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I 10 numero de alístados nao de Pernambuco sr, Lima Ca- cola Inaugurada ha pouco na

f Rodeio e Aseurra centros I correspoude.remotamente que, valcantí. está tr�ltando �Iano. Italía, Mussolini chamou a

No_ programma d�' transtor- pagaada que nos dímínúe ! productores de Blu�enau, de seia,
..

à risonha espectatiya! samente de movimentar o attenção dos agrlcultores, pa-

ma90es que vem. sendo de- e que um senso exa(J'gerad� notavel ímpcrtancía na sua mantida. ! Partido Social Democratic0, ra a 1.mP<:l"t8n�m crescente

bati.do,. neste perlO�o de me- de nativismo reputa �bra de I economia, vem lutando com BtI�.cando se o motivo da' que fundou ali.
da r�dlO díííusão nos meios

"- �ol'ld�de da. repnblíea nume- puro descrédito. Mas _. com I sér!as difficuldades no seu (��)lithla. que i?ubstituiu. o 11.1. Ao mesmo tempo, outros rurais. �s�a consegue, de cor-

10 dOIS,. ent�.& para o volume que mágoa o amI'm�flios� -I meío-de-eommunícação rapi- \'oro:�ado movimento atístador politícos pernambucanos ira to �uod?, fazer c.om que o al

de cO,ptaç?es o problema, ena se calca, até certa altu-l do com esta cidade e outros prevísto cumoptímismo, che- tum de mudar o seu partido, I
deão vrva na. CIdade, collo

!.!os Jat�fundl�s, E' de se crer ra, na crueza dos factos, que! pontos commereíais e expor- �ou-se �). ,'/(1l'H1S conclusões. em opposição áquelle.
cando-o cc:nilnuamente a pa_r

que a Inclusão desse P<'Hlt?, se não apagam com apenas! tactol'es., I ,�?hreBa!.r!-_�,,{)'. entre el�as, a da E?l Minas, CRiá sendo 01'-1
dos aperf(,lç?:�m;;;:ntOS te chm

TI? estudo. das nossas condi- alguns períodos literariamen-! Resolver-se-a, sem grandes, c,1mplc.dcd.lfJY do serviço, que ganízado o parti lo do zover-
CDS e ?VS preços dos p�(idu

ço.es actuais, e na fórmula. te patrioticos... ! despesas, essa situação, dea-I' re�al:da o aIlst.amen�o, e de- no, em que se acham
t.,

ínte- ct�s .. _l:m lli:ill 1'{"�;e_ptor e, nu

orH-:nta�ora a obedecer-se, Para não eítarmos outros I de que os seus commercian- tt��!:llnadas exigencias que o ressados o minístro Wushin� opmlaoA'3 :rvJUSSOh�l, um gran-

�e :-nsplre numa _visão futura, poderíamos trazer em prov� I tes e industriais sejam unanl- I dllilf;ultam. gton Pires, o sr, Antonio Caro de auxiliar QO agrieultor.

\11'
muíto afastada ainda no tem- u que já se verificou aqui!mes em contribuir com o seu 1 O �l': Antunes Maciel tl'O-llos e o sr. V. Mello Franco, ,/.,

. 1'0.
f Fi •. e�l Blumenau, onde alguns im�,' esforço para o profícuo fim I �ou idéas, � ::espeito di? cu- já em combate á influencia 30l mil�íi·.ées Qle uPPCl'.f/'einos

�,'
. Cer"o,. nao tem deixado de migrantes vieram ter ds.ses-] connnum. i 1'>0, co� o I'ríbunal EleItoral, deste velho politico mineiro.

';"pressionar aos observado. perançados do auxilio prometo I A ésse respeíto, e ínterpre- I ?o sen.!:do de
. s�r !acílí tadu Observa o 'lilobo, que, a

O Mmísterí o do Commercío

Ios �espertando. um, pouco tido, e amparados, .rinal, por I tando o desejo de suas actí- a tareia, e_xc tutn�o:se certas forma,ão do partidO ofl'icíal
da Iuglalerra calcula que, efi

de ala.r.m.�, .'.

a

. s.Ituaça.o dO.S muitos dos seus comnatrto- I, vidades mais em destaque, o complicações CI eadas pela em Mínas, es.ta gerando-, os-
todo o mundo, haja, actual

outros parses, sobretudo os tas. .

L
sr. Conrado Balsini entrou IJm orgamzaçao do serviço allu- pectatívas ansiosas. Depois

mente, 30 milhões de apna-

�� ,Europa, em q!l. as terras _Gomo se vê, o q'le se im.! eu tendi Ineuto. "?m o sr. Os. d,�o. , .' .
.

que o Rio Grand e do 8u[[or·
re Ihos tie ,adio, tendo 72 na·

estao em de�acc�rdo com o poc, antes de tudo, não é a' car Botar'o. UlstlllctO gerente �

L � �oss�vel .q.ue, feita 3 mou o partIdo do governo,
ções estações emissoras.

braço operarIo, ue. modo a preoecupucã.o dívisofu de la-I da Telephollica nesta cidade a.Herd��ao sHuphhca.dora, ga- políticos mineiros entraram *�*

apresentar este um �upel'av.it tifuudios, I)O_SSUilldo o país tque _?ispensou a m8,xin�3 at� �h�m élJ!§Um.� .intensidade os n�U1a. justa phase d� imp,a-
E�vel'iic de �um

m�rcante.�. ,vasta extensao de terras in-I tençao ao aSSUlnpto, �llspon- �:a?alhos e ert�sça o total de ClenClas. A hf'gemoma do ruo
nowo 112PPllu"eUtO

E� _

nos�o pal�t co.ntudo, a devassadas e virgens, ansian- ! \l?-se a attendêr, da melhoL deitores. turo pl'eoccupa .. ,
» O ultimo invento do sena�

que8t�? muda lI1tmrament.e do I;sforços que as
.

trans:or-I form!l' �os dcs�\j{)S de am!:ws C�.ntud?, a vl'rdade é
. q�IC I E roi para isso que se fez dor G:.lHherme Marcone, que

de feltio. q de que ueceSS1- mem. 108 dlstnetos. ' �ubSls�e um como qUE' mdlr-I a revolução... consiste em um apparelho

tamos, sera, sem duvida dum 'E' ,,' .' '. 1" 'RnJ ver�tlde POQQ"1''''''r10 c''''n
.erentlsmü pel&s proximas I telerrr(11)h.ico de fHldas ult.r'a-

t �'l
. . '., oIill. e com urgencla ."

- .,", , .... ,Ju u�
-
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_

. .
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!
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con �oe eqmlJbrador das con- adop ão de 'I lT _,'
'-"

li tros de trabalho, sem identi. � elç.oes,. � que mesmo se po- -

•. ,
curtas para recepção e trans·

n
;cessoE's, �um apP8:rel�ame!1' sas, ·j�SPirlld�sJ�Ia.�C:��I��,n�;�, co relevo, como Timbó e In- üer11:.ve�·ll,lCaI' pela pr�}pagan- ALEMAES Pp.RA O PARANf miBsilo, será brevemente ius·

'<I. t,o
..

p�rfelto de dlstrrbruçao brasHeíras e no s til a eS
i dayal, a rêrie telenhonica da leuumsla, que nal) tem tallado no Vaticanú, e na l'e-

(l� gleba, da loc�lização do brasileiro. extremes
eu m�nt:i�! não s.e póde comJ)l'eB�del' qu� cül'resi?oDd('nci�l no nUIl.18fO Os jornais berline�lscs. di- sidencia de verão do PaDa.

