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5Gb est~ mesmo titulo, a «folha da Manhã ", que se pubH;ªt~W l ";Paulol inseriu, a 30 de Mar,? p. P" o sq;uinte,J~~í~prial. cheio de finas I! subtis 

~ohsiderClções sobre a hora política: 
,~-

, -Não se aUerou a situação da . «Alliança Liberal' de hon- da campmlll{ IlnIo • deanteira que to,!!ou nas netfociaçõe5 para •P~rão objectar-nos: e a que fica reduzido o.,. .. 
temRllra hoje. Os novos e insignificantes pormenores .- cO)Jhe- o accOrdo com o Cafléte, Neste sentido, não deixam de ser sr. Epltaclo Pessõa? 
Cidôs' ''sào de natureilt a confirmar o que temos dito, isto é, cllri*s u ; jn~sque nos chega,!! de Bello 1;I0rizonte. O Este é, para .n~s. o ponto . mais illtereS50anle dr IOÕII a 
que o liberalismo recebeu com as entrevistas do sr. Borges de st, ~1l_too)o ,'CIrtot , 0 deseja uma cOisa: desmorahzar, agora, a actpal trapalhada pohbca. O presidente-terremoto nuna Iomou 

," Medeiros, treli,golpes que' para sempre o inutilizaram. E' questão ~d~ do ~ .Q!,nde do Sul, para dar, depois, maior valor' parte activa na campanha liberal. Seu papel Iim,iJ!)U.se ,I , eu 
liquidada. Pci4fem desengatilhar as armas todos os liberaesque sua 1IIfhtIIo. :'tj tal"manifesto será o tiro definitivo na «Alliança•. tres discursos hyltericos e a prometter" por duas oll ' q!~i, vta'I. 

• 	 já Haviam tlatado de occupar os seus respectivos s!!ct!>res, HypO~ enf documento publico o apoio incondicional dOi uma excursão a São Paulo e outra a Minas. Os dem«ralkot 
para a hypothese, que chegou a ~parecer provavel, da tucta arma~a chefe)! ,liberaes,:é 'Nação,,_ ó sr. Antonio Carlos tratará de hJpothe- paulistas, que foram, aliás, os unicos seriamente pre)udic3d1a COIn 
como encerramc;nto~,sla campanha eleitoral. A revolução é hOje car, IbJo ' á seI!lir,' o seu ao Ca!tete. E', como se vê, um plano a solidariedade ', que emprestaram aos liberaes, chegaram I ~ 
uma êSperança gorada, e os que a ella ainda se agarram o fazem realmente,. inféí'nal. '; , rar estrondosa manifestação ao sr. Epitacio Pessoa em SlI() Paulo, 
lI)O't'idos (leia necessi~ade de di~farçar c iIIudir.3 propria tremen~a Aindll ::\ssim, não acreditamos seja feliz o aclual presidente com excursllo obrigatoria a Ribeirão Preto. ficar~m; porim. • 
dl«pçJo. . Para reanimar o a~lmo da tropa e de nenhuma valia de MináiJ. em uma nova altitude. O mesmo plano diabolíco j;i ver navios, porque o homem não se mexeu, como não se mexeu, 
a ra grotellciI d!, sr. ~aptlsta Luzardo, a quem os maus fa- teve tempo de germinar no ' cerebro do sr. Arlhur Bernardes. lambem, no dia em que estava annuncíada a sua visita ~ --Bell(l 
~ resel"faram ~ tnst,c 511la ele,scr,o pastor de 11m r('banho q\IC Bernardcs, ,apparcntemente afast.ido do scenario politico liberal, Horizonte. Estas marchas c contra-marcl1as não nos iIIudiraq!. 
~ nIq.çXI5te.:., . ": '. ' ., ' . ' , . 11 d J> I estuda em Viçosa o tombo 110 sr. Antonio Carlos. E' o que in- E' preciso desconhecer á sinuosa figura politica do sr. Epitacié> 

