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o MOMENTO PQL.ITIO
O sr. dr, Abelardo LlI�

Rio, 10
os seguintes telegrammas:

Varios jornaes publicam a se- «Herval, 9
guinte communicação:

_
Todo o eleitorado do Municipio,

«Socios do Club Militar, con- em maioria absoluta, suffragará nas
tl'a�ios á attitude politica da próximas eleições, os nomes dos ean-

lactual directoria, vão 'reunir-se I didatos da Convenção Nacional.Abra- No banquete offerecido. ao dr, Raul
para votar uma moção de des- I' 'M:' l 8 o t

' Soares, eminente candidato á Presi-
ços, - 'lgue avas, .sa urnmo

dencia do Estado de Minas Oeraes, o-confiança á mesma. I Luz» _

sr. dr. Carlos Campos pronunciou oE' pensamento destes offi-
seguinte brinde de honra:

ciaes fundar nesta cidade uma I «Rio Capinzal, 9 «Senhores.
ssociação denominada Acade-

., Temos a grata. satisfação de. C?ID' Nesta festa eminentemente politica,
�a .l.llíl-itm·, que trate dos in- müníear a 'V: Ex. que o distrieto de.uma politica sadia, elevada e nobre,

d
" -

dI' f • .

tei- é Justo e 'opportunc que prestemosteresses o .erelto e nao e Abelq,rd� Luz ,rnan� �sta sua �n I
homenagem ao eminente estadista que"questões politicas '

Ira
solidariedade a pol�t�ca do eannen- com firmeza-e patriotismo, ,dirige, osPelo seu regulamento é pro- te chefe Sr'. dr. Hereilio Luz Atten- destinos da Nação.'

bibido- á nova sociedade tratar ciosas saudações. Attilio Zindare, Chamado da Embaixada da PM, em
de questões p,oliticas ou religiO-J J,-ão Nepomuceno Justiniano que bem a�to el.evou ° nome: do Bra- .

.•

-
-'

d" " síl, á Presidencla da Republíca, o Sr.sas em seu eeio. 8'llvm� Rr;'mos, Fernom O Mar·
Epl'acio Pessoa. dia a

- dia, confirma,.

A futura aggremiação,� em ques S'llvezra, Talmíro Germano, no Governo, as fundadas' esperanças
legar de chás dansantes e em· Cezaríno Bernardino." ·qur.., o povo depositou na s':1a grande
prestimos rapidos ou morosos, - -___ intelligencia, rara cultura e ínatacavet
será' um centro de educação mi- A, [orla "o gnnnral laUfO 'O�fn probidade. ,

litar. U � � � g � P�ra nós, mineiros. é isso motivo
-

- de sinrero jubilo, porque tendo com()'Será seu presidente o chefe do
�O [IOh MI"II'lar'

-

guias Arthur Bernardes e. R�ul Soares,
Filho do Marárihão onde nasceu em 18�9t estudou direito na Fa- Estado Maior do Esereít o.» 'U. U - corremos pressurosos ás urnas para .

. culdade do Recife, na" qual se drstinguio
:

pelo seu talento e 'amor Rio, 10 sustentar o nome do impoluto patrlclo-
.ãs lettras. Logo depois de formado, exerceu em sua terra o car-

O general Lauro Sodré dirigiu Senhores.
.

go de promotor publico e o de juiz municipal, sendo nome�do, e�
uma carta ao Club Militar advogan

�

Na. �ora que atraves,samos, quando1889, juiz de Direito de Campos Novos; neste Estado. .' Mals tarde,
_ •

- a politlca que nos aggnde não escolhe
1897, o Maranhão. o elegeu deputado .ao Congresso Nacional, sendo

U �
._ d� � relevação da pena imposta aos

proce sos, não esquece protervías e não
no anno seguinte eleito Governador do seu .Estado� cargo de que não mi, IIr80 n reUU,lDO 10' militares que não concordara.u com o se peja de falsificações e de falsidades.
-tornou posse, resignando o mandato. fOI re�lelto deputado federal U ri laudo da Commissão. consola e alenta o espírito dos bons.
.á 4a e 5� legislaturas (1900 a 1905),. e eleito senador, em 1906.

O Club recuzou-se publicar a al- ��publicanos a certeza de qUé? Go-
Em Janeiro de 1913, os seus conterraneos elegerem,n o Il'ovamente

11·1·1['a em Matr-a I dida carta. verno da, noss.a Pat�ia está confiado a
'Governador' do Estado, funcção que ainda� dessa vez não. chegou a

' U
um estadista Impavldo, mas sereno,

exercer, por
-

ter sido eleito Vice-Presi�ente da, �epub�icaJ para o qua· --�---�-

imparcial nas, contendas politicóls. ma.striennio de 1914 a 1918, tendo exerclclo a presldencla em 1917 du·
, I �xnor"lta"g na["lnnal "O [eU'tnDlr"IO vigil;.mte pela sorte das instituições e�ante a ausencia do dr. Wenceslau Braz. Depois, foi pela t�rceira \

d
. I·d

.

d H L II � ou U ti pelo futuro do regimen,
vez eleito Governador do seu Estado, cargo que actualmente exerce Protestos e Inteira 80 I arle a-

Hav.emos, senhores, de celebra�.
,·"om mUI'ta competenc.ià e brilho. deao exmo"Lsuzr.. dr" Herdlio' sob o patrocínio do egregio Presidente...

d
-

O GOVERNO DESMENTESão esses o� dois nomes que a Commissão Executiva recommen a Epitacio Pessôa, () Centenario da nos-
ao suffragio .dos seus amigos e companheiros.

.
'

BOATOS '5a emancipação politica, com o decôro
Contra o cidadão Oillustre que indicamos ·para Presidente da Re.... O exlno.'sr. dr. Herc:lio Luz, emi· Rio, 10 para' nossa cultura e COm prestigioublica levantaram os �eus adversarias uma verdadlira campanha de nente Chefe do Partido Republicano II para a nossa nacionalidade.ifamação, infeliz e deploravel recurso de que sô .Iançam mão· os .q_ue C.ltharinense, recebeu o seguinte te- O Jornal do Gommercio PU) i... Como o fogo faluo dos pantanos, asêm a previa certeza de que nas urnas não ,poderla":l <?bter a m;)lo, legramma: cou, hoje, a seguinte varia; tri:.tes miserias desta hora terão qLlefia necessaria para vencer, Chegou ..se ate a attrlbulr ao dr. Ar- Mafra, 10. Tenho a grande satisfa «Sabemos que o ,Govel'uo desapparecer. ,thur Bernardes a auto,ria de uma carta, escnpta em termos grosseiros, ção de corpmúnicar ;:0 egregio Chefe nlo ,cogitou, nem cogita de Si assim não fosse, deveriamos des

jndignos de qualqu�r homem de mediana educação) e na q\,lal' se que, no dia 7, houve uma grande reu t."ansferi,r para outra data a crêr de cem annos de continuo evol-
continham insultos ao Exercito Nacional, ao Marechal Hermes da (on·· níão politica, na sala do Conselho Exposição do Centellal'io. ver para uma mais alta civil,ização, cí.. ,

:

-seca e ao dr. Epitacio Pt"ssoa. Com a falsificação dessa carta pro- Mnnicipal, sendo organisado o directo' Os boatos eorl'enteM a esse mentada pela ordem e pelo progresso. ;

curou··se incompatibiUsar o ca!1dídato, já apoiado por 9.uasi todas .�as riu político que ficou constituído dos se- respeito não têm o menor Cessada (e cessará fatalmente) a de-
'

•

forças politicas do paiz, com �s forças armadas e com o Governo �a UllIao. guintes membros: Urbano Silva, pre- Condameuto_:. composiç�o que gera a luz tatua dos:
felizmente, porem, esse plano lnão produzio o resultado esperado, sidente; coronel Nicolau Han, vice-pre- --- ._-- -- .-� paúes. surgirá a claridade resplenden ...

.poIs as proprias pessoas injuriadas não acreditaram na veracidade �a sidente; major Pedro Adelio Mendes �Inl·tjo prn'I""eDtl-al.' te do voto nacional, pelos seus or-
carta, e o nobre Ex�rcito Nacional, numa bella e .confortadora mam .. de Almeida, l° secretario; coronel Joa· L t U �, U gans legUim�$.,

.'festação de civismo,: não se deixou arrastar co.mo .Instru�ento, da· po- quim Bazilio de Lima, 20 secretarioi .' Nel1e confiamos, com a sel'entddde
1itiquice Stm escrupulos, conservando·'se em n1vel superior as aglta- capitão Antonio Zacharias de Franca, Rio, 10 e a segurá"ça dos qu,e têJ11 p:Jr si a,no-ções das ruas, firme na sua funcção constitucional

-

de _defensor da Of- coronel Guilherme Busch Junior. Pe'
Tornai d'o C',om.mer-'o tr�nscre- breza' e a justiça da, causa esposada,_dem publica, do 'regimen republicano e da patria, fiel ás suas glo- dro Kalil Sphaír, membros; José An- tJl ....., co Para qu� assim seja, a Naç:to só re'

,.riosas tradições. nibal�Ruthers, José' Procopiak,. Victor ven h�je, com symp_atbic:>s cor,:t.men- clama P;tz., ordem e, �iberdade de opioEsse e outws meios. de que os ad ver.sarfos se utilisaram, e �acellar Junior, dr. João de Luna frei- tarios, noticia reunião / em �lacio' nião. .