�rabalhado� e, m�Is do que tu- tação ou ada Ül ão
da 1:11� ! Rodew e Ascmfa cnntinúI;m de elf'l��raS ate ogora alIsta- J ze� que a eOfrente lmnllr;m- cm CasielgandolIo. segunde)

�o" da assH;;t�nCla pl'opb�'la- to a ue se �OIfde�spor J€i:! a. 881'\"1r-158 daql1elh':'s pontol> das. E Ja o.lH_lDJorismo saiu t?�lH" alemã pata o 'lisinho informações colhidas por um

tlCa aos sertoes, e mesmo a apP8.�lhO efficiente
e, num,' dIstantes para as suas com-

a c;lmpll.3: ms!nua.l', perverso, EStaao, onde os colonos ten- dos redactores da t.:aited

certo,H .p�.y:oad{.s, em qu�. a. IunccÍonamento a so n� SeL:! munica.ções, o que der:n:mda �.u� a �Cl .lmpoe uma ne�e_s- tos se tem estabeleci�o 0m Press.

endemIa !�X)I! o seu dOillIlllO, cessaria positi�a J�ÇfOd ne i uma regular perda de teml)O �ldJ:de !11fhscreta - a certldao grande numel'O e formam ;/'"

nu.ma. �eIla. mJesl3ont.inuada. COlll lex'o r" bl.··
.

.

e � O o. ; e uma crrande d"s:". ,";';'"
�

I'
ue ufa.\.e... .

nucleos em pleno prorrresso
.

E' t" lt. p. p o ema agrlcola I e - ,-" IJ'"'.. n. C
'

t'
,_., A mOVG es;.t.açi!k�· i:1i"t;ti;�1srn,is-

,"
> es eu. UI1:0 .aspecto do sobre . ue até' ho 'e' ," <

�! .

A bya':V0l.ltade da Telepl107 O�l�O quer que seja, po�e.nl, lU er�'omplda com as o_ccur- lSltl>t'� de Gnd� c,Il.'ll:'tC'i. de

llroblem.a bl'asIlelfO, O ponto têm fe[to �st d .

J, so. lse I lllca e diGna de Dota, dado lo mal::; c,erto e que o al:sta� I I'i:'DCJ.as
df> S. Paulo, Val pro- tset'itm

nevralglCo, a chaga �ue se sões superfic�a�S e

e C?��LU-I o gasto que vai ter. com a
mento 80 podéI'iÍ ser feito seg:Ull', devendo vil' pelo Pl'i-, Foi inaugurada em Berlim

d�sdobm, se� remedlO ener, com toques dem�si��arr� os, cnnstrucçiio duma linha ctn- nOrI�llalrnente, com a organi- meu'o vapO!" destinado ao a nova estação de radio cor'

glcO que a CIrcunscreva e a l'é'SCOS dum verbal"
o pll�tu- pIa de mais 6e15 kms. de zaçay e reorganização de Brasil um grandH contingen-IOnda ultra-curta, construid�

ext,l,nga,.. , rigiveI, que nada l��O�::o� exte�são, sendo, p.'}ís. de €8- part1�?�:}l\utI'O d�. ,mal? 8.1n- t� .que se rixará no sul do ao lado da Torre do Radio,

E_m�lQando-se, ne golpe naQa 'provê lu" in 10.11 ,
peral, como se trda dum im- pia !l""e_r uaue, e dltiundldos e paIS. que passa por ser em seu

�1ue,. se�.a, o n?ss� quanti:ativo do, dentro do r�go�rat�a��r;;;, portante mel?oraJ;.:rento, que r.ea:!�?�os os trabalhos por gc_?ero, a mais poderosa que

�t;�IltoIlaI, a Ieahdade sobre- com qw" ;-,e iIlumin"
os cÚmmerelantcs e Ímh!s um�. It)I maque descmbaruc"m 11illRg'CILlIi4DV CORNE'�

ate arrora 1w.ja lunccionado

Sai, para logo, na sua Ilagrau-l vez o": aI'ra'nqu" am" vez a tl".la.is. se COil ,-rrr""tl cru. <'.' 'lJ'J"m 1(; ahstando dos obst:wulos ane illu - UH 11 1. iJ� CI11 to"'d" o mundo

"'I' r'd'
" .

r
• ,<> e81uconsc- .

::o-.J::_, ••• ,L>� - "'. ti r t
�

- v .'

•.e.
eH cnma,. lmpc)I:_do dlrec- quentes da v�ddadeindiO' '"

nD sentido de ver.'cm reall:ta.!
e rou a. Causou grande e justiIíea-

Por o.ccasião da abertura

�lZ segura a soluç�;o do m!i�
.

. . t:;en""... do o elevado objechyo em
.

da indignação no Rio, o co.
da recente Exposição Radio-

h�O ass?�Pt�, por forma qUB a.preço. S�nti-fical"ão nhecimE'nto d� um artigo, phonica berlinense. iniciou

��o �a ara eilios. tempo sem O major Barata
a ". \- ac:ompanhado de cliché, pu-

seus trabalhos a -:referida es-

!JIN��veltos provavels. ASSUCAR DE Bz�UNU.HA de fonrner bhcado numa revista al'o'en- tação e desde então realiza

__
os Estados em que .&e faz O"OStOll r

"" um serviço regular de trans-

notavel o desen.volvlffi..en.to
�'.. ....

�. . M�OEIROS ,
,\ C. on:'�l'eg-ft.ção dos Ritos

ma, a proposito das visitas missões eDl onda ultr<1-,,:u"'ta..

d t
,,' 1 d

-

- >-' de intercambío estudantil al'w
'-"" !.

pr0 uc UI" notadamente do Se'gundo
.

t'
. LJ.

< specm.l aae par.',,, doce.,,"'. '"or- r'eUll�lu-r;:e na Cl'Q'';lde do \1,-,- 'A lar'gura desta e' de 7
.

. .' '.

.'

.

.. se no lela. o mu-
U .. '� CJ - � ,u gentinc,-brusileiro, trazendo °

.' me-

meH�.-dla para o sul, ha ainda jür Magalhães Barat�, inter� vetes, etc. ticano, com a presença do aviltante título: tros, o que cOl'I'esplmde a

um brande trato. de terrfts ventor federal no Pará, dlri-
Suramo Pontilice, para tratar "Basta de negros, indios e

uma frequencía de 43.000 ki-

�evo!u.to.' � de�arlar. 0r �raço gi� communicaçà(1 te!egl'a. Mais outro
da santificação do beat�) Four- bananas"! lo�yclos e a. potencia trans-

a. In.leIa .va esbra,aaures, phw:t ao chefe do governo
• ... ner, sendo o decreto hdo por Aproposito 1'e l'oduzimos

mIssora eqUIvale na antena

accent�andQ.-se. G seu volume pl'ovisnriot. aos ministros e Foi d�>scf'ber�o um d
mORsenhor Carinci, que fez este telegram�la ao Rio'

a 15 kilowatts .. Em nenhum

noo���lr�se t��r��rtea!�f.a. iS-I aos in�erventores, dE' que o desfalq��. �a c&.sa da fl�:d: j'
o elogio do citado beato.