• :Este ,_Sr. B,áptlsta'.Luzardo ~rouxe ao -~IO, de vâ a' .•~ ~~~ forma a corrcspondcncia que publicamos em outra secção desta para suppôr siquer que s. excía. fosse capaz de embarcar numá 
,. Aqte, ~ara ollde ~egulra " de aVIão, o contingente e.1d«;ls lolha. Consiste o estratagema do sr. Arthur Be1hardes no seguin- canôa que os seus 0111" viram. desde o começo, que estava 
,*,~~ ~oNGI~nde.t~J.uJ grl/tende c7"a:~lr~s~~u ~~II~~S!~ ... te: emquanto o sr. Antonio Carlos, por elle insuflado, deita ma- furada. A sua -collaboração na campanha liberal consistiu uniçá~-: 
" <! . aço. I e~ es~e ",Iam es . d ' c . r : nifeslos e diz que ha de fazer e acontecer, elle, Bernardes, vae mente em ameaças. Não sahiu dahi. Por que? Pelas razões qu-e
"~IfI~la~oe~íh~~i~~~~lodóC~osB~~~e~sd~aMed~:~~~tagopre~: tr~~ando ~c se a~proximar do <:altete. Quan.do o presidente de não tardarão a a.pparecer. O s~. Epitaci? Pessoa, mais espcr,to 
, dente de Minas, que nesta ultima pbase da campanha se preoccu- Mmas estiver maIs comprometlldo do que. Já está! o sr. Berna~- que o sr. Antolllo Carlos e mats expcn,mentado do que '~ sr. 

pa menos com a ,sorte do liberalismo do que com a sua propria des offerecer-se-á ao Caltcte P"!'lI harmolllzar. a Situação, enfel- Arthur Bernard(!S, prepa~a-sc para. logra-los. Como? Enfellan
sorte, percebeu ' Ã ue era indispt'llsavel falar á Nação, mas falar tando-se com as honra~,. que hoje cabem no RIO Grande .do Sul d~se, dentro de pou~os dm~, e. mUito ~n~es mesmo do .r.econhe
abertamente, co~i)1 o ,coração nas mãos. Transportou-se, por ISSO, ao sr. Borges de MedeIros, de haver chamado ao apnsco 3S Cimento, com a glona de ter SIdo /) paCificador da famllla repu
de Juiz de f6-ià, a Petropolis, onde conferenciou com o sr. Epi- ovelhas , tre$malhadas. Feito isto, espera o ex-presidente do sitio blicana. Ass im, quando os srs. Antonio Carlos c Arthur Bernar· 
tacio Pessoa Assentou . cóm o ex-presidente . da Republica as conquistar as bôas graças do Poder central para a sua candida- des estiveram subindo as escadarias do Cattete, para o beija-mão, ) 
bases de uma nova c~panha, ' mas, desta vez, 'contra .b Rio' tura .á' .successão do sr. ~ntoni~ Carlos, baseado, atém disso, na já o matreiro presidente-lcl'remoto lá estará sentado á mão direita 1 
Qrand,~,Ado Sul, a qu&'!, elle não perdõa, não a desmorallzaçAo serena II1u5110 de que -u a mão lava a outra. ... do Todo-Poderoso,.. c< 

f. FR·~U~E ELEITORALI A ~~i~~a~~~~ q& I 
• 

... PROCE~O~~~APUNHA 

-c, :... C 1 b'o' tO d 

,orno na o om la sao cas Iga O~ 


OS que attentam contra 

O CIVIsmO 


Bo'otá. Co!ombi~, março de 1930. (Commu~icado epistolar). terdam , tinha, allte~ da chegada ali i. determinado 
, pe~cobnu-se ne~.a. c~p,tal um prC!cesso para cashgar as faltas d.e 
~:~~~os contro o cIVismo c, flflllClpahnente, contra a fraude elel-

Esse castigo comprC'lwnd(' um hanho forçado nas fonles 
das praças publicas. 