!-!ontinuam � utilizar�se, na vã esperança de forçar Ó dr. Arlhnt, Ber- re, Salustiano JUliãO" da Costa9 Paulo ahi, com o discurso do D.r. Reteilio São tambem essas as .nossas aspiunal'des a desistir do- pleito, têm, antes, alheiado dos candidat�s da Antonio fiales e Hyppolito Moreira, L b I
. _ d l' d M r o ções e dellas não pôde deixar de ser ga·npposição, aliás, extranhos, de certo a taes manobl'as, a sympa'hlB e o supplentes.

. uz 80 re a e elçao ,e e a ç .

rantia a figura energica do Sr. Presí'
llpoio da maior parta das classes conservadoras, e, por outro lado, A· reuniãr correu entre o rnaior en-

,
. _' , dente da RepnaJica, graças ás suas al-

têm ser'vido de t3stimula e incentivo � a todos aquelles que, em grande thusiasmo, comparecendo entre outros Deputado Luiz de' ··,ta.s virtudes de magistrado e, de cida'
maioria, cerram fileiras ao' redol' dos _nomes consagrados pela Con· valorosos companheiros 52 chefes po- V 11

dao.
venção Nacional. titicas ruraes, de real prestigio, repre' asconce OS - O a-rmiversario da ,Republica, logoT,odos os dezesele Estados da Federação, que indicaram, por seus sentando fielmente a- vontade de 607 após o Centenario da nOSSa vida de-
.Iegitimos representantes, os nomes dos dl's. Art,hul' Bel'nardes e 'Urbano eleitores,'cónforme as procurações que Chegou, hontem, de São Bento, Nação soberana, ,ha de ser dignamen'dos 'Santo:; continuam, com ioabalavel se.gurançs, cohel'entes com o exhibiram ne acto.' onde é prestigioso chefe pJliti,co e te, commemorado _ pela consagrâçã�compromiss'o assumido, e isso significa' a victol'Ía dos dois ilIustres can- .Per essa oCt'asião, uzarnm da pala' dedicado Superintendente Municipai, das nossas liberdades civis, assegura

.

.didatos. S. C.tharina, guardadas as devidas proporções" vae, de certa, vra o dr. Luna freire, Urbano Silva, o nosso prestimoso co-religionario das pelo Sr. Presidente da Republica,-concorrer poderosamente para eSBe �esultado, pois a C�mmissão .E�ec_u- concitando o eleitorado a empregar sr. major Luiz de Vasconcellos, digno com o apoio desvelado ç1as forças detiva contil que todos aquelles que sao me!llbt·os do Partido,
..
prestlglarao, Iodos os seus esforços, todas as suas Deputado aO Congresso Representa. terra e mar e com 08 applausos do pO-sem hesitações nem desfalecimentos, a acção dos seus dirIgentes, que, energias em torno da figura excelsa de tivo do Estado. _

vo brasileiro.
desde o primeiro m�meuto, desassobradamente, collocaram·se ao lad!> v. exa., acatando em todas as emer' Apresentamos a S. S. os nossos Esse, entre os muitos serviços que _

. dos càlldidatos da Conven�ão.. gencias as suas' sabias dcliberações cumprimentos de boas vindas. a Nação já lhe deve, como r.arlame.."
A dedicação á càusa;- commUID, de que têm dado. sobejas provas para mostrar e patentear ·aos olhos de tar, ministro! magistrado e chefe de

.

-.em lodos os tempes e vissicitudes, os no�sos . comp�nh�lros de tod� o iodos que v, exa•. como nosso unico ,REPUBLICA. acha-se á venda- gov.erno, n�Q será o m�nor q�e. deIteESlado, as tradiçõas de. disciplina, <l.ne tem Sido ate hOJe a no�sa maior êhefe, põje desassombradamente assu'
A

.

EDU' CHAVES p espera, confiante, a Patrra Brastlelra.
�orça parlida-ría•.e,· sobre tudo, a . confiança que mer�cem os d01S nomes mir compromissos no Estado ou fôrjl na genCla . . ra-

Ergamos, senhores, nossas faças emiIlustres- que recommendamos. aO eleitorado" nos pe�mttte a certeza de que delle, porque a sua vontade é a vonta' ça 15 de Novembro. uma saudação enthusiastica ao Exmo..
. C'ttharina ' dará à mais brilhante � expressIva votação aos drs. de dos seus amigÇls que jamais deixar�o Sr. Dr. Epitacio Pessôa•. formulandO' .

Arthur J,3ernQl'des e Urbano dos Santos.
.

de ver effectivadas, como agora, na Dissolveu'sl'! a reunião por entre�' votos pela, tranquilidade do seu 00--
A Commissão Executiva espera que, mal� �ma vez e como �empre, campanha presidencial e sempre. vas enthusiasticos ao coronel Raulino verno e pela sua felicidade pessoal.,..saibam cumprir o'. seu dever todos os ee1,1sdedlCados companheIros do Alem de, ex, voto de indefectível Horn, a v. exa aos drs. Arthur Ber'..Pa_rtido Uepublicano Catharineose,

,
solidariedade a v. exa. foi tambem nardes e_ Urbano Santos. e a outros

HerC'llio Pedro da Luz, Felippe Sehmidt, Elyseu Gu'tlherme consign�da, �a �cta uma tocante, sin: proceres da politica catharinense.-
, ·da Silva,'Antonio Pef'eira da Silva Oliveira, Darlos Wendhausen, cera e slgmflcatlva homena��m ao ve· Congratulando'me com v. eira.,
.dollo da Silva Ramos Joaquim David Ferreira Lima� Leonardo- I�o patriarcha da Democracia ,Catha' apresento. as minhas respeitosas ,sau-•

7, -..);_ '_.' • • , • '
'

D
- rtnense, neste momento,que enfeixa lias dações.

.

..,orgfJ:lW (Jq,mpos Jumor, FulVIO Aducm, Pompd'l,.o Vespazaano .1far. suas mãos honradas os destinoS do (Assig.) PEDRO ADELlO, secre·ta'liúz 'edro Efe--�Oli"e.ira (J.Qtrvalho, José Arthur EOtteux, nosso, Estado-o exmo. sr. coronel rio <l.o Directoria do Partido RepubU·'.

Raulino Horn. cano.
.

lo
.

(I�itorio [Bt�anR�me
A I: de Março proximo, todos os cidadãos brasileiros, alistados

.como eleitores, são chamados ás urnas! para escolherem aquelle que,

.no quatriennio de 1922 a 1926, deve presidir a Nação Brasileira. No

.mesmo dia, proceder-se-á á eleição do substltuto do mais alto magis-
�rado da Nação., ,

Para o primeiro desses cargos, o orgão -da suprema. direcção do
.Partido Repubticano Catharinense recomrnenda a tod JS os seus cor
relig onarios o nome do

.

Dr. Arthur da Silva Beraardes
Não precisamos encarecer I)S 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. Pa1;110, tendo log? em

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

putado á legislat lira mineira, de 1907 a 1909, quando fOI. eleito para
a Camata dos Deputados federal, que no mesmo anno deixou para
exercer o cargo de Secretario das finanças do seu Estado, 'cargo. esse.
m que prestou assignalados serviços,

. _

Em 1915 .voltou--á Camara íeder al, onde ainda desta vez nao

ernorou, poi� n.a:o tardava a ser escolhido para succeder ao Dr. Del-

phim Moreira no Governo de Minas Oeraes. Nesse alt? P?sto, o dr. '

,Arihur Bernardes destac_ou-se, como administrador de prlmelr,a ordem,
actuando de modo lntelltgente e. seguro na vida e des�nvol vlrnento do (-Estado, concorrendo' para o invejavel grau de .prosperldade que. des ..

fructa actualmente a sua terra natal.
Para a Vice-Presldencía da República, o nome que a Comrnissão re-

.commenda, é o -do
.

Dr. Ur6ano dos Santos - da Costa Araujo

Iel�grammal �e loli�arie�a�e A Successão Pre
recebeu sidenctal' de Mi-

nas üeraes

Mudança
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lmmil!ão �e 1ãnealO·
to e 'rDJlylaxii ,�ural

. �::�:�� 'p�:��e���!:��:�r��nse�o �':i::�e São
o tel: PolJIUira I o (Iu�

Jo�� conta çom o vosso voto �a eleição de
_ 1'. de Março p. vindouro, na qual MI·lllar e o �!Deral' Na impossibilidade. de, por o

serao sufra&,ados os nomes dos illustres brasiletros Drs. Arlhur da Silva Ber- 'melo, manifestarmos a nossa gratlda
nardes e Urbano dos Santos da Costa Araujo, respectivamente candidatos á

I
a todos quantos nos prestaram serv

presidencia e vice-presidencia da Republica.

[' '1 �
, .çose nos trouxeram o conforto de

A confp.rencia do sr dr, Nomes sobejamente .conhe�ido.s e apoíados por 17 Estados da Federa- �uro O re p�esenças no dolo' asa transe po
, •

.

•• Q�o e pelas I?Jmclpaes Iorças partidarfas nacronaes, não p'recisam que' lhes re- U ,vimos de passar com o fallec]

Arthur GUimarães pIlamos. aqui os �ereclmentos que os rec0!11!l1en�am para tão altos cargos,
. do nosso caro e bom filho e i

Diremos 50, presado amigo e correllgionarlo que, no actual momenio Rio, lo. .