!
"Durante o período de 1931, outro J(ais exjst� em IUllCC.iO-

1'8. ida valoriza &.0
� . rar� j operarla�?, num gesto espun-lillontando a cerca de md . e�"porta.mos cerca de 8 mi· na�ento't estaçao de o:::;da

Si�hanças dos �ei�se �!bit�-' tr�eo, Val lançara sua ca�- cont?s, achanào-Re. nl:'Ue eu· I E... f. Stat'l Catl'lla t"ina lhoes de cac_hos de bananas, �ltIa:�-\,urc.a. que tenha tal po-

dos centros commerc" (1a�tura ao governo constl� volvlflas numerosas pessoas
1. sendo que somente para ai er e reC.1VO.

atr�vé8 da Iacilidade de ��IS, tuclOnal daql_leHe Estado.
.

. .�- -

..

O Arg�ntina foram exportados ",,**

munica ões _
.

.

m.- :\ s�bedorla anonyma. en- O f
I'

t b
que quer Rio do Sul 6 mIlhões". htvenç:iio sensaclcmcf

.

taO"em ;odaVia ;�aqu!::cpe�- !re !?-os, - c?mmentam os
ca e am' em... o nOBS() eoUega ,,O A"'!'i. Não vale a pena commen- Diante de jornalistas e de

,e:> ,

t
-,. _' ..

- JornaIS. - eo:;ma que quem E'- lt d IY
b taro nu l,li 1\

la a res ante extensao lU- tem olho fundo deve chorar
SülO correndosob o mail)I' cu 01''', e llO do Sul. estam-

meroso pUu co, em lllonte·

cul�a. . . .

cedo. .. sigilo as diversas phases do pu. em BU& edição de 25 do vidéo, o chimico italiano Er�

SI, aSSlill, dIsnamos de ta� inquerito mandado instaurar corrente um longo e interes� Dos dois lados •• lO
nesto Susnik fez experíencias

manha abundancia de" terras I na policia, em Belém do Pará, I san.te arrazoado do povo d'alí,
de um apparelho dE': sua in-

bra<.ias, não se justifica _ NAO St' ESQUEÇA para apurar as l'espolls:.tbilí- em que solicita. do sr. dr-. Noticias de Assumpção in· ve1H;ão, destinado a captar

salvo razões imperiosas 'des-
.

'U dades no escandaloso caso Oscar B.'irC�UOS, directur da formam que as tropas para- as ondas cosmicas, com fins

conhecidas _ o anseio da
de que o Assucar de Baunilha 'ME- �o furto dnm� grande guau- i�rl'OVí� Santa Cat�arína> pro- guayas conquistam terreno a scientUicos. Nesse ensaio, que

divisão de latUaodios; (á pal'� �fr.��?�F:ç�u�'ia��;!;I����. l,ara tidade de saccas de café. vldenClas no sentIdo de se cada momento, e que a avia- obteve pleno exito, Susnik

'. te as excepções discutíveis), pertencentes ao O'overno. é fazer pcmto terminal da es- ção tem causado grandes conseguiu fazBr reverdecer

tjua!ldo- se>devem tomar, pre- U d
.

. que !J.�vÍam sido e�viadas'pe- trpd� naqueUa villa, funda- damnus, com ° bombardeio as folhas, já murchas, de uma

c8mdamente, medidas que en. m grau e escandalo lo }\;flrusterio da Vià"'ão para!memand? a sua pretensão repetido de 8aavelra. planta.

cerrem Uma campanh� sa�
serem distribuid<ts Yentre a

I �om motivos I?onderaveis de Noticias de La Paz adian- O inventor acredita que

neadora,torná.:ndo o nosso
O S1'. André Bonilloux-La- popUlação pobre dI) Estado mteresse loca!. tam que as tropas bolivianas poderá ap€'rfeiçoarmuitomais

terrasca...dentro um motivo de iont foi preso em Paris p�r amrmando;se que se achá continuam a lutar com deno- ainda o seu apparelho e que,

attracção e não de repulsã.o envolvirlu na falsificação de implicado no caso. um Íune- Alma.naqu,e do ,<Tico-Tico» do, repüllindo repetidos ata- quando essa perfeição seja

p'i) braço co1')u131. documentos, com o.' fim de clonado. de alta categofía da para 1938. Pt'eço 6$000 ques paraguay?s _no Ghaco, alcançada, 18cHmente poderá

Já aqninosoccupamos J.as consegMÍr' subsídiOS- OinChlis SecretarIa da Agricultura..
Recebeu a CASA DA PENHA ?perando a aVlaçao em con- deter um avW.o cm;_Jleno vôo,

tristíssimas condiÇÕes.em Que para. à Compagnie Aéropos-
Junto com as forças de terra. provocar chuvas, e lograr

se encon�ra o s�rtRrifljo,agg�ra. taILe." t t' p' f'II'ec·aU'ça-o e" c·a·
..

···!··d···o A guerra na America
I
efIícientemente.

J

gradD:dCI'> I'l"sultados no campo

vadas dI li a dIa pela' a'usen aLOU ". mha, " e.m.'. .FrauP3, • I
me 100, com a cura, inclusi.·

'.
.,' .. ..

,. ,,/
-

d.
Y

,

•••

C
-. fERMENTO M.EDEIROS d

. cia.;dl.Ull combate' seria aos �m grau e �riS�lgW, ganhan- Dl.·ante da situ.a
..

çã.. o.... inter- adaveres. Insepultos 10 l\Jel":or Para Todos os

ve, o cancero

... ma��& que ú inutilizam ,e; o
o o escan a (\. IH) mundo, 1

L � Do- "/',j:

.... eliminam, Isso, aliá"i, é.;·d:or- as proporções que JI$Ve o do naC10ua creada pelt}Jncíden- Noticias enviadas do Cha-l ces, Bolos, Pães, Etc. nBe-oadccsstins"

.•... -ços() confessar, demoÍÚitra. () 8uicidio de Ivan KreuO'e-:' o t� eolomb.o:peruano, os par-. co para Assumpção, dizem!' . .' D
.

apêg{) �e
...�.iste_nte ás fó.nUtrIa.s, famoso «rei do Ph:()&bt.o�o»). tld<!_s �ohtlCQS dq Equador que augmenta dia a dia o nu·

I SECCÃO PEN K L «B ,estdmad� � melh.orar o'

.á prese d 'd
eatao dlSp?�to,-,.q a. lazer uma mcl'.o de cadaveres jnse ul- \

. 111
j \

.

loa castmg,: naclO_nal ..
e

.

