes a 12$000 180:000$000
menos 2rl[o .'

76 o Io em' premios
4:á:ooo$ooo

136:000$000

, '.

PREMIOS
"'."- .

,
'

50:000$000
5:000$000
3:000$000
2:000$000 ,

1:500$POO
2:ÓOO$000
4.500$000
7:000'-000

, 5:400$000
.'
27:600$000

. 1:500$000
780,O�
750$000
750$000
750$000

4:500'�000
'

4,�500$000
4:500$000
4:500$000
4:500$000

135:000$000

>.

1:000$000 .

500$000
200$000
100$000
,39$000
100$000
50$000
50$000
5Q$.000
50$000
30$000
30$000
30$000
30$000
30$000

I '>..

'I
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