E' ~":Ia puniçã<! app~ren.telltente h~gienica, que leva ao ridi
c.ulo a vlcllma e cUJa efflcacla para eyl!ar essa. clas~e de faltas 

~ff~~tu~~~~m~~~fe~~iz°~~tr~~~n'd':: d~~~~;~ ~~ef~~~~~ilr~.s, que se 
Todo aquelle que era descoberto em flagrante delicio de 

fraude eleitoral, ou mesmo quando queria votar duas vezes ou 
quando pretendia faze-lo com nome fatso, era agarrado pela mui
tidão ,aglomerada nos parques proximo á Praça de Oolivar, onde 

~~~n~::e~~~ s~~~~~;~~~ampr~Ttslt~~,t~~~~~s o~IO~~~~!~~s.lumino-
ras, a~o~;:~~aP~p~I~~nJ~mn~~~.~ãgnf;~~J~:rhen~~ej~~~ ~~)1~10~ 
mesmo frenesi com que o povo de Paris, nos tempos do Terror, 
rodeava a carroça fatal onde iam os destinados á guilhotina. 

Deante da fante os mais reforçados entre o populacho car
regavam a viclima; tomando-a pelos pelos braços e pernas atira
vam-n'a dentro das aguas tranquillas, sem terem o trabalho de 

~:s~~~~ae~~r~o~~a~h~:fe~ise d:ar~~had~~lad~~b~~~~7~'s ~~a;=~~~! 
. reunidas para assistirem ao espectaculo gratuito. 

. <? «ban~ista á força', ao sai! mC!lhado como um pinto e ri 
dIClllanzado, Jurava não yoltar )ámals a tentar fraude alguma 
,cpn,In!.,a pureza do suffraglO. 
, ~:Como caso curioso nas eleições presidenciaes cita-se o de 
um Cidadão 9ue foi condemnado ao «ba!1ho forçado>, pelo -tri
bunal' .fren~lIc.o e espontaneo, e que, res,gnad? com a sua sorte, repetiu hOj'e com exito a sua e . . d _ 
annunclou a viva voz, ao grupo qu~ se quena apoderar de sua . . . _ xpenen~la e ac 
pessoa: «Reconheço haver commetlldo uma falta e por isso vou c~~der. O systema de Il1ummaç~o. electnca da . Mu, -0\ banhar-me'iespontaneamente. E sozinho, seguido pelo populacho, mClpahdade de Sydney, transmlttmdo a energia de 
foi até 'á·'Praça de Boliva.r, e, subindo ~ bord.a da fonte, lançou- bordo do seu hiate «Electra», directamente, sem " re
se d«: cab~a ás aguas bnt~antes, onde Já haViam purgado pecca- ley ". Marconi conversou tambem durante varios ta deixa o thro~o se~n 11- . . 

. dos t~t~ai: d~;u!ef~i ~~~:~ig:z~~~ !ag;::oea~ivas, muito dif- m!nutos com o Prt:feito fiske. A v~z qo. inventor ~N: d:d~u1~~sa~~~15fft~~ 1.1 IIPPIII 
ferentes das gargalhadas e gracejos que acompanhavam a saida fOI c1a,ral11ente OUVida por t,res mil visitantes da do princfpe 1 uiz Existe 
de seus companheiros de castigo. Exposlçao de Electro-Techmca, os quaes acclama- - -

o condemnado ao -banho forçado> tinha que permanecer ram enthusiasticamente O nome do mventor. um tratado entre a Fran
n'agtía- até que 'os photographos dos jornaes, collocados em varios 
pontós"pudessem tirar varias chapas". ' 

c'f Es~~ •cas~il;.() _espontaneo e incr~en~ ~i~do directamente 
pclo"povo, eVitou, segundo alguns )ornaes, ~il'e> se perpetrassem 

"wnef&s:n~u~es p~~aB~~b:r~a, para o qual a :viclíma devia cair 
n'1fCUI trIiIda, cOfIF chapeu, sapatos, térno e capote, depois de 