. rlpçao . e prf.fV:I, en- t.régoa .politIca, .af.i·m. " de, con� tos ....a I';:>gl'a-o de 8a'avedrPa, DA PENI1UlJCIARIA I prtom�ver 1
a lll.stalla"',_ao.... '<1.'.:"'.

.. cias, •. c0!fl uma lameu.tavel PROFESSORA EIÔNuR·· II
ti ....

illl fi - d::
'iJ

ralha.. de capacidade Para.
....

'. L ADa �u:���i���� ��d�6ri{e:��r�� re�:;6s.:m��:a'a. o�m�g����ss c:e1! ��ecst�:da;>onopce,anraglo de \É�t����� �f�;ad�o��:�;dO���.,
ex�c��á�l,;ll$. .' • Em l'esolução de 2S:do cor- alguns clr�ulos cónsidel'a-se visto que as forças em movi� Penit"'ncl'arl·a· dÇa Pedl'a G' radn� II �raasdll!aeIr.?s possaJ?1 OUVir ..

suas

.

E .nao.1-'�Ó. V?lemo-no8 da ;l'erite, dO·dr. Intervéntor, Ioi uma ameaça o conflícto en- n t :"
.

v
- ur çoes, e mstall�r

l�lmlgf�ça?, ap�mdo esp�cta:- :exollerada.�. a pedhto.. Maria tre a Colombia. e (} Perú, ra- C�e.d�o.;:�e��ppr�..�.Il�l:teS�sp'� f;�;� $iesrteinl,!,ca�O, mquOeçoOsr"'l'nAhna-1 taC8çPa_l.·otadleda. rRaenPd{elbli",a, u':n.. a. ::-.
h�a�� pWDnSSOi'l:I,s, ou �lCsmo Neves Rosa,. 40 çargo de zão por que r\�ina gril.'u.d.e .. raJadas de metroalhadoras, t..a tempo, "'lli caT'ac.ter 'l"nte.I 4<undada. ,.g ..

pote.ncla, iOl

f.�:,cmna?,�e.s •.. a? traba,.thad,or ,
..,r.ofessora ..

da es.c.ola ·,de Gas- agitaf>áo .no sei.O·d·a -

li.....·�

\1.
20 do c t

'sira r,n.�;o D G 1
y opmmo.. 1,.que., partem d,.o8.monticulos e rino, .dq,sp.rnp"'nh'·ndo cr.m ra- Ri'o' a "'SoeI'ed ol'!.en e, no

...
.

e U6<�U.' oe.nOg <1. pro- .par rance, neste mu. 'U··l·.nl·llio .. ,publl·ca. ..

'" - '" u..u. v ,ade R .

T
. .ipequenos aroustos. ra dedicação e inteUigencía., mis'sora Brasneira�mo. rans-

Publícação bi�semanal
ás Quartas e Sabbados

Directores: ACIULLES BALSINI

e TITO CARVALHO

Redactor-Gerente: menezes filho
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_ lc
A ítl'úTIdp7� (i'U nossa -o ......... ;. 11'--' >� _ '-'" a ,;n.. � ....:.... \0 1. a..�J.!. ct

rl<::ep-=nde da euitü:ra 1110ral in-l
.t..e1o'h, r') I _1 ""'1 J \

-

I

t,v,vol"-< '_te seus llLIIÜS. ,,� gran
ueza e f€licida le de cada. um
deles depende da bôa ou má
e�f.r1a t

-

,

o,-.".J;,.�c parerna q:J€ Viram aGIU
O� Oln�}s e h2heL�[f!l1 com a in
te.lig0neia .. "�4 boa escola é: .0
]:ali�ade, instniç�c-. Justiça,
hygwne -e eeo!wmia. Seja e-

conomico -cnmpr'e só o ind.s

1?�I1saYc.l na vida, mas artigo IÚ�j valor rCH). Puis bem; as-

erro os dentes e o

cor-I'��()" a cabeça e C::lOé!O tam
}yjQ} precisam 11�"g�jene e as
Bt:!0 constante.

"

Pura isso use a «Petroliua
:dinanconi», que é um toníco
capílar; ideal microbicida. es Torradotaríllzante dó couro cabeludo
flvHa a queda dos cabelos;
de,stroe cemuletamente a cas.

pa:�ol'dUl'a ê comichão do ne
r;eraneo.Algumss semanas'eh.'
uso tornam o cabel rorte on

. acudo, vigoroso bril ante � pre
to evítanrlo as caspas e o em

briinqUE'cimeuto urernaturo,
sem tintura, Cada irasco tem
wd'ls as jnst!'�!e,:'ie3 para lazer I
o ca nela lustroso lO 1��CO oU hu I
ruído. \Tende-se na Phar. Mi- \
nuncora Joísvíle: em to-las I
r�.��rrrr�, "'ll�og�arias perfuma
rius dcs; 1. cidade.

1 III J �

pelO Sls'emn a ar queme )JUro,
Derl@�mt���"ii@: .,._Joãio

pura sem

._--------�-----�-------

1p \,fl � 7;V' rJ ()M f;1 !t �ll �t1� K�l:�\.... . ��� .,'::\ k

E rn pregado
com successo

,-i""

Faln'lC:lçüO de piles
va! ias qLPd ����dC8� com �1S

melhores In�lrC2S de ;;: ri
rlhe� pelos processos mais
modernos.

E.�tre-g:1. a dornicii:u

SC::�d�lS nn.:;1�:��:':5 e �x���ç�::
gt:ir,;::i

1- Q i..:[tr:os con iorüt veis
Aos Ss..bbadcs �; DDf'nj;l�:'fs fi t) nlia dA I: ordem ..

I�l�t[io a�:r!:cL'dc ci:U;��'�,:�S'CCi �; /\1 ,s(d�.�:[l rn(J;-�d�tj;it1e

- S�(latl;a
CO F;(' ôr.:.

nr, SI

Hotel Boa

Encarrega- se 0.::'1 org:_:miS8í;3ll de Estat tos

e C�ní_r&tos pLlT�l Soc_íed�-'ld;:s, Cornpanhi .s
ou t.,mpres.?s Cornerciaes; mr ntugern ,·:c

nica de Contabilidade, apronta recue :,t: 1-

tos ás Reparticões publicas, ell ilÍ11
os escritos para fins comer .iaes e

forro ações em geral.

:-1 \,

Vestidos leves silo os uue ha de
mais chie nesta estação, em que

o calôr se faz sentir em alto gráo,

ESGolha. not« mesmo o seú '1.'ésUdo, de ?'oiÚ.
linhos, f:répe de seda, imüaçtlo tinnos,

'

crêpe de seda 17wr-roquin,

Adifjo.") vaia' iiomens - Perfuma1''i.as nacionais

estrangeiJ'a8 dos ma'is aFanw,dos, fabricantes.

Dê de
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Junco

s s
Os mais fortes e modernos, executa-se qual

quer trabalho, com a máxima promptldão, tais
como: moveis para salas de- visita, para salas
de jantar, camas para creanças, perta chapéos,
cestas de todos os tamanhos e typos, etc. etc,

pOR QUE, nessa
aiegre festa, c q�__

Jeão Bem-ta-vi, in
vencível nos desafios, está triste e desconsolado? Por

que se àfastou elle pare um canto, confessando-se
vencido pelos companheiros? Terá perdido o inspira
ç50 que o tornou famoso entre os poetas e violeiros?