Ruben, consignamos nestas íinh
o nos�o part!do p!ecisa mostrar ,toda s�� cohesão, pujança e disciplina, par� Reuniu -se a 8 a directoria do Club nossos mais sinceros agradeçime
q�e fíque evidenciado que os 'Seus candidatos são nomes verdadeiramente na. Militar, depois de resolvida a exclu: Não declinamos nomes para
cionaes e que a SUa eleição representa a vontade da maioria dos brasileiros. são do CeJ. Potyguara do quadro 50' commenermos faltas, ainda qu

. �r�cisamos tambern mostrar na presente emergencia, que o povo deste cial, submetlendo sua decisão ao ÇQn- voluntarias. Não nos é porem
�UnlCII?IO está de accordo C?'? o eminente Chefe do Partido Republicano selho fiscal. foi lida uma carta do Oe- cito, deixar-mos de mencionar o

Catharinense, Snr. Dr. Hercilio Pedro da Luz, em cuja campanha quer luctar neral Lauro Sodré, Intercedendo a fa mes dos srs. dr. Rernigio de Oli
e vencer.

' . vor do Coronel Potyguãra.
.

que, logo no começo da longa
Certo de que o presado amigo e .correligtonario não faltará ao chama- •

Lauro Sodré}!liava o C?sO Polyguãra midade do nosso Ruben, prestou
mente do seu partido e do seu civismo, a questão politica das candidaturas e cada e solicitamente os seus ser

Com muita estima nos subscrevemos por isso �om calor defendia o sen dr, Adhemar Orijó, que, durante
Amigos attenciosos e obrigados compa�helro. de armas.

,
. quatro mezes, em que ° nosso e

de fevereiro lle 1922.
•

- A dírectorla do Club, porem, em' mo esteve aos' seus cuidados pr
O Presidente, Oarlos N. Poeta' bora tomando conhecimento dessa sionaes, foi sempre de uma banda
O Vice' Presidente, 'Oonstancio Krummel ��rta, re�pondeu a Lauro Sodré que cavalheirismo inexcediveís; e,
O Secretario, José Cyriaco de Souza Costa nao cogitava de questão politica, limi- mente, o sr, dr•. ferreira lima,

,

Pedro Ruim tando-se a applicar uma dlsposlção dos sempre bondoso sempre amigo
Domingos Filomeno \

Estatutos _e n,ã� podendo, portanto, teu-nos nos ulbmos, dias de �id
Virgilino Ferreira de Souza attender a solicitação, nosso çhorado filho e irmão com

-----,_...--------_..::;,---- ------ dicação e bondade,
-:

os s�u.s

A. '" � lIllstruCCç�o lPolrh)J1l em Iraa Delimita�o de·'. ::f�t:����p��.r:��al:r.tr!;
,

, lI))o II?» Ir cm§a a .
- F ,'ronte)'ras �Ue� ��� ���r::am:a;�z;���,S aet

_ emfim, que, por qualquer modo
deram provas de sympathia nos
mentes angustiosr s porque p issã
os nossos agradecimentos.
Reconhecendo que jamais podere

pag1-f tão grande divida de gratí
rogamos a Deus que é rico em mi
cordia e amor que" a todos re

da delimitação das pense,
Flori::: neoolis, 6 de fevereiro de

Oervasio Luz e famili

,

. I

Agradeclment

,

(Oontinuaçao)
,

.Accresce ainda COmo medida pro
phylactica a quininação dos individuas
.sIos que habitam zonas paludosas ou

estejam em contacto com portadores
de gametas, Este-meio consiste em mi
nistrar uma pequena dose de quinino
diariamente ou em dias alternados
tem poupado innumeros vidas e só pi>:
eJla se pode iniciar uma campanha
contra a mala ria em zonas fortemer.te
enfestadas. E' faciJ de comprehender-se
ta} facto uma vez que "seria impossivel '

um 'individuo são penetrar em taes
,

zonas sem s� enfestar,embora adoptas
se to-das medIdas capazes de protegei'o,
pois qualquer descuido ou mesmo por
necessidade de expor- se â picada dos
jD,�Çtos transrn.ssores sem poder se cer
"êat dos outros cui-lades prophylactí
":os; assim um medico cujos serviços
fossem reclamados para soccorrer um

ímpaludado á noite em SUa habitação,
não poderia cercar-se de taes medidas
e estaria fatalmente exposto a conta"
minar se. São rnedid s cujos resultados
tornaram-se patentes na construccão RESUMO habitantes, uma munieipal para cada
da Estrada de Ferro Madeira·Mamoré Escolas isoladas 10,482 11.858 habitantes e uma particular
e na canalisação do rioXerern, para o Escolas reunidas 78 para 'cada 8.769, dando ao Paiz ....
abas ecimento d'agua da cidade do Rio Grupos escolares 583 30.000:000 de habi'antes.

'

de Jafieiro, E' uma medida, de gran- Grupos: n. de' classes 4.638 X 4'-que os Estados que apresentam Londres, 10
de valor e alcance pratico e que será Escola modelo 47 maior porcentagem de creanças em es. O problema
por nós empregada sempre que as con

' Escolas complementares 128 'colas, são; Districto Federal, 59% ;San.
dições exigirem. Escolas municipaes -

'

2.53l 'ta Catharln-, 57%; Rio Grande do fronteiras entre o Estado Livre da

A ancylostomose ou mal da terra é, Escolas particulares 3.lt2l1 Sul, 56%; São-Paulo, 44% e Mmas, Irlanda e o norte do- paiz está sendo
como tambem já vos fizemos ver,.-JifO- Matricula geral 1.030752136%, -

. estudado pelo primeiro ministro do
duzida por dois -vermes, «o necator Frequencia geral' 678.684 5'�que os Estados que ma.is d�s� norte da Irlanda e pelo representante
americanus e o ancylostomum duoQe - População total 29.�87,098 pendem com e_nsma pnmarlO, sao: do governo 00 sul por'<rn o accordo
nale�J os quaes émbora apresentem Popul;lÇão infantil em Santa Calharina, 20%; Districto Fe', b. _' _.V

f"
,

differenças morph'ologicas, têm ambos idade escolar,
'

3,571.877 deral, 17%; Ceará, 17%; São Paulo,' s� �e. as pretenç?es r�vae� o�, maIs
a mestria' biologia e a�tuam do mesmo População intantil em 16%; Minas, 15%, �

d.fh('ll do que fOI pt·evlsta., ,

'modo no nosso organismo. localisam escolà
_

'

1.030.752 6 -que os Estados que possuem O t!'atado idandez prevê a organi-
se no nosso intestino delgado, onde População infantil sem ' maio� numero -de escolas. primarias sacão de uma cotllwissão COlO presi-

, se fixam á mUCO'la por meio de dentes
- escola " 2.541,125 mantidas pelos cofres munlclpaes, são, dente- neutl'O; porém us 81'S Collins e

ou laminas cortantes, e, ao trtesmo ;Porcentagem da popu' Pernambuco. 600; Rio Grande do �ui, C,' -

d'"
Londres, lo.

tempo que nos produzem graves. e lação infantil em eg·
'

540; Minas, 571'; São Paulo. 423; Ba� Img-pensavam '!lo er �vltar Isto por A nova sessão do Parlamento
vastas lesões do tractus intestinal, nos, cola '28% hia 185. dccordo mutuo. o ISReí, abriu . com as cerimo
innoculam o veneno',destruidor dos Porce_nta�emd;;tpopu. 7"�que os Estados que possue� Atéagõni não -lograram Sllccesso de. c.osturne, promette .-;er uma

globulos wermelho.s do. sangue. lan·, laça0 tnfantll sem I maior numero d� escola, particulares, nenhum, porém as negociações actual- �al� tnte,ressantes ,dp Parlamento

çam seus ovos no mtesltno, os quae�, es�ola 72% são: São Paulo, 1.129; Minas, 883; Rio t
-

d
ua.

a�andonados com as fez�s na superh. Receitas dos Estados. 446,637:241 $1951 Grande do Sul, 427; I Pernambuco, me� e suspensas semo reata as em Isto nao �ó devido' á importa
ele da terra, transformam·se em larvas, Despeza com o ensl.

, 660' Santa Catharina, 108, ,breve. .

I dos assumptos a serem debatidos
uma vez que as condições de tempe' n� pdmario 59.759: 159$7621 8: ,_ que os Estados que' Jesconhe- Em ludo caso, o governo" inglez rante -as duas Casas do Parlame
ratura 20' a .-30'), de hU'!lidade e qe MedIa d� des�eza �om

...,
éem o numero das suas eseplas mu. quer ficar abaolutarllente. estrJ.nho ma� .ao facto �e ser a ac�ui:tl situa

ce�ta 08!CUIIJade lhes sejam .favora- o -ensm� �nma�lo ,113% nicipr.es; são: Amazonas. Pará, Mara- em t'ehção a este assumpto.
f P J"tlC� especl.almente Int,�resss

vel�. S�o dot�das ,de mov,'menl,?s Da estatlsttca fella resulta ? seg�inte' nhão, Piauhy, Cear�, Rio Orande do Espera-se, vivaíllente, _em. Londres na� fdall,sacudr:í)u::aa�pgous���'edlo ereiprPoOmUito '�IVOS! multo resl�tentes a" acç�o, l'-que no
_ n[ls�o Palz eXistem Norte, Alaf;!oas, RIO de Janeiro e _

- ln 'L.Jt

d�� a�tlseptlccs ou desmfectantes, ln', 16.401 escolas �rlmarlasisoladas, sendo: Ooyaz,. qne os Irlanaezes chegamo fInalmente dissolução do . Parlamento, dissol
VISIVeJS a olho �esarmado. supportand,� 10.449 mantidas pel?� cofr.es.. esta' J 9 -que os Estados que desGonhe'

a um accol'do entre si mesmos, 'que foi objecto dos commentario

. apenas_por m�lto ,!ouco tempo ades ,duas�, 2.351 pelos. mUntClpaes e �,421, cem o numero de suas escolas parti' Se isto não for possivel .rece_ia. se imprensa na, semana passada.
seccaçao.