.e populariar nnta câpital, esteÍldeu-sepor outras cidades do 
palz. produzindo .~pie ~ melhor 'resultado que o, da ·pêna"de 
morte, pIlII pranlir a pureu do ,u1t~ 

A Pomau Br1IfllllallD. 

011... I0Il11 • lIaalClII r 1.
 II F
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~------------~ 

Afim d• •~~~~~~:~quarentJ 
o commandante de um navio brasileiro I 

mandou exteri"ínar 120 papagaios 

liaya. I - Os jornaes Hnl1uncial11 que o com-
mandante de UIll navio brasileiro, com o objectivo 
de evitar uma quarentena forçada 110 porto de Rot

que fossem 1110rlos,:e queimados cerca de 120 papa
gaios trazidos .a .bdf do, . '. , 

O apparectmen:Ío da «pslttaccosls " ou « moleslta 
dos papagaios", seria causa das serias medidas 10
madas pelas autoridades sanita rias do porlo de Rol
terdam. Deve-se nolar que essa enfermidade. trans

missivel aos seres humanos, e~tà creando em 10
da a . parte uma temeros~ suspeIta, . contra os pa
pagmos, que durante mUItos annos toram, das aves 
exoticas, as mais apreciadas na Europa. 

O,ult,'mo ,I'nvento .I Ma',con'l' 
I Ue 

-:xx:Foi repetida, com exito, a 
experiencia do svstema de

tOllumtOna - lect ° dçao e rica a gran edlOstancloa 
Genova 31 _ O inventor Guilherme Marconi 

~=.r... " 
••Iin..~~......,•• ". 
m e.rtrr.iciosw.1IIIIIIIiINIM. .Úf._."'dt.......
.""u.. rIe ...it...... 
pnncipolm.nI. de natu,eu ' • 
,htumafica efOHoH .~" " 

:~~-::!~..., expulso rio ;ii 
orcmeJ;o q~ e1imin. eINfI. ..~ 
gic,menfe o acido u,ico e ::~. 
a'aca " mal1'l. raiz. sem • 
.!ect., o coraç,;o l1.,m pto' ,:. 
Juz ;r suorts, é O t·" 

ATOPHAN 
~ 

-O pl'incipado dE O~~i~ho de DUl'o~1 
Monaco propoz concordata - aos SEUS credores

OlINi.cilll .Irt. Y•• Uracll. .. _ . 
ClltinllI 1111 CIIIII"atlrl ' 1~lo. 1 - A IInna Sou-

Ii IlIr... za, Gomez e Cía.. pro-
P a ris 1 _ Numa en- prietaria da antiga e co

trevista' concedida á Uni- nhecida iabrica ,, ~oinho 
ted Press. O principe AI-Ide Ouro ' com sede na 
berlo Von Uíach coníir- rua Luiz d~ Caw ões, re
mou a sua candidatura quereu hOle. n {j juizo da 

< M '4' " ' . I ' . 
ao t.hrono da <;maco. I a ,-ara CI\ e , lima com o 

Dllise ~Ie:/~ mmha prc- caç?o de 5eu~ ç~edo~i' 
tençao nao '.ora apresen- para lhes DIOPOl COl'1
tada até aqUi mas aO'ora cordata preventiva, na 

f . t ' b _ Qual ofíerece 51 '1 de se• 

o a,Ç°d' VIS ~ Que aCse~a us creditos . 
raçaq a prmceza ar ~- ,___________o ,PI 

ça e Monaco, pelo qual
sé prohibe que um prin
cipe alemao ascenda ao I 
throno mas'acreâito fir 

mefllente que h~Y~r,.a um 
meIO de se afravessar 
essa dífficuldade. 

O princípe Von Urach 
estuda presentemente ar
te no (Juamer Latin. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pnncipolm.nI
http:NGI~nde.t~J.uJ
http:Iim,iJ!)U.se


" Em1923 e1i~ ~~urge, pela pl'i
rTtQlr~ ,vez1ir9 munâ« Q após

'(.anno.s dósuccesso5 díatf0;i 