Não, Elle é o mesmo inspirado repentista; opencs
timo ,dôr' de cabeça violenta tornou-o incapaz de
confinúcr o desafio.

'

Um comprimido ce Cafiasplrina seria "a conto" poro
curar-lhe rapidamente o dôr e tornai-o apto para COlher
os louros da victorlo. De' outra vez não se esqueço
"João Bem-te-vi de,levai" comsigo, pare: qualquer festa
alguns comprimidos qe�-Caflaspil'ina, que não só 'coro

rapidamente qualquer dôr� de cabeça, como dá oHivic.
prompto ás .dôres de dentes e ouvido. ' ,

Evite 'os medlcomenrós que não inspiram confiança
quanto ás rnds consequencios futures.

Cl!FJ:AspnUNA 'ter.; a garanfl.-a Q"Cruz B!t:;tm'''. É w:lin.

dialmen!e C��I'-I'GIir'ada (lorr.o o rentedio fie
"

tfC�a conf�IlW;"

e:n drogas e especialidades na
cíonaes e extrangeiras

M�d�ce:zrnenics .AU@�.NllV.�CCS� ["1'!�qíiíH;,",Q!pa-
í:ieos e e�oetldÔl't�eas� ",

I

�.",

Estornachrces, carrntnatívas (' sedativas

Vel!de-s€ em todas as boas Pbarrnacias

Prúprl e dade e Fabricação da Pharmacra Moderna

Praça 15 de Nov... fLORIANOPOLIS

Andreza Campos da Luz
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ffÓICAO DE HOJE f�fAGIMAS'-1
__ _l

.. �
.. '�.7-��.�:\.:IO desmnmnriado de CoUsono Tratado contra a euefrBIVliD.' � tr�pqpTE\fA1EDITAL DE PRIMEIRA PRACAI
I A C D D A DI ;J�." �!. . N . _

.�. •

1 ·l·.··�!" �lll U ill � I ti f� !? Doutor Amade_u;i·· o;,

li
ASC�ernC;36ll €:10 ser�lIço RlO� 29 (A Cldttde) - o sr: "'���-'-'.---.-�.""""." ,.-".'---- -' FelIpe da Luz, JUiz

f. 1 �tO<lO:'::_Dsqu"!?.:'.p'metl..rem

I�
Bl -SEMAN�E GRANDE I da j:uls;t�ça �fI'anio de.., Mel�o Eranc», mi- ��-...,....,t,'_'�ll de Direito da Comar-] I !:!!:.tl�l.l!-s, scb,.e"�:::.:'!"h·�!.:m·iDs.

C�"'CUT AÇÃO '. nístro do Exterior, com 1'('18-1 "'... UU :-o=.. ca de Blumenau Es- I ""'sarnentos,lmpiisailos, nasci-,

,

.1. ..."

'--I1O� I
Ainda voltou a occupar o rencla á proposta da Chau- tado de Santa Catai-i- I' I me,n.��s, :;tc. licaremvs gm,tos. li"

AtirO .

. 0'''' " .'. .
.

.t'
•

. ..

'H . u� v ' .
I nUil"can ..o,ãS com o max.mo

'

�.\<;;.:";
. . .

. . . . .. 'g�IJOO notícíarlo da Imprensa o )a- eellaría argentína sobre li. as- FR lHO :dARIO li BRASIL na. na ior'ma da lei. etc·l I �raz�... 1
, S"-.,.j��.Rr. .. , ,....,,

I
moso caso dr) Professor va- síznatura dum Tratado bl!l-

.

Faz saber aos que o pre-j i
, NUIlJlERG AVUlSO, , . $200 nella. o desmeinoríado de A�ericano contra a guerra Reulízou-se. domingo,. o en- sente Edital com o DrUSO de 1

NU\\1ERfl ATRASADO, . , .. , $400 Collegno, antigo doente do declarou que isso repI'esE'n� I contro
do {(AÜ�l0tkO Fer.ro- dez (10) dia�. virem,;' l11teres-l ANN�VERSAR50S

. �!Nt�OS: ".11
Hospício de, TUf_!ill, <?on�lem- tava U I!1Uis beBa d�s COD- vltm�:). �e. �l�'ltyba. com

OI
sar possa ou del� iloti�ia ti-] • '" r,', '

• i, ",.' ".'A.
.

nado como ladrão remclden- auístas. Inspirada li.a i'raiel'.ni-.l,.<BraSll 1 üDL .LJall Club}), des verem que no dia seIS. ((')1 �e.�t:$OU seu allll�\er,"a,llo a
.. -s..

Pecam nossa tabella t ,.. � " d· :;
o +, ,J. ,. t chl"rl > � d t

'.' .

J

I a lUrelage!lte memna Irma, Iílha
o '. _

• ,e e por l:S.SI� cumprtnr o a dade contmental e terá no- a (i .,t, LlO
-r-s ca�1po PS e. do prcxnno vindouro mez de. do sr. ArUmr Laux. proprtetario

Os anriuncios serao ,aC,celtos ate pena na prrsao de Pallanza, h vel projecção mundiui. ::;;('ml O te�.m do Bristl se acha-I dezembro, ás onze horas. no I da Alfaiataria Sport. desta cidade.
ás terças e sextas as 17 horas i Francisco Canclla al'l'írmá- de contribuir, Dal'tkUh:trml,.n-1

va desfalcado de gl':mde par-üocal dos ímoveís, á Rua SãoI.
"

REDACÇÃO e OFFlCH�AS
.

!.a que .�e
tratava �_u�? e1'::o t:. para � C?rdeàUdade aI'gl�.n-

te do s:u eleIl1f:nt(,1 :}ieCti.vo, I Paulo, dest� c!dade, o portei- li VISITAS[udictatio e que ('!l11.l0 era : tíno-braeíleíra.
I tendo, (; ntretanto. I(�ltO o me- 1'0 dos auditorlos, ou quem ..

TRAVESSA 40E FEVEREm,O, 7
seu primo e cenro. reco- Accrescentou que o Trata- lher esforço para manter o suas vezes Iizer trará n pu-'

.

Recebemos a n�ttl:. que ngn!de�
. Tt::LEPHONE� 99

•

"'. ,'. < ,< ..

ilibri d
.

I
"'"

I eernos dos srs Florindo Izolaní e

ê'cA1XA POSTAL, 51 nhecído como tfll por todos do receberá a approvacão eq��ll rIO o J?go. da�a. a va- bl.eo pregão de venJa e 3.1'-. Anto�io Barb�ta: residtn�te� 'em
. J os. parentes, ate pu!' sua pro- do governo braSilei'I'.o, feitas lentia d�) COll)Unt? visitante. rematação, a quem mais der I Ascurra.i�;;';:::::::;;::::;;::::;;::::;;;:;::;;;;;;;;;;;;� pria esposa.