_

Elias
s.ao

acarretadas ou mantidas por parl1culares. Ha, amda, I culares são: A:::azonas, Pará- Mara' que a machioa imparcial do tratado Ao con1rarJO, fim programma de

pelas encliurradqs da� chuvas ou pel.;ts 573 grupos escolares cem 4,638 c!as' nh,"o, PI-auby, Ceará, R'l'o Or'a'nde d'O' li'" I balh.)s, bastante cartegadJ foi

moscas U ....o p 1'1 r u ses 47 I d I 128 1
Cl ven a a para ysar. em ambos as Camaras.

bebemo� �uY�s �����s
o alr�:���s t� cO�Ple��e�t:r�.s�o e, � e esco

aSI �i���e'f�J:���s. Rio de Janeir? e Dis-

DIR([IORIA-"D-�;""-'�-[�O-R"--R--fIO� Como de prax.e, a falia do thr
modo porem maIs commum, se faz atra' Tendo em vlsta.() numero de .

escoo
.,,' prjocipiuu� com uma revista dos n

,

vés da pelle,' pela penetração das lar' Ias estaduaes, municipaes e particula'j 10'-que os Es�ad(ls qu_e men,os d�s�
,

,

.

cios i,nlernacíonaes ---e alludiu aos g
,

vas através dos seus pequ-enos orifícios ,res; o numero de classes dos grupos pendem com a mstrucçao p,nmarla', des _resultados altingidos pela co
, quando pisamos ou' de qualquer manei' escolares. e dando-se a media de qua ..

São: Pernambuco, 3%; Bahia. 5%; - Assumiu a direcção dos Correios da renCla de Washington.
'.fa a nossa pelle se ponha em contacto tro classes a cada escola reuuida e Ooyaz. 7%; Maranhão,8%. ' Republica o dr, Severino 'N'eiva .. du- O Rei disS'e que o mundo ti

com a superficie onde ellas. :se' e�con' modelo, poderem.os d.izer qué ex!'stem 11 '-que a taxa' de 1,2%, tomada
ranle ,o impedimento do dr. Clodomiro uma grallde divic,la�de gratidão

.1ram.Camu�hando pelos seus mov."nen· 16 897 escolas pr.lmanas no Bras!1. sobre o total da populaçãn, para se tirar
Pereira da Silva, que foi incumbIdo de com o presidente Harding.

'

I 2 h uma comffilisllão, O d {
.

.

lOS a cançam o�. vasos sangumeJs, ·-q.ue,�, ,�als ou menos, uma es' a porcentagem de �reanças em idade succeeso a con erencla será

tOdo ter á superflcle_ J,>ulmonar .donde cola pnman.a ;Isolada estadual para escolar, sendo a mais baixa passive', ,O dr. Se,ve�ino,Nei_va, que � o, sub, mús feliz, augoriiJ para ° futúro
passam aos bronchlos e dahl pela cada 861 k,lometros quadrados; ha deve, por i::so mesmo ser mais exa:

dtrect r d.a fls,cahzaçao e Estattstica, e relações internacionaes.

to�s� e com as secreções sao levadas uma. municip!1 para cada 3.:{59 e uma cla, pOr quauto é'pro�avel que o nu'
um f�ncclonaf1? mUIto competente, ,a' Seguiram·se no diseurso do rei

a e o esophago· donde _ganh�m o es: p�rtlcular para ca�a 2.484.

'Imero d� escolas munic�paes e particu- q:,em a Repartição que. passou a dlrt. lusões ás rell:nações, ao pacto
tomago passa"do ao Jhtestlno e ahl _3�" - que ha, mais ou menos, uma �s- lares seJa maior _de que o que consta glf deve relevantes servlço�. posto com a Fr.ança e a Belgica
completando a sua evolução se tornam cola isolada estadual para cada 2:863 dos dados fornecidos pelOS. Estados. .

gulamenlandu uma acçãu commum

vermes adultos.
,,' "

Orestes Gabuarães. Senador Felippe eventualidade de lIma aggressão
'(Cantinúa) ,N. da B. - Reproduzido -por ter sahido com erros de revisão.

.' SOhml·dt. ,provocada, por parte da AlIem-anh
�QSl"",,' _ .........

_ ,- ,_
. rei exprimru mais o seu sincero d

O sr. General felippe Schwidt, nos· ja de ver as discussões que se
.

As man,o,b.ras ,d.o' Qxercl·t eraSeeEEJE1eJESleesee so digno representante no Senadd travar em 'Paris sobre a questao
U- :o . 10 Federal, pede .. nos para communicar Oriente, resultarem em terminaçãO

OJ Os Advogados Dr. \belar· ID aos seus, amigos que, tendo seguido confliclo greco'turco de um md
A elei�i� ,de l' de Março

"

O general 'Carneiro ,da Fontoura, li] do Luz e Accacio Moreira iii hontem, para Aguas Virtuosas, Es honroso parà ambrs as partes.

,
O sr

.

Administrador dos: Corret�s: commandante d� primeira região miJi- iii pal'ticipam aos seus amigos e m I lado, de Minas.. ficará auzente qa A impottancia' que o discurso do

d este Estado, coronel Santerre 1 OUI' tar, ba xou a segumté ordem do dia: mW E:apttal da Republica. até (> dia 10 dá á questão das econõmias fez c

marães\ expediu aos agentes que lhes «Tendo sido iniciados com o anno lD clientes desta capital e do inte.
I de Março proximo.', ' que esta sessão da Parlamento f

são subordinados, a seguinte circular a instrucção e os exerci�ios de carta � m rior que fusionál'am 05 seus 88- m �-�--- já chitmada a Sessão das Econorn

dalad� de 20 de Janeir.o ullimo� campo para os quadros permanentes li] criptúl'ios, achando-se habilita· mil [ontra Iornndnl'fO ffRfilPf' sem duvida muito tempo será co
, cAflm de q�e s�Jam fielmente ob§er· ,dos corpos de tropas, med!ant� o pro· III dos, portanto, a attender quaes- W II� � � grado a debades sobre medidas
vadas, dou s�lencla aos srs. ,agen.tes e' grí.l�ma elaborado, no p�lmetro mez 10 quer serviços profissíonaes não fi)

economia que o governo tem a in!

seus. subordmados,
.

das diSpOSIções d{! mstrt.cçllo pelos respectivos com' 10
.

"
'. .

eh
-

h'
.

, ÇílO de submetter á votação do
em vlgor- S'obre o serviço eleitoral, que lTjandantes, deverão iniciar-se em Fe.

80 n(;lsta co�o �as demais,,' co· m egou, a�te. ontem. e esta
-

�n- lamento. ,

dizem respeito ao Correio, 'vereiro, comprehendendo os mezes de m marcas do Estado. ] corado no p.OI to, o contra-torp�deIro Alem da raliticação dos \ trata

I)�pois de transcrever as disposições fevere.iro, Marçg e A.b�il,as manob�as III ,Escriptorio provisoriamente iil n. 7, Serg'l-pe, da nossa Marinha dê assígnados 'em Washington, 'a Jalla
da leI referente ás eleições, termina -a de meIO Jcouesp::lI1d�ncla; em MaIO, III' d rua Visconde de Ouro. W Guerra,. '

' thr-ono lembra a necessidade de
circular nos seguiutes termus: comprehenden�o Mal�. ,lunho e Julho, Dl Preto, 'n! 40 .:n , Repu?l.'tC,a apresenta á· sua dia- d�da� legislativas, regulamentarid
,Outrosim, faço lhes sentir· que, no as manobras d:: carta e em Agosto e .11

-

iii tmcta otflClalidade os' seus appllcação do tratado irl;mdez, a

exercício de s�as Íl!I1CçÕeS, devem p'rá' Setembro as manobras de quadros e W Caixa "'-Postal, n:ll0 I
.

d bA
'.

d
cumpl'l- forma da Camara dos LQr.ds e um

. ceder com todo cnterio e a maxíma campus, ,I m Iii mentos e oas.. Vln as. jecto de estabelecimento de uma

imparcialidade no pleito de l' deMar-' I.t --FLORIANo'POLIS- m
. ----

-----AV�------I80-�--'--:-'-' poração internacional 'do comme

ço, e que, como cidadãos, têm a li' Os exerci:i�s especiaes, analogamen- Iil 'lil
'. mundi:J que deve estimular o com

berdade de voto, que lhes é -:aranlida te a03 exerCICIOS de 9u�d.ro, obedece· laeaSSSSBESlSUeaEEJE3eJEE!I O. pedidos de. a••ignatura. de éio do mundo inteiro. Penem o

pela Constituiçã,o da Republica». r�o. aQs �esmos 'prmClplOS �� espe·' " «Republica,.ó serão attendidos me curso reconhece perfeitamente qu
, _::__ clahdade IOherente a funcç30 de cam· VENDEM �E, d' 45 d diante pagamento adeantado,

.

não ser que as condições actuaes
C-li d � panhta. Quanto As....m.anrbras os cor·

.� os pre lOS n, � O
'

t d f ·t m r 1- d' l' d'f'
, ompra·ae apo ces o .c.1�_-'IPOS

em s rviço se exerCl'tara-o' no con,
rua Hoccayuva e Travessa Har" • .,aea�en o. evem l'er' 010' com e c o mun Ia sejam- mo 1,Iea

d Trata se G: T b II a ,erencia ,delta folha por vale pel' e melhoradas e que as rivalidade
o..

.