permanece o 

o B8'1'ADO-Quarta·..... 2 

D'roia i.naa· "11 ri 

foi j.I,... Wluanl • lU _UIIBl !! 
AlUNO <pie ao«rmdo 111 IofrICN ll'IIOS de ..... 

tia IJP ca, 1k&\lllO ~p6tWMfIte cqo, ao potIto 

~:n::rll=-~.~~it==:~ 
nos ,os, tr.t(c tun o ~p.l1do dlllko Or. ~omlo 
de Magalhaes, a ir á cidade 1St Priotu,. ~.i:'aub
metter·me a exa1)Je_ medico por 4X'adittll • 6tpoIs de
,procedido-o ~respealvõ t'x , Iof PfIoa __ 
dicos julgada incuravel a lI~stla dé qH mllo . 
soflrendo. 

o :.mico tratamento 
efficw. da5YPH!U ~3 

por via 1;;c.caT--·

10M MAl MUITO COMPICOAO ! 
o !'nr. Jo"; FemaDdes. reaÍllenle na tAPA. Rio de 

JftDtiro1 unim nOI elCreVt~ 
'Ha t anno. lolf,i. horro,amenie, dC\'iclo à SYPHI

L1S, linha ulcera. na lIarganla e con.l.nle corrimenlo do 
oariz.Muito Iraco já r. .em poder trabalhar, .empre eu UIO 

de remedial, ma. n.da ohlalul.menle cODlegui. Apezar de
saniotado e de.illu~ido. comecei, eolrellolo, a lomaor cOA' I
LENOOAL~: loi para mim Uma Agradavel .urpreza. pois sô 
,om o primeiro vi~ro i' me lenli oUlro." ""om mais doi. 
Ira.co. liquei radicalmente ""urado. tendo enllordlldn a olho. 
vi.to •. Soti.leito por el'~ milagro.o ' eiuhado e aiDda maia 
pela rapidel com que me vi livre de... incommod. doen· 
ça, acon,elho o abeoçoado • GALENOGAL» • lodol que 
tiverem a inlelicidade de .ollrer de SYPHILIS.

(Firma reconhecida.) 
A SYPIIII.IS Mo ~ uma .imple. mole.tia culanea. 

, 	 c.orno muita g~n'e crradamen'" suppõe; é uma infecçAo 

gravi;tim., (lU. tcm pr"clilecçi\() pelos orv.no~ ~ft.enci.e. 

fi vida. aOI qUi\es abca hniçoeira e indiltinctamente. A· 

C.1ll tel.c-vos. poi., tomando o energico depurati\'o .OALE· 

tWOAl. - c . ,t.reis livres de surprez .. de•• gradavei •. 


IUSTO GALARDAO - - obteve o cOALENOGAL - , 
na Grande Expo~içao do Centenario. onde foi premiadfl 
com - 011': .0.\\1\ DE HONRA - dillincç~o que n~nhum 
Oll,ro similar obteve. _enda o liNICO depurativo da!.ific"do 
,'erno - PREPARADO SCIENTlfICO. - 

Eocou!rC'\"6e em toda" 3 !.õ ?harrn:.cias do Bra,;,a e 
R.r:p\lbl' ,., ~. Sul-Americ.na•. 
:\l .'0: 4 ApSlc Am. D. :~. S. --D K. ~1l 

. ~ . . I'· 

~1~a~e ~o Sr. lesos dos Passos eR08mtal ~e cap~a~e 
PPDDssão ~D SBR~OP Jesus ~IIS Passos 

. 
De ord~m da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hos


pital. faço publico que, sabbado, 5 de Abril, ao anoitecer. descerá 

da $ua Capella 110 Menino Deus para a Cathedral, a Veneranda 

Imagem do Senhor Jesus dos Passos, regressando no dia seguin

te, ás 16 ·1/2 horas. em procissão soledne. 


Convido, portanto. a todos os Irmãos e mais fif,s para com· 

parecerem a estes aetos de nossa Religião, devendo aquelles apre' 

sentarem-se na Sacristia da Cathedral. afim de, revestidos d~ ba

landràus, acompanharem a procissão. 


Outrosim. previno aos Irmãos que, Domingo, 6 do mesmo 