..., jligeiras alterações em pontos . _A assisteneia fOI numerosa. e maior lanço olerecer, alem
" o :- .

O professor Leonídío Rlbel-I secundari�s ! nao SP cansando de torcer da avaliação €IS soO'utntes I Em \la",em .pa�a a capital, de r�-
_ ?

.\" •

j'. ,'. I t "

,
,-

-.,
. , gresso de JOlllvlJle. esteve nes.a

QP'�l1 .t(!fl-tn 1'0 Darr�u O .�a/)o � ImprenSa . f ;speCla men e no s�gundo bens: yM TERRENO, �Jto a \ cidade, �companhado da exmn. es-

f) ...dl \)b 'U

I
da segumte forma.

. ..
•

Lemp.o. em que � Brastl deu Rua Sao Paulo, nesta cldaul". pDsa, o Jornalista Jairo:Callado, dit
To�as sentenças dos Jmzes Pt cri�tl noft'tl·Ca ai@llH� a «vlI·ad�;,. tardl�, embora. fazendo frente, com vinte (20) nossa eonrTeira "Republic.u',', que

O jornal "Espedad0I''' de que Julgaram este casu fo-:u.. HHj p. Ia éi�nu ,A partida t.ernll�Ou com. o metros, á referida rua, fun- nos deu o prazer de sua VIsIta.

Bogotá, publica um telegram·l' !aill ��seadas na .pro�a _da segUi.n�� �esultado. Athleüco dos com a �strada de F('rro Por ter de seguir para Minas-Ge, ..•,..
ma do seu correspondente l�e�tJ�ade p�]as . lm�Iessoes mo, 20 (A Cidade) _. Os D, �ra.:>11 tJ. Santa Catarma, extremando rais. onde vai continuar seus es-

em Neiva, nüticiando que, em dIgital? A hIstorIa pode 8,e1' jornais de Berlim noticiam FIzeram .pontos. dns p��a- de um lado com a proprie- tudo s. troLLxe'l1OS suas despedida:>

conseouencia do ílesmorona-I resumida com pou�as pala: que o candidato á Chancel, naenses: Bl�ulha 4 e Jbl'a.-Jlffi dade do espolio de Hermann o joveu Alexandre Muniz de Quei,
.

mento
�

doS. serros p.roximos 1 ,:'ras: em JO de �aI<? �e 19�D Iaria que teune maiores

IH'O-)
�'. Dos 10CillS: �chürnumn L Dietri0hkeit e

d.O
outro com �·Y;g:mq�e�ug��el·!fk1�ade���ellel1té '-<t

'ao rio FortaleciHas, morreram e IJ�eso, ll? cermter�o ll?r::-ell- babilidades é o general \�o� lJInS 1 e MarIO L. .

a prop�i�dade de Georg Bai- - '

cem pessoas, il.·c.ando. sem 1
ta ue Tur:�, um mdlvl��O Schfeicher, ministro do heI' ��et110U como JillZ o sr. kel'. edIfIcado com _uml'l casa, VIAJANTES

tecto dois mil camponezes. desconhecwo, na occaSlilO chswehr. I JO�lO Gobbo, da F. P. D., que so!) n. 272, constrmda de ti-

I
em que roubava d�. um tu- í agw a contento ger.1L jolos e coberta com telhas, Acham-se nesta cidad3 os srs.

----.-��-�

..

---�---

mulo um vaso de lIores. I qUE> serve para moradia e
Indio Cost�. da Empresa 1.Cal�a.i

As fabpllcas ! Não. 8ab�ndo explicar aiQue haver@? FERROVIARIO X COMBINADO olicipa mecãnica. um rancho ::P:·�ie���':�' ec������?al,Nl���C��g
�...!I!!.llf,. . S�Ia �ttuaçao e aI?�es�ntand? I' .' 'D'�' grande,. cünstruido de tjjolos. de Florianopolis .

•v�a.Ii1a.ra:zzo slgn�ls. de dese9Ullibrl(� men Rio 29 (�. C'dade) _ I::J.. . Segunda-lf;lr� cttJlon�l,ran�- e madeIra e CI.,oerto com te-
tal lO! logo mternaao no d t

'.' �. I
; �

01

I
se o dUhletlco,} e o Combl- lhas e rolhas de zinco e ain- Esteve nesta cidade o sr, Lu!;,

M·
.

d C II d
e ermmaçao superIOr l.oram narlo local ' Moser. no::;so dedicado agente em

amCOffilO e o egno,sen o alIast d·>l· f'.i <).
.

.'" .,' •
_

da, um rancho pequeDo, cuns- Indayal.
o seu retrato publicado nos. �. o.., ClUC? �n(,c,on<lfl Re'." sÍl!H::e (\ Jogu de goran' trnído de madeÍra e cob"rtorlOS Q'], Deleaacw F'sf''11 de' d

. -

� I
� . . .. )

..' ..
,_ jOl'n�is para s.eI' po.ssivel des- Sã� p' b �. vr e anH�açao, es:�m{ () " cam -

tambem, com rolhas de zinco Regressou ao Rodeio. o sr. 8:;lvji)
1?i .alhadas em Sau Paulo, a CObrll' a sua ldentIdacle, I

aulo. po c�e.o de aS�lSten.!(;s. bem como toaas as demais scoz, commerciante,

·.'llÜl.'�Y1141cato Dorte,ameríca-I
AppareC01'am suspel.·tas de

I
- .�- � r�sultado .Illl�l �Ol o s�- bemfeitorlas no referido ter-

· rio, . • ..... .

' que se tratava do prolpssor'"N Í .. I' " gumJt:. Ferrovl.uno 4L• C.ombl- reno existentes, avaIiado tu-
,

<O -jn1-:oXm3.nte dessa novida- Giulio CaneHa, oHicial do I O as i e tglOsas I
nado J: 1� pal>tlda estarIa em- c.o junto por trinta contos de

de acprescenta que as

negO-I
exercito italiano, jado c<)mo'

-

I pah'. �! l\'iarfLuat.. na p�essa ré>is (30:000$000), bens esses

e,oÍ.uções IOf.aI.ll iniciadas. na. morto durante a. guerra, em fESTA DE STO ANDRE' I da de�esa, ?lao �iV�SS(:\ ll1VO- que se acham em poder do
Europa, dUl'l!nte a exüursilo 1916, em combate na �If:tce-

. , .,

luntarJ.mn�nte, eOll1wettrdo U!ll depositario interino deste jui-
· que aque.Ue acatado

.. homem-! donia, onde servÍa
.. :Var�as No dia 7 do mês pl'oxim!" I P'?�lto con�ra o seu proprlO zo, üldadão Paulo lVIalburg e

de·negoclOs-.empref'ndeu pe, i pl�SfoaB de sua famllr8, lU- reaHzal'-se-l'io com tf:da u I LU;), ,
que foram penhoradoB a MEDEIROS Backpulver und

10 velho mundo. clusive sua propria €l'p01'la, solemnidadc, 'em Ascurra, 03! " r\,��r,?a,ram ;-� gga�s, ldo.Fer-1 OUo Bros::;mann e sua mulher VaI'1'111'11ZUcknrreconheceram que I'ealmon- iestejos de Santo Amlré, pa- 11�\ �a:;��:/�';,�l<lr t e l\,arms 1, na ação executiva hipoteca- I I..