,

om o a e lao junto c0tme�::enfos organicos.., para manIa n. 1. Trata se. nesta redac. lal ou por intermedio de c.... �Dm· suspeições interilacionaes desapQ
Campos JUOIor, .

desenvot,.� de acçlo..· I ção.'.
.

.

mucia... ça�, nlo se pode esperar um res

São José,

, -,
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Gasto desnecessario com Enthronisação do- lCONGRESStlQ(t,ESTADOi 'CLUB EXCELSIOR
a 'Ind,'gesta-o \1

S - ·IAfJT,A da 2J� sestti\o orclina.I
�_-:-:============:--_! agraJo Coracão \

dá eua 9 de Setembro de
I ; 1921

.

TOI'03 milha ..es de pessoas • de Jesus (Conclusão)
I,obres, fracas e desallimadtls. Nada mais havendo' a tratar, o Sr.

, Presidente lavanta a :sessão, d,esigna-
Muitos' soffredoras do estomago Na residencia da veneranda .serrhora dr para a de amanhã a seguinte

estão, continuadamente trata rido de D C
' Ordem, doldia

obter novas ."curas" para indigestão
. esaría [orgelnia Nunes de Freitas, ,10 de Setemôro de 1921

e males derivados do apparelho di'
foi feita, hontem. a festa da enthronl-

la parte' í
gestívo, e gastam centenas de mil sação da imagem do Sagrado Coração A t

-

d
.

t
d d O de Jesus. achando se presentes ao presen açao e projec os, parece-

. réis no eeorrar o anuo, utros ex acto todos os seus filhos e Iamillas res, indicações, requerimentos, etc.
perimentam dietas disp ndíosaa afim destes. 2a part.e ,

de obterem algumas melhoras nos A enthronísação foi feita pelo Revmo 21i díscussso do projecto n. 41, que.
seus sottrtmentos. ·Geralmente todos frei. Evaristo f b 11 ra. isenta de todos os direitos estaduaes a

esses procesB�s são em vão, e" por' tica.
'

, que ez uma e a p
, primeira fabrica de louças brancas

tanto, os meIOS empregados toram A
-

d h ,. Iid I (pó 'de. pedra), que se installar dentro
improfícuos. Porque não ieguem �S' "

orac�o e. o��.a .OI.,J a pe o se� do Estado.
sas pessoas o c?r.selho d'aquellas :��oLun�sN. �� r�I:�:f::.no, 3r. Capl 2a discussão do projecto n. 57, que
que l!lmbem �offrlam. mas que ago- Ao terminar este acto, o Sr, 'tenente reconhece (.)S títulos de habilitação
ra alImentam se de tudo que lhes Herculano de Freitas, í: escripturario conferidos pelo Curso Pratico de

speteee, t?mando:? u� �ouco .

de Ma· da Delegaeia Fiscal. fez á n�eza uma Dactylographia, mantido pela Loja
gnesta B�su�ada. !J tao flell, segu- saudação á sua digna e velha' mãe e Maçónica <Regeneração Catharinen
ro e rápido:, ,terminou cem a seguinte prece:

ses ,

U�a conlnerinha n 11m P�!lco d agua Prece co Sagrado Coração de Jesus. �a díscussão do projecto n. 33, 50·

apos as ref�lçoes nullifiea .tOdo o <Abençoarei as casas onde estiver bre a doação das terras, aos municí-

"ID.a). Pen�e n esse conselho, ,ahm de
�a Imagem do meu Coração exposta pios do Estado, '. I' _.

alimantarse do que lhe da prazer, le venerada»,
'. -

,
2a discussão do projecto n. 56, que Numero oontempla.do-sem receio de s.enll� o meno� maul De 1841, a 23 de Abril, datam 31 trata do accidente do traballro. ,.

e�tar.A Magnesz4 Bisurada e ven- antros dê vossa ex stencia, minha 21 discussão do projecto n. 21 ,A, TlTULOS CONTEMPl.;AOOS PEL.O NOVO pLANO: '

dida, em qualquer pharmacia, tanto
f santa Mãe

' que trata do subsidio dos Srs. Depu .

em pó como em comprimidos, e 9 -,
.

tacos para a Legislàtura de 1922 a N. 49,533
uma oas �rmaspara evitar qualquer De-joelhos em .terra,'oh! Sagrado 1924. N. 49.534
perturbação estomacal. Coração.cheio de fervor devotado, fa: 3a discussão do "projecto 11· 49, que N. 49.535
______-....o"'I�...._ ço esta prece, primeira na vida, em trata das eleições Estaduaes e Munici- N. 49.536

'UPfRlnIfnOfn[IA MUnl[IPAl Df um momento tão solemne, pedindo páes que se realísarem no Estado até Ns. 49.537. a 49.539' 3 400$000

� U Iodas as felicidades para- esta Santa 20 de Julho de 1922. Ns. 49.540 a 49.515 .1� 200$000

flIRIAnO'Oll�
Mulher que me ,deu o ser, querida 3a c;!scussão �o projecto n. 10 A, Ns. 49.546 a 49.560 /' .J 100$000
creatura que só veio ao rnnudo para que crea o logar de dactylographo Ns. 49.561 a 49.660 100,50$000
i fazer o bem e manifestar 'caridade á, no CO�6reSS? do Est3d�., Ns. 49.661 a

: 50.040 380 20$000 _�

.

7:600$000
,

' -::-
- -

I pobre humanidade que a rodeia. 3a discussão do projecto n. 39, pe Ns, 50.041 a 52.04U 2000 10$000 80;000$000
ADMINISTtiAÇAO 00 SR. CAPI· Teu Co�.ação que est{' já bem perto �920, que, accresce de 50% . as taxas ,"'. 2508 PRErtlIOS no vator total fie Bs. :iO:OO..$OOO

, TAO JOAO, PEDRO DE OLl- Ido Sacratisslrno Coração de Jesus, c?nstaole) das tabellasL e N do re-. PORTO ALEGRE, 2- SOE JANEIRO DE 1922.
VEIRA CARVALHO, SUPER- conhece o que é, justo, puro e belto, girnento de custas, b�alxadQs com o

INTE,NDENTE MUNI· oh ! Mãe querida! Decreto n. 483, de l� de Dezembro
CIP.AL. Perrnitte que por toda a. vida, grite de 190� _ '

--

bem alto todas as tuas grandes vírtu- 3a discussão do P!?}ecto n. �,que
EXPEDIENTE des e tudo oh ! Santa Mãe que Iizes: c?ocede a.a 2' E",c�ivao do IJlVel e

Mez de Janeiro te por im '. C0l!1melcro de )OInville, Ca�los fre�

Sem respirar Q teu ambiente puro,
denco John, a licença �e dOIS a,nnos.

faltá-me
.

tudo e fudo '1ne aoorrece; }a discussão d�o p.roJecto n. 16, qu�
nunca �xistiu Mãe que se igualasse a I crea em todas a� comar�as?o Estado

ti; nunca Deus 'Compoz obra mais per'
o cargo de avaliador pnvatlvo da Fa-

feita 'que o teu coração. z,enda �stadoaL '. .

Desde a escola, semeias o bem; des· 3.8 dIscussão do. proj.ecto n. 50, qne
de a escrua sortis e affagas;. desde a obriga os co.ncesi3�ona.f1?� de terras a

esc-ola eras a mãesinha de. outras cre re.quer�r os 1!tulos deflOltlvos.

anças"de tal maneira desabrochavas :3a dlsCUSSã? do p.r?j�cto n. 5� .. que"em �andura e bondade. ,annulla ai Lei mU�Iclpal de T1Jucas, lWO'I'A-O proximo sorteio da Série Liberal (Novo plano) .erá 1It11!.-� Officio n t024. Oh! Coração Santo - de Christo I sob n. 150, de 2:) . de Outubro de li.ado no dia 25 de Fevere,iro pro:i:imo.
_ Illmo�, 5rs. Presidente e mais Redemptor, poupae me por r uitos 11920.. _ . _ �"-"'ISO-,Communicamos aoS nossos prestamistas que nio nO&lre.. "

Membros do Conselho Municipal. annos a maior dor; poup;::e:-me 01- .3a d 15cus�ao do proj.ecto n. :>2, que ponsabilisamo. pelas faltàs dos nossos cobradores devendo por. iísec
levo ao conhecimento do Conselho �naior dos desesperos que é o de filho I re1e�a da,s dIVidas, pa�,a �om o Thesou· quando não procurados, effectuarem seus pagament�s. em nos.o e.scrip�

MuniCipal, que o -Capitão de' F(agata I IOconsolà,vel!· I, I
ro, e Iversos contnb\1mtes de taxas terio.

.'

Frt>derico Villar) CommanQante dJ Na- Que e�la possa por mUlto� an�os
de ag�a e de esgotos,. '

, NO'.'A-De accordo com a nova lei em vigor, desde janeiro de 19209
vio de GUttra «Jósé Bonifacio»; que elevar 'ate Vos a sua prece: E11a alO· .

3a dIscussão do p.roJecto �. �3, que todos os premio. soffrerão o desconto de 10 % para pagamento -do> üm--
,se acha em con1missão do Governo da poss'a vos c�mmover, suppticando, decla.ra avulso o JUIZ de DIreIto que poato- respect�vo.

'

..

fede�al, tralando de. assumptos retali- gemendo pelo fllhu que a adora e lhe acce!tar qualquer cargo extranho á

vos:á pesca, procuruu me nestà Super· deve todas as, mercês.
.

magIstratura. .