mez. das 11 às 13 horas, llchar·me·ei com o Irmão Thesoureiro 

na Sacristia da Cathedral. para o recebimeto das annuidades. . 


Convido tambem os Irmãos e fiés para assistirem, no dia 

seguinte ao da procissão, á Missa que sl'rá celebrada ás 8 horas 

da manhã, no altar de Nossa Senhora das Dôres. (lor intenção de 

todos os fiéis que concorreram ás festividades. 


Consistorio da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e 

Hospital de Caridade, em florianopolis, 31 de Março de 1930. 


O Adito. do Secretario 

Oustavo Pereira. 

Regressando a minha lelra e 
encontrar a cura desejada, resolvi a 
mado preparado .Elixir de 
doso pharmaceutico João da 
o uso de alguns vidros ;:omecei a 

do a situação em que me achava, isto ~, rlC1l~ 

para continuar o uso do medicamento. rnotvi dclliadr 

do se11 uso, o que nao se deu devido 11 . M UlIIOI. 

inclUSive o medico acima. me obsequiar COIII 1!rIln' 

vidros desse grande preparado. afim dt que eu pudtsw 

continuar o meu tratamento, e isto dC\'k!o ,o, aO"grande 

prodi~io que ia colhendo com (, seu uso. ""Ii;'" 
 Cf n••• Il..Continuando com o u&o do .EHxir de ,Nôgu a'. 0..." • ..J dia ). Allnlcheguei a conclusão da cu;a almejada, tanto que bote p. yj.,.l.wo ..... __ eM 
5011 emprl'gado em um cscrip!orio rocal. ondé liie, ,,"I· EJ,IJI. II~ J. 81&:0. 
co ao trabalho de escripta. pOdendo ler conlirmado pe· " '.. '. ' • Iarde pon OI E*'..... P.... 
las autoridades desta localidade, bem assim pór !<ida populaí;lo em geral, onde sou buta". ..'. 5._ • R.. d. Ja";'.. R•• 
te conhecido por todos e onde tambem ~ossuo innu'meras relaçOes. . C4k_..... _Iid...... . 

• \N'" . Clt.fund~~ a~;~~e~fm~~fo~s~ ca;~~e~iufJ:v~r~~~fu~1: ~W::i~a ~r~i1~~~e~~:::e~JomfaUz~r~~Sc. 
o liSO que melhor convier. o 

Ecscrevi e assigno. 
Elpidio Hyppolito da Silva 

Estado do Rio Grande do Sul-Arroio Grande!, 22 de Agosto de 192e. 

Dedaro que os vidros dê .Elixir de Noguelra-, 
~ados pelo sr. Elpidio , Hyppolito da Silva. foram ai· 

,un~ de presente c outrol comprados em minha phar·
macIa. . 

José M. 'Maciel 

Attesto que é verdade o que diz Elpidio Hyp· 

I'< "~""" 1.lII.l. polito da Silva-Sub-lntendenYe do I' Districto de Ar· 


roio Grande-24 de Agosto de 1928. •n~~)1~r;~~{~~;~ Sub-Intendente. Joífn Aflflnor Feijó 

~ exat;~nli;~fo (J:a~~:I~ ~~ A'gO~~i(1~o 1~2s~a Silva. 
Aleide.9 Satyro da Costa (TE'legraphlsta) 

Reconheço verdadeiras as firmas de Elpidio Hyp. 
palito da Silva, dr. Dionysio de Magalitiles, ',José Mar· 
cellino Maciel, João Agenor feij6 e Alcides Satyro da 
C03la. de que dou fé. 

Arroio Grande. 24 de Agosto de 1928. AUTOJo DO 

lIIustl'aM medira e clinico O Notario Dario Jllar:iel Co.ç/a 	 11lI~"'~ 

PODEROSO 
TONreGG NDE E I"'"ODEROSO If.r:! ....Eilxil- (Ie Noglleira. 

fSPECIfICI 
UI VIU 

. u. : .' " . . ".I: 	 ,..,.~ 

o/Jt"'~. 