te o doente era o professor droeiro daquella localidade.l �;') �U.t"h . .ilCO �. Lea11, Ma- :ria que, por este juizo. lhes Sinà die Sesten

Canella, de Verona, sendo Haverá, nesse dia, missa. I
J ":, •• • .' •

movem o advogado dr. Edgar '1'i
então entregue á sua família, pl'Gcissão e Te-Deum l.lém .t._unco Jez l�ndas défesas, I Barreto e outros. E. para que O� ronlannes de E D G A n

Seu marIdo e seus filhinhos fica- . 1
' l)lm�O 'Irmhtllhe1a" I I h

.
::; < ,,-. .{lI,

·r·'io "atl's'el'tl'sS;'UOS "1' fl'ze"de 11Jna
com quem passou. ogo a can- de numerosos outrus diver

-

o· �;- L ',; .' ".
li

c legue ao cou eClnHmto de \y.! A L L ]:\ C 1<' S"O Os mal'"
'! � i U·... L T' • R lt d ". 1 .

.
,< t' er:"o\ tarto» mel eu em t

.
n d ' .'� ':1. I.j c� � ""

boa sobl'emeza. Sem mUito trabalho 'ine�, re�u an o
.

Rilna O tlmenWs.
"',. �

. I O�OS, mün ou passlr est0 lIdos atualmente
podereis Jazar Uill bolo saboroso. I naSCimento de um filho. Reina grandf' 3njmação eu- c",mpo. duranh a partida, edital que, na fórma da lei 'I! C< J''; I O· C' 1;;'F� F tA" I 1,T . � ol'''lr(� f'f'S 'l'Vas '

f' d
) �. o, ". eu (. lrcu o vêr

\.'''� � :er�ei � e, o .

s�u�ar ue na. sua J?erml;l-neuCla no tre 0S fieis: sendo de prever
l�u. .1.:: .... , --

I
sera a lxa 0:10 logar do cos- melho,,'j Neste caso encontra-

BAUl:t,lhud M.�U::lt�OSh' avp�:�,eltem � I hospltal haViam SIdo tümadas que a 'iestiyidade se l'ev('sti- T'

-

•
tume e publICado pe1a im� 1'a' na Tll1·nu··.., 11'vI'''rl'a tambeml'eCel a o p<l.C0 m i), ela como e l , - r ·t,·, " No lC 0'0 ontem real' "'ado ' I _ -' u. a ,

facil, Seus nr.nos sa.ltarão de

con-r
as suas impresso�s (..lgl.U18, 1'a do maXtll10 br1l1wntismo.! � H�;;:: 'r; _ _."

L

:.,"'�" prensa por tre8 vezes, de os outros livros .je8�e aüuna.
t�ntal!lento e fi �eil marina lhe con- qu� f.oram remetndaR para a

_. =
e�� �:�.1a.J�.. ��m}, , ,,�aUíO I aco�'d� eom_ o estabelecido do escrito' como:

vldara para o cmema polICIa dl' Roma quo locro
- Mune, ". o «Fe.ll'OnarlO' COD no artwo 1 163. dI) Codigo A P t d' 7 C' , � v '" • . • •

t'
, I ",.' , 01' a e nave'"

�--�--------- reconheceu nesse individuo IUI(f'Jli'�PI�,l- ....c segmu smr V1CO�IOSO peiO I Judiciario do Estado. Dado e o�·
"

'"

t h l\.� •

B'
• � ..... u u .... i tüo;:) ('; "'u"o de "x O HOJ'" O br''''o d'

ulnen 0,
• 1 • {) ypograp O lHano Tunen, '" '-" � � •. . .:... . .' ,

.....

I passa
o nesta CIdade de BIu- O B d T ,', 1F�m (ia rnoratona em virtude de coincidirem duh pnranaense Jogara com menau aos yjnt" e quatro O !an () Se.rI.Hte.·

I
t t

.

.

. Em sessâo de _92 l,JO C(}�.'''t'{>.n- o {{llLfa1:'jól'l;o DJ'"s') D<>que1la '11' d' "

d
� 1 omem mlS 1'0 •

.

'

exac amen e os slgoms na- - 1 , ,V.i< -.. <.<c· « • < (laS o mes e novembro de O p
,. .

.....A mora1oria termina no dia ract�risticos de ambos. te, entre ('utros, o Super'ior cidade, e amanhã com o mil novecentos e trinta e A Ao. r181�ne1fo da Opala.
3 de dezembro proximo. Des, Numerosas perícias Ioram Tribunal de Justiça do Esta· «B.l'usquense>l,. em B.i'u�que, dois. Eu, AHr<�do Cmnpos Es- Taiu�a:n a

.., r: :ca. T'

sa data em diante as. cobran. então feitas por especia.listaR) �o julgr\.'U o rec!�rso cr0w VOltando, dommgo, a encon- crivão do Civel e Comercio, '. � 1 �c a 8e .semp�e
ças dos títulos vencidos se- havendo afinal o Tl'ibuna! de (ia coma�'ca de RlO

�

du ;::,ul, trar-s? novamente com o o ddiloQ;l'afei.(assinado) Arca-
a 'denda :; bhteratuRruuSS .,

-

d' �, t b 1 .

d
'

I em DilI> <> recO"I'Dr,·P o -',> ,·B1'as'1 uó
.. tn cl'd"de d F l� L

mo {'rna �o 1'e a lrl e
rao e 'accoruo com a a e,- TurIm man ado prende, o pa- .

_-- G. •

,��.L � u"," <,1)' ..... ",Cc . c. '. eu e ipe da uz. sobre uma d \UTORES RUSSOS
la que ac{,mpanha o decreto ra que cumprisse as penas a .Jm_:z .de DIreIto, e recorridos m -�-�_ =*. estamp!li1a estadual do valor o�.;_, ... L, r'

.

d� moratoI'ia. A� cil'�unstan ... que tinha sido conderr nado. �m�hem� }',lay�r e outr�s, fERj�ilENTO E ASSUCAR DE, de dois mH l'éis. Está can,l RUi'�
T I�'J� ��\��l��,�H��. 9u

.

mas que determmaram o de- Todos os protestos dos advo- an? p... o'ÇJill.en.a para plO- Bi\UNiUiA MEDEiROS} d' fOl'me o origInal, do que dOll
- .

cret.o prev3lecem ainda, uma gados da família Car.ella 10. nUD?lar Gm].herme. iVTtiyer hl 4. fi,18-
fé.

e I1npron G 'h pens('.veis em todas as casas.
vez que a prorogaçào·· dos ram insufIícientes para mo-? "

unClar :lih, e�me
prazos de vencimentos de ti- dií'icar a orientn ção �eO'uida {,neIl, e a appellaçuo Cf"lmlô'

I--�-��-�---��==-

:(1 los nãü foi automaticamen- pela Justiça italiana, qu:COIl- d� mesma coma.::ca. em
_
flue t������

te feita. ..... ,> firmou· em todas as instancias sao �ppeluntes \1.,.. [;r;;er \iVo.gel I CARHVlBOS de .BORRACHA I
E' bem pQssivel, informa a a sentença inicial, até que

e O�L�O e app�.la(la a .Jui'ltl(;a, � rls Qu�l��s! rno�elo e'uc�ta a �reçDS �
jniprensâ, 'que o governo Ye- agora cf>useguiu a fap_1ilia do d_:;clChndo c?nhrmm: <: deei.�.,j m�;iiMS a fr.'pma Grophiéa
nha a alterar a execução da prisioneiro lÜ�ri(i Bruneri" ob- sao -'T'appeJ�ua, r_�'.o,i0:rlda de NH�TSCHE Bt HOEMl(E
tabeUa que determiuCluos reF3� ter os beneIlcios da amnistia, aCCUL do CuIll o lilI P!to e [!' ih;; 15 de �m!l\br�, 43 - R!la Piauhy, 11

.