,

intendenc:a e pediu�me providencias Como pharol que gUIa no oceano Levanta-se a ses;,ão.

afim de ser extinclo o imposto deno· a harca ao porto de salvação, guias
minado ({dizimo do peixe>, que aquelle oh! minha mãe,.o teU filho na vida
comma'.1dante julga prejudicial aos pes- ao caminho de luz da pedeição.
cadores. Desde o berç..c;, ensina-ste ..me a

Tratando-5e ae um imposto existen· Relig:ão de Christo que me fez; hoje,
te a muitos anno<, e que constitue uma g�nuflexo, mu�murat como uma ora·

das fontes da r�ceita municipal, e -ain· çao: Ave,' mIl vez' s Ave! Sagrado
da ha ponco orçada p'or esse Con- Cora-ção-. .

.

selho em 18:000$000, e arrematado ��

aliás por 22:500$000 em concurrencia

I NOTAS SOeIAESI publica é claro que não tenho com
,

petencia para resolver sobre a medida, ,

que me foi pedida,
Por esse motivo hço a presente com·

municação a esse Conselho a quem A.NNIVEBSARIOS
cabe resolver a.respeito.

J;- 1. Recena
-

& Cia. Ltda.

()apatma . 3(())O�OOO�OOO

Sé�\t t\t,ttat
l.�08 PRIMIO� POR 1(1 ��:DOOI�OO por �JOOO

.
.

Desde outubro (te 1921 está devolvendo o total d�s men81111-

lidades a seus prestamistas, acereseido do juro de 10 %'"

Dia 19
,

Officlo n. 1.021,

o.· Schaeffer &.

Total devolvido , Rs; 255:670$000

. .
Resultado do Sorteio

- realisado em '28 de Janeiro de 1922-d

Officio n, 1.023.
IIImo. sr. Malloef Victorino dos San-

10s.· Accuso o recebimento do vosso
c

officio de hontem datado, ficando sClen le
• do conteúdJ 'do mesmo.

.1 .•1. HI<';{�ESA & C�a.i I.imitada -

AJttonio TaV31'es I...eh·ia Priíllllhlt
Fiscal do Gouerno Federal..

Requerimentos despachados
Dia 18

ATTENQÃO
A Lista contendo todós •• titulo, contemplados por orAm' de iCllal-

�ades acha-se á di.posição do. interessados em n08SO
'

escriptorio-geral, Rua Trajano,ti. 12.
.

Caixa postal n. 8
'Agente-geral: LYDIO LIMA.

. Mais uma loteria do Estado foi ex'
trahida hontem. com a presença do
f,scal dú Governo, sr, João Buchele Ju'
nior, escripturario do Thesouro.

.

Os numeras contemplados com os

premios maiores fürám os seguintes:
12.231 30:000$ Rio Grande Sul

I fA01 3:000$ Herval'
12.14Q 2:000$ Rio
I} 3.-154 1 :OO{)$ Rio,

I 8.527 1:000$ Pelotes Alfredo Steinlin, Whos e geqros, pe'
. ...�. _. _,�--- nhorados, agradecem a todas as pes'

Chaves p'erdidas .
soas que os acompanharam durante a

Fazem annos ho.je: enfermidade _de sua esposa, mãe e soo

Faz annbs hoje o no.sso coutenaneo Os-srs.João Alcantara e Irineu Gar' gra Marianna 5teinlin, :tos que envia'

sr. D.�vl·no da Costa Arallte-s, 30. e's- çia, funcclonarios do Banco N. do ram pezames em cartas 'e cartões e fi' Fabrica de. reposteir,os, vi trazes ,
Illmo. sr. Capitão de Fragata Frede- -

-

I h
rico Villar. cripturario do Thesouro do Estarlo:

- Com'1'ercio entregaram'nos hontem :Jafme.lHe a todos aquelles que acampa' .

co c as, cortinaS, cortinados, stor�

Tenho o prazer de vos enviar, junto o sr. Salvador Rivelles. uma argola CDm quatro chaves, encon' nharam o corpo até a sua ultima mo' panllo para me&as jogú para sal,a,
.

itri
a este, uma copia do Offieio que eu o sr. Euclides Schmidt, professor de tfada na Praça IS. rada; a todos hypothecam os'seus agra' lho para mesa, jogos para lavatorio,
viei. em data de hootem, ao Conselho tyçographia -da E de Aprendizes Ar- _

O referido objecto está á ,disPosj' decimentos. , ,.

•• d n d d
veos para nOIvaR,' etc. '

Municipal e' relí:ativo ao dizimo do tifices;- çao o se ono na gerencla esta A
peixe.' o sr. Heitor CapelIa do Livramen-, folha An�nuncl·os

cceita-se peçlídos para instalhF

..,--____ to, chefe .d� secção;da Adminístraçâõj
-

E'
- ções completas de casaFl, dos art;g'()8

P Vende se, pôr preço ,dos Correlo� " '. i C'O N' Q·M I A supra ..

ensão .modico. é!- bem,afre- JIl�isor;. JOllO .jose de Souza 'Medenos '

. ' flPrefa "!atl'oUlIl do n)YOI2l8-8 Devido ás rnachinas 'modernas '

ti

guezada ,Pensa0 Cathl;lnnense" a Rua '''H TLP' t -f
. vVashington, 10 a

_
u U IlIi U li Ut bem-aperfeiçoadas, esta fabrica esti-

João Pinto, 34:_Sobrado. .

o sr:_ dercR'lo ,a�aroO ln 10, unc· Com lil suspensão la determinada HOlJle
nas condições de fOinecer o que ha.dé

O m ti' da v.LJoda é ter selt pro. ,OI?narlO a epartlçao era dos Te- I' d Io vo '" ,Iegraphos' das. obras de fortificações terres�res e ,mo erno, e egante e de superior qua-
prietario que retirar-se para fora do

o jove� Sebastião Costa, escriptu- maritimas e dos traba:hos de coas
.'

PAQUETE' lidade.
.

.

'.
Estado. rario do Banco Nacional do Commer- trucção dos novos couraçados a cru- MAXcio;

.

,

zadores·couraçados o governo econo
o joven Eugenio Cidade.

misa" auoualmente, cerca .de duzen- Sahirá no dia 12 do corrcute ás
HOSPEDES E VtAjANTES

\ tos milhões de doJlars�, 9 JlOras da noite para Laguna.-
Ewaldo Muller

"

'., Recebe passageiros, v,aloles, encom-IChegou hOlltem, de Juinville, o nosso esposa estão de parabells pelo nasci.' �endas e cargas peJo trapiche Rita Ma
conterrallto sr. Ewaldo Müller, feste- mento, hontem, de uma �alante meni- rIa.

jado violinista que a 'nossa platéa já na ljue receberà, na pia
.

baptimal, o Pata mais informações com os

applaudiu n�um memoravel concerto nome de Josephina. �gentes
rfê.lisado no t:The:ttro Alvaro de Ca'r-' ,_ Jloepcke, Ir_Ao � fJla
valho:». 'DIVERSÕES I

'

.

-
� No Ponto Chie será hoje. exhibido R. Consolado da Ilaba . VENDE-SE Cerveja

NASCIMENTO o lindo dUm" em 7 actos. O

"alen'l
JJ Consolado da Halia mudou-, enBrahma. '.

O sr. Manoel Xavier, proprletario te Protector ou CJhieo Rola se paJ."t Rua Deodo!o n.- 4.·--501 Mercado n. 10.
.

da Chapelaria Xavier, e a sua ,exma. bapcando'WillaDl Dart,. brado. -, Jorge AtheriniJ.
, .

Loteria do Estado Mail inlormalõel na lHe á ·

Praça M'ontevidéo n. 3
Endereço telegraphico: RECENA - ,Caixa Postal 11.84-.

Telephone 1086, üelltral
.

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

Tribuna 'Livre FABRICA DE REPOSTEIROS, COl":
.. '

'. . CHAS, CORTINAS, STORESt PAHN�
AGRADECIMENTO PARA MESt JOGOS PARA SALA,

'TRUKOS PARK MESA,

mento na actividade cornmercial, nem
urna solução definiti va da q_uestão
dúS sem trabalho�,

, Por esta razão o rei vê com prázer
as providencias que são tomadas psra
à organizaçã'o da-conferencia de Ge
nova, onde o rei espera que se pode
rá lançar as bases de uma paz eqUl'
tativa' para Ioda a Europa, e chegar
se a um accordo defihitivo sob as imo
portantes e numerosas questões que
são uma consequencia directa da ur

,,!\te- neces�idade 'da \ reconstrucção
fIR8!lceir.a e economica da Europa.

EXP08Ü;ão pt;,rmanente
DIRIJAM PEDIDOS J.'

Elysio Simões
Rua João Pinto, 14

..

FLORIANOPOLIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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li/.

NOTICIAS :OE·ULTJ:l.VLA'
'i d

I •

d'
·

.

1
financeiro corrente é ainda de seta oha ser o homem o mais rico da' O Do RO

r

f
-

:,

'8 Ivr ii naclo- mil q�oh�?tos_ milhões ?e lib�as. Inglaterra, deixou uma fortuna de U �llm!D O nao !e
,

"
A amorusação annual d'esta -im- mais ou menos 2 milhões de libras rOvolloO,""

�.3, I da Ingl�-
'port'lncia eonsideravel constitue. na- .esterlinaa (cerca .de 80.060 contos)' "I� ',Rio,10

U U
turalwente um dos prineipaes ítens 'Este algarismo' parece ser inferior Causou -exoeliente impressão
da despeza publica; porém, os que pa- á verdade, porém, mesmo sobre esta Rio, 10. ."

o manifesto, que, o sr dr. Felippe

terra
gam os impostos não devem esperar quantia 08' impostos de successão im-I ,Tendo sido divulgado pela im-I Schmidt dirigiu no eleitorado catha...

nenhuma diminuição a este respeito portarão em 806 000 libras esterli prensa o boato de que se manifestára I rinense, ree.immendarrdo-lhe
pelo presente. ... < nas,

'

um movimento de indisciplina no 8:! da Convenção Na'éinal.
As despezas publicas de todos os Morrison lançou as bases da sua Regimento de Infantaria, aquartela-I '

.

-

outros capítulos do orçamento da des- fortuna u'uma pequena loja de' fazen- da em Bant'Anna :do Livramento 'Onrfalque d!ldO pelopeza são actualinente o objecto <te das que elle abriu, ha uns setenta (fronteira do Rio Grande do -Sul),
'

li. UuU •

,

um estrieto exame. '._" annos. ,

contra o seu commandante coronel " [ndO
'

fO!lre'Militas repartições que : estava.a Alguns membros da família já fal- VilIalobos, dizendo-se que lo sr. Mi- �U � U' ..
,

. , .

vez, desde os. tem- até agora consideradas como indls-' leeeram e a família já pagou em di. nistro da Guerra mandár� prender' Rio,10 \

,:pos an�erlores á guerra" os algart�mos pensaveis, são ameaçadas de reduc� rei tos de" suceessão mais ou menos por' oito dias a )fficialidadc. desse O rJomhaté informa que o sr, Ma..

'�or}1ecldos pelo. �hesouro Nacional çõés recomrnendadas 'pélo'comité de quatro- milhões de libras esterlinas. regimento; sem prejuízo dos, serviços, cedo Soares, director do O ·]mpar·

'>I�ngll!?i sobre � ?lVf ld.a de g�edrra da, \' economias, cujo ultimo fim ê de con-
a imprensa vespertina, offieialmente] cial, deu um desfalque á Confed1a'a

,

ng adterra sao ln enores ao Q anno
seguI r a diminuição dos impostos ,Rr ,', Inrn, 1dOre' dfl "8100 DraO[O i

autorizada, d.smeutiu .tal boato, ae- ção .BI'�siled,ira de Desportos, não im-
, paasa o. .,'

'

� 'h' .

d I U� G tjaU � UI: O, creseentando que a situação &9' 8 portaneia e trezentas contos.
l'\r. I

.
"

'I ttinzid I que
estao oje mats pesa os, na n.

, .

VI:) a gansuioe co ossaes a mgi os I t I N 1a-O !O)IO��rlo'OI Regimento é de perfeita normalida-
,:

't' d divid
. I" g a errai que em qua quer outra a-

.lota a IVI a uaclOna eram na! - d md
..

, de. ,

.

1
-

.". d d
� çao o li li n o ,

'

mente provenientes so as es- I .

'

,Rio, 10
occasionadaa pela guerra, PO-I l!etalhes l[Ite�esE!antes sobre a ele- Os jornaes eommentam elogiosa-"

_. ,rlin a redueção em comparação com, vaçao de c:rtos rmpostos e taxas, são 'mente a nobre attitude dos' vereado
o anuo passado é de .dczentos e qua- agora publicados. res municipaes da cidade de Rio

r�n a e seis milhões de Iibras ester- Ufi exemplo notável d'este aug- Branco Estado do. Rio, que hypo-
linas. manto dos impostos é o seguinte: O tliecaram toda a sua solidariedade e

_: .A divida Iluetnante para o anuo sr Walter Morrison. que se suppu- ápoio ao sr. dr. Arthur Bernardes
,

HORA

{Serviço directo de Londres para
\ ."

"

a .REPUBLIOA, A, A.) ,

• A politi[1 �e Pio XI
Roma, 10 ,

(Js [ornaes declaram que a conser..

Londres, 10
'7

I va ção do cardeal Gasparri no cargo
O governo recebeu uma nota da i de Secretario de Eàtado, prova que ó

Fiança, suggeriudo o adiamento da' novo Pontífice 'continúa a politica de
Conferencia de Génova. Benedicto XV.

'

./

EI
'. -

d
ficiaí do Registro Civil respectivo. GYMNASIO O' Dr.Ameríco da Slveira Nunes, Juiz de Direito da la. Vara e Presí'

,

elçaO e Sa se('ção ' , dente da Junta Apuradora, ete. , '
-

.. '

,

'

,.
.

Edificio da Escola Publica do CATHARINENSE' Faz publico os nomes dos cidadãos que da apur-ação da Junta por
,

sexo masculino do districto da Da ordem -do R'vmo, sr. P.' Di' elle presidida resulLaram votados para Daputados ao ConO'resso Represen.

:',]' de Mil rç',o
'

Trindade '

l'ector faço sabel' aos' 'interessa dos �ativo do Estado, nas. elerçõas procedidas �o'dia 4 -de Deezmbro proximo
P'

.

d H'
-

H'll b d 'que a lnscripção para o exame de. IOdo, na ordem segumte:
,. "

..
'

'

resl ente, LlgO. I �e, ran o admissão ao curso gymnasial e para
• Coronel Raulino Julio Adolpho Horn 10,480 votós

Fazem parte' d.'ls tnf'zas eleito dos Santos Lessaj mesa rIOs: Tor' os exames de segunda epoca, tanto I Coronel CsêtanQ Vieira da Costa ,10,316 ",

......aes deste Municipió os seguintes �€J,u.a�o Antol�i� Calvet e �anoel de sUff,i,cien�ia como� firiae�,
.

estará 'I'
Dr. Edmundo da Luz Pinto 9,714 »

, senhores: Vieira Corneiro e secretarJO �o of, aberta,!los dIas, .18 ate 28 do corr�nte
Dl'. Carlos Victor Wendhausen' 9,653 ,.

ficial do Regístro Civil respectivo.! mez, de Feve.relro. . Major José AccaciqSoares Moreira 9,530 '"

Ed
.

.p,,'
•

d
la. sl�cÇlhãO 711'. ._. l

.

9', spc ão 'I
A secretarIa estal'á aberla das 9 Dr. Al'thur ,feneira da COBta 9,346- »

. 't,U:Z� O Lonse O .w.unrczpa , . .

• ç..
r

• ás 11 ·e das 14 ás 16 horas nos dias Coropel João Fernandes de Souza 9,287 »

Presidente, Dr. Juiz de Direito EdzfwtO da Escola Publwa dO'1 uteis '
'

'. , COl'onel Hyppolito Boiteux. 9'275 ..

da la'; vara; me�:lrios' l' supplen' sexo masculino do districto da 1 Não se pode inscrever para exame Jornalista Oscar Rosas - 9152 )

te do Jt.:!iz'Substituto Féd,eral e 'o ,Lagoa de. s6gund� epoc.a -alumno ma!ricy,' Dr.,Fulvio Coriolano Aduccí 9086 ,

P,reSide.,ote do Conselho Municipal Presidente, Seneo :Abd()!1 Ca- l�ao que .tIver tl,rad.o n0_8,nDo lec'J
.DI'. Henrique Rupp Junior

'

9,061 »

p
•

T' meu; mes.arÍos: Manoel da NaÚ' tlV? anterIOr notas ',lasufflClentes em Coronel JVlanoel Thiago de Castro 9010 »

,em .exerclclO e s�cretarlO o a
" . ';0:'.) _'

mais de urna matana de exame. Dr Ivo de Aquino Fonseca 8984 » ,

,bellIão Leonardo JJrge de '.Cam' vldaf.le Vieira e Io(�o.l ac�\::,co da Para, alumnos ,não matriculados Dr·. Antonio Pedro de Andrade Mullel' 8955 ,

, pos, Júnior. ' lCost.a e se�r,etano o.offlclal do não ha exame finsl de segunda epo' Dr. João de Oliveíra 8924 ,.

, ,

,.
,

2a. secção I Registro OlVJl respectivo, ca, .mas sim d;l sufflc�encif.l. '

Coronel João Guimal'ães Pinha 8.904 I)

1Çdi{icio do C:'�: Alv.aro d<r Edificio .u:°'Es�írpubiica do ní*Dg�:":'mS·e���� ��cfie:.rO�·:;: ��:���i�Pt:d:·:t��l�V:::�c.rV'lhÓ �:m :
,
Presidente" Colombo Espindo"!

sexo ma�culino d? ài�tricto de

I
s��C;:;:Hlde ca-da um dos exa�es Commandante Carlos Moreira de Abreu �:���»

I,a· Si3;billC>;" mesadas: 'Dr.- Ivo ,,'
anto Anto,,!,zo met!cj.pnados é de 10$OOOrs, e paga' Major Luiz de Vasconcellos 8.222 »

,'d':A, quiqo Fonseca e CelsÇ> de,AI. PreSIdente, �arceH,lono Acastr,o se no ac'o. dª inscripQã,o.
' Dr. Victor' Konder 8.215 �

-

r"
' R b . C d J I O d f 'Coronel Alvim Schrader 8.210 •

»

'�',,:meida Coelno e secretario, escri ,o erg; mesarlO�: '

onra, o u 10 ,requerllne':llo po e ter esta, or'
Pharmaceutico ManOel Deodoro de Carvalho 8.209»

"vã.o Jósé Garcez Jonior, da Costa e Franc!sco Fellx Ma- meE R
. Major Eduardo' Otto Horn 7.856 ,"

3a se«wãu chado e secretario o officlal do xmo. e. evmo. �r. P. DIrector
Capl'ta-o VI'dal R"m'os Ne.to '7.856,

• . ..'� R" '1' co GymnaslO Catharmense. '" � »

,

" �dzf'U:zo da Escala Normal eglstro CIVl respectivo. \ � N, N" •. ,(nome por extenso). Dr. Pbcido Gomes
'

·7.767 ,.