11 d d '{ I prov[1.. Igates pareei [) .

os OS tI U os sendo ene soltO». iX",'lm1:1mlrm�!l:!2!�i'lfljl!l!l!!li1'llll!i_i!li!!í!:M!l'l:al
vencidos. E' es�e um caso em t1ue ����-,�-����-_,.,-�-

.. S(:.m duvida alguma o COID- se firmou, mais uma vez, a

��·:······��-:-:���:::-:�-;:�������""':':.:'i·"

mel'cio, que se encontra nas segurança dos trabalhos da- � S..A.c.... .6..""""
mesmas condições do primei- ctyloscopicos, pois, segundO ; __� ;���p'�-IO
'1'0

.

decreto de maratoria, aqueHe professor da Uni\'él'- g Representante da Loteria do Rio Grande do Sul. �:.�•... águarda uma p1'Ovidencia a sidade do Rio dl3 Janeiro, f i'(.'11) f'empre bilhetes à venda �
..

'

:respeito. Os pagamentos par, D"ã����" ent�'e, os �lilh?es ,1;8 t� Preços' excepcionaes :J
� .. c'emidos àos titulos vencidos, .ndllT!duo� ate hOJe �denü;

.....
-

: �aJJ.' 15 iT:.'Sí� �,:1,t"I'·�';l?':n..l.��_� �J!:?> :�}�:;. €HU p+.p,:::os .qn0 a lei regulou, cados, dOIS que tenham as I :.
-- JI� IiI�V '" ......� i.!�f.�'''''''5''''''';;. ;,

�/eoincidinâo com os dos titu- impressões digitais idenilcas.1 :)��.::;.:.....��:.:.:=.:;�����:.: ••.:.:: .• :.;.::.:.:.�.:.:.:.:.::.::.
frios a se vencerem, augmen- .

�=�-====�",.....,,,.....""".,�= -�-�----

r;. tam as apertaras geruis. Um ��.".".,..�=�� I
.

"'L"GiST,,23.:l1E'=[ll<�,.\l11�!i!i!";ij!ii'l\i.�."'�ili�·�!m_il'!IrJ.í��:.il�����h
',e:-came do problema suggere, �!iãnema ".'

desde logo, um decreto capaz , Cl!a.�udaria VwaHU Up,inl1htthrn m'de, evitar os oostaculos e de ESPOSAS EC'0UEC"ln's I __�..l-��L_ ..

U.... ,!ll!!J�
corrigir aS(l:l.meaças, ªl.H� as fi' �:'!l vl� I .

n1réunstam.jas actuais COill-· ,

I
Grunde sortimento em chapéos para s!?:nhoras e ere-

.'. .

UI· Ou «Rumo a SingapUf}} e o anças. üs meH1<.ues a preços os mais baratos.eeml'em. -m di ação nova
1itulo da beIla super�produc

prazos remediaria justas cão da Warner Bros, que o
reensões. Cinema Busch vai exhibir

hoje;
A Warner Bros DOl'! tem

trazido ultimamente fUros. de
real valor e, tambem ,hOje,

I,
...

ninguem se arrependera ..
d e

ter gasto os seus 2$501\ pois .

«Esposas esquecidas)} agrada .

a qualquer espectador. ..

William POW!�n, o celeb'l"e
Caruso vilão da téla e Marian Mura- .

do sr. \ eh são os principais inter

.•. I pretes.

SOCIAGS

Chegou do Rio de ,Janeiro o sr,

Jacy Campos, que, no posto ti",
tenente, participou da. luta contra
os constitucionalistas de São Paulo,
sob o cOll1ll!!lndo do general <10:1n
Francisco.

O Escrivão
Alfredo Campos

PO' fERMENTO E ASSUCAR
DE BAUNHJ:iA HM'EDEIROS"

BrasH I
Os ;\,Ielhores Para Os Doces,

!
Bolos, Tortas, Etc.

Reforma e tinge cnapéos v1.",Ihos

Assembiea Ge�al I Onde está a felicidade
De ordem do sr. preSlden-j tI"Q ('Il:.mhove'!(.'te, conviio os stlcios deste U(i'.3 t)üuU 'i(.!;;)

elub para a Assembléa Ge-I Em possuirem dois jardins
raI, que se reaIjzará amanhã, I ligados entre si; o do Amo I'
l' de dezpmbl'o, ás 8,30 hO-1 dentro de casa' o das Flores
raso na �éde soc�aL á rua 15 no quinta1. O p�'üneÍl'o sym
de Novembro, sIm1 ele se pre-I bolisa a Felicidade; o seaUIl
encher o cargo vago de Di- do completa-a dentro do �on
l'ector-esportivo, bem como \ forto material moralidade, ido
eleger-se a. nova Directoria latria pelos filhos, esposo oe

para o pCI'lOdo 1032 - 1933. a saude.
Não havendo numero SUl- Faltando esta, tudo!oe tram;.

Iiciente, Iar-se.á, meia hora forma em sonho e martvrio
após, nova convocação, deli- Como pois, garantir a 'pos
berando-se, então, com qual- �e de tão precioso LUMEl\I.
quer numero. de tão grande BEM? indo (li·

Blumeuau. 30 -11-932 reito em busca de "Minervi·

LUIS REIS n?-:' que.é um predoso eSl!cCIIlCO felia pelo autor da ma-
mada Mínancol'a que durante
dez annos tem curado innu-

casas commer· meras senhoras evitando (as
vezes)ope:rações e soHrimen'
tos velhos do utero e ovario
possu�ndo attes.tados,magnifi:
coso üm negocmnt� do· '11to
commercio de JoinviUe, es
gotando quasi a paêiencia e

esperança, curou-se de hemol'
rhoidas com 6 frascosl'l'odos
os incommodos causados de
«reg�as» irregulares, hemor
rhaglas, curam-se se são cu·
l'J.rI.'pjl; �nm fi. Minervinu.

l' Secretario

"Mi
,

Livros para
ciaes, como

Diarios
Contas correntes
Borradores
Costaneíras
Protocollos
Livros de actas

e todos os utensilios para es

criptorio e repartições encon
tra-se por praços baratissimo

Na Casa Carl Wahle
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