, ':' -Presidente, Ernesto Viegas de
I ...,

lia. sec,ção. filho de ,.', .', com" . , , " da idade Dr. Alllonio �icf:lnte Bulcão Vianna' 7,5ál »
,

, Alllotim; mesarios: Eduardo' Luiz Edzf!:cw d� .

B.scola ,!tt�l�ca do I natUral de""." respeit?samente, Cor:onel �..r:an,cIsco A�ves Fagun�es 7.346 _»
d.l Costa e dr. ,Dmat0 Mello e sexo_femm'/,nodo:d'tstrzcto de I requer V. Excla., o m�n�e Inscrever:1 M�Jor,Blblano Rod��gue� d.e Lima ,7.1�7 . ii

,

, �' r' T' ,Cartnasvieiras' para o exame de adm!ssao (ou 'para
Dr, Walmor Argem�1 o RIbeiro �ranco . , .

7.044 , »
,

sedr.etarlo, e::tCrlvao Nlcolau
P 'd' t M 'h D

"

o exame de sufticiencia ou final dei Dado 9 passado nesta Cidade de Florlano,pohs, aos CInco dias do mezde'-
,

'N 'b N h ' resl en e. �rtln o Offilense ,., J
.

d 922 E L d J' de" J'" T' 1'- "

',:lgl a I)S.
X

'

.

' ". ' " segunda epaca em , , ' • " escreve', �nelro e I
',' u,. eaGa.r o �rg6 e .amp?s um?!',. aoellao, �e�·

48. secçã(t aVier, mesanos. Jose Mana da se a materia de exame. Ivmdode secretario � �S'cr�LVI (�s�lgnado) AmerzeodaStlvezra,Nunes. Está
Edificic da Inspectoria. de - Cunha e José Franc;sco Pacheco �. 'T,' ,

" i onforme. o original. EI's �t supra. Tabellião Campos Junior.

J!lllyiene do Estado ,e ,s�cretarío ? offieia! d� Registro "" I,
p, D,

, .,:" I It
· ,,-

Presidente,- Desembargador CIVil respectIVO. (::;e1lo Feder�l_d� $óOO _r�l� pa�a, ,aipava,
'F

.

d' A' '. M •
.

12u. secção' exame de admlssao e ele sufflclenClB I Chegará da norte domingo 12
n�ero ra '1�ISÇO e

,

SSIS"
•

e
-E·." E

. e, de 5$000 para exame final, j ..' ,

r'los' FranCISco Perew' Oltvelra - d'tfzcw da ,scolo Publwa Mu- FI.' \' 8 d F 'I
do corrente, segumdo para os porlos

,� • • c;.
••

l d f'..., • "Ol'lanOpO 1;;, aos' e everelro d RI" O d P I t P t AI
,

ilhü e João Bittencourt Machado: n'/,mpa � sexo ,emzntn.o do dzs- de 1922, .,
,

,,'.;l ... g�e. o ran e, e o as, e or o e'

e secntario Escrivã? de Orphãos, p"." ��zcto de
F Cadch�r;raT' , , . ""

O Sec�'et3I'I.o n' I L n. ôe HaVeU8[Bd [O.llllro ' ,�Previne·se aos srs. passageiros que
AJberto Meyer,.'_, .

.. t�SI(!ente1 re ,erlco elxelra " ,J. DaVId Mi1ller.�, J. 1 E t C • 'h- ," esta Agenci.a só dá biihete de passa-
. dOI"

'

F'
--,--------,--,- ..--- .. ,---' I li a 011l},.11l UI: I)Ol!lsue no

,.

:5a. seeçã... e l�elra; n�es�l'los,: ranc,Isco O mator Luiz rl:e Olive,ra Carvalhq, hup.; IUo de Jálleiro Armuzens Ge. gem dia!lte da apresentação do aUestado

_'Ii'.di(1icio do Oongresso do Estado Elesbao de. OlIveira, e João Vlcto, plente em

ex.,erCiC,
10 ,do Jui� de Dir�;to ,d!1 í rlles II (lisposiçào de selilS eo1l'

I
de va�ctna.,' -

,"-""". "

.

d· OI'
"

; C:omarca de FlorlanopolJs, na forma da lei.I',
'

,

' - Ca ..aa ate a vespera da � hlda' o
'

"Presidente, José Rodrígues Fer, rrn?, : rvelr,a, e secr�t,arl,(J o Faz saber aos 'que o,�prese'nte 'Virem e o I
tUl ..ca,dorc!!ie r�cebe�lore8 iutrA to

_

� :>a
.... \O

, 'd" .. H' P' cl offlclal d,o Reglstw' Cwd res- seu conhecmento interessar, qll'e des,ignoll,u f>ffeito-de narr:uat1'j,

'I
,paquetes

, ,
-

,,'
,

Dan es. mesarlos. eltor,
It1to a

,

' c

,

-

o.s dias de quintas felras.!is 12 horas, no Pa- !
, PAQUETE

.

- Para mais mformàçoes na ,Agencla da

Lilz e Silva e Celso Campelln e pectlvo.
. .

.lacio M.uniciPal p:,ra ter logar as aadiencias 1'. "

I t l"
Companhia, á rua Conselheiru,' tyiafra

'

"E
.

l'I: d C' C
' 1·lu. secção ord nanas deste )u!zo. E para que chegue , a e ra ln 23 com o A)'ente

'

s�cretarlO' scnva,o o rIme as- Edificio da Escola Publica do sexo ao conhecin�ento de, todos, mandolt lavrar
.

'

.

., b,
,

510 �a ,Luz Abreu., I feminino do aistricto do Rio
- o presente que �era. a_ff,x�c!o e publ:ca.do 'I Chegara dO ,sul, dOffil'1go,12 do '

,
,AVJ�O

,

,

6a secção' 1 V. lh
' pela lfilprensa. ,�Iorlanopohs, ,lO de Jan_elro corrente ,sedutndo para os' 'pOrtOIl

A Companhia NaCIOnal de. Navega-
., '. .-

Ob
"

"

erme o de 1922. Eu, Jose Garçe4 JUniOr. escrivao o
d P

, 0,
A
'.

S
'

R' çao Costeira põe á !Jisposiçao dos
Edzfímo da D'lr(UJtorUi de ralJ

.

Prdldente. Adolpho J0ão Coe, escrevi. (ass.) Luiz de Oliveira Carvalho.: e ar�nagu}.l! n.tonma .. antos,
. �o srs Embar'ca"d res 't

.

t
'

,

P bl" '... .
'

,
' Está conforme. de Janeu'o, VlCto'l'la, BahIa. MacelO,' o ,n es .e, por o, seu

_ .

u 'lCa� • I�O, �esar!os. Manoel Hyglnü da
,
o Escrivão JoséGarcerJunoiz Recife, Cabedello, Natal, Maoau e

armazem ,e lanchas auxiliares para as

P.resldent�, José O �onnell; m� SIlveira e Edua;ído Marguf�s da

.

-

LANCHA, B-OA-VISTA "Mossaró. .

' mercadOrias,' a ser.em embarcadas em

&arlOS: FlavIano Gasta0 e Henri· ROSl e �ecretarJo O offlciãl do PAQUETE seus vapores, correndo. as des!)ezas de .

que ,d� SdilVà Áont�� e se-Jcreta�ic Registro Civil re-...spe�ti�o.
' "

�Venere.se a superior Y'lancha á. Itapuca ,

���::eC��:nhia.lranslto, pot conta

EscTlvao as _ ppe ações oaqUlm, 14a. ifiecção 'g.azolina «Boavista,. Preço de
'da Costa, Arantes, <

'

Edificio da Escola l!ubliea' do, sexo occasião: A, tratar- com o Snr.
Chegará do norte, Oomingo 12 A Carm O

7a. secção femin_inu do distric�() ,do Ribeirã� ,.

do corrente, seguindo para os portos •

'Edificio ,da Escola Publica, Mu· ,Presidente, F�b{tclano �leute: Elysio S'imões R\t.aJoão PIntos 1� de Imbituba, �X3JrTd� e-Pelotas.
RUA P���o;;��r� f\

n'tcipal do idis.tricto ,do Sacc� . r�o DlItr ?;' lllesaClOS: ,,�.acar!llCasf. O abaixo assígnaào, tendo per- I
" ' Retratos para todos 08 pr(Il�

'. dos Limões....· '. SI300 Wolff e Sebastrào B,ilfl"e los dido a ca,dernetci. da Cai'X'a Eco. tape runa ' desde 5$000 a ciuma'

D-..' h
Trabalha lambem dOS der., i�r

Presidente, Jeronymo Francis·' utra.
" '<iii '" nomicê- n, 129�O; pede o favor a ,c egará do sul,segunda feira"lS do

co Coelho, Pachec ;. mesarios: ,
VENDEM-SE os pres tl,8 e quem en-coptrou de entrega.l-a corrente, seguindo para os 'portos de

il o:rl'col'a In'dl"o' GUlrm',a, r"es, e lero' 10 da r,ua Tenente Sllvei.r'a. T"a. E ;0:. d T r h N" Itajahy,' São F'i'ancisco, Paranaguá,
PIS -

a
_

r na staçao o elegrap o aclO· Santos, R,io de, Jane ro, I!héus, Bahia
ymo José Dias' e se...ereta�o o of-, ta-ce, nesta redacção. nal, o Estafet� 8itvino: Jac'[U es' e Aracajú,
'.. .t' ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