:~çepure 1&\1 .ang~' ~ I BolI.rlo Eo.1I 
fortale~a ..org.lU$m~ 

Com oUicína a' Rua João Plnto~. 34 
Reforma colchões de molas e llem molas, 

aceita encommendas de colchões de 
I

'A ugn1cnle .2\1 peso crina vegetal e travesseiros por 
ft&'S .. ______ Ma 

Preços rssosveis C~m O tu .menta p'elo ElIxlt de 
Innmn4!. o do'!ute ~xperhnenta logo uma 
trsnl>!o:rmsç5n n:" ef!U el5~8do/) lI!eral; e 'l'rabalho garantid.o .. p.rfeito 
appeUte augc1enta. 11 d2i~estãG se tu COM 
rat;Uldadc: (de" ióo &fJ l!l"~enlc-o). • c~, Rua João Pinto n. 34 • 
....n.·.e r Ol:l.:lf{e .. ~ r~ato m~i~ r.1··~"'C~ FLORIANOPOLIS 
..elhor dlspoal.çoo J)3ra o tnJ!u,l!f!a, mal.:> 
terça .... mUI!!CIIJoa, mala re.l.teReI/<: ~ 
,••••• e resplraçio tacO. 


O doente torna·:ac .....eseetllte. m<?ê:i 

.~rdt.r. r.. ..=· te UMe ~en..ç" .. km fi'${J:lt 


..ulto not, vce!. (;;. Elbdr de Ilfthm~M: f.. <, 

lIIItIeo ~er'" afh·\l-tonk., eM -Ja fr;,;rmd:,c 

""-Iedadt;;, i'itr3m e arseeleo e • lly.1!-:;::" 

...... e:~~ h~, . ...., ... e. O tU')':lh 

"'e ttrl~,.. * ,~


Rifl'UG' i . n i. ;,~7:.!iI 
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@ _- aiP. -A~~G~iG Movimento de opposiçlo. Desportos 
" O Estado u ." contra a Dro~ganda caftloHca rc ~l( JTt ! ~~ Stocholmo.31 - Os lornaes annunciam Que _ 

Dlarto Vespertino '\:. a '''1~~ 'i ( fi~o nas provindas septentrlonaes se esM orpnizando Pela L~a, :lutka San'-' un... UIL ,' um mov1mento de opposicto contra a prelenSH pro- la Cathannft. Que é em 
r. rr ~ 4, . i t'. o liiii5) Plstanda ~tholica na Suecia. Cerca de cem perso, nosso Estado 11 enfid de

Dlr~ctor: ALn"o FLORES j i)~ . li,.. 1i.a ~~ i.&iii 11a nalidades daQuellas provincias. entrl! as Quaes fi- rnaxim ~~s desp,ortos 
Rodltctorea: OTHON .'EÇA ruram 40 pastores. subscreveram um appello para nauticos. 101 or~a",,,ado 

CASSIO L. ARRf.U ' - ., .' criacao dos fundos destinados á campanha, O ap- para a re2ala no dia 21
Gel~~nte: JOÃo IfKDSÍRos Rio, lIA A.) "A NO.lte» dIvulga do, ~ r!ldro~ pello fri7-1l.lo.davia. que ° movimenlo n~o ê dlri2'ido de Abril corrente o se-

provando q~e o sr. Antom~,~ Carlo~,j)rocura Inter- contra a ilrrcja cathoJica. e visa unicamente a conser- J:{uinte prOflrnrnma: 
ASSIONA11ORAS: v!r c1af1~estmall1ente na ParahYba. ,o" ,P, .,~melro ra- y~ção da ''Paz relig;"iOSaexlstentena Suecin desde se- 1,)_ pare<> Estreantes. 

: IAnno . .. ·36toOO dlO, ásslgnado por Assl~ !-Ima. agent~ ; d~ gover- 'C'i.J los ' ,1 j "fI oles Il 4 remos-l(XXl 
; ~~:~~~eaVUI8(r 1~ tJõ' em Arassuahy e dlngldo ao s.~retãno da Se- ~~---- -'--'_. _~--',------------------- - - - - - - linetros: Zo. p rco I ovissi
, ~ - - .::: guratlça Puhlica, decl!1ra que .Ioslfo;'~onseca tem Os....OPOeltClO·S ....... i ..,mos;' Y~()J f;S (\ .4.remos

, lJtedacção,e QrfkrutaE!' prom.ptos 50 célllg-açelros para conduZI,.r c~rga I?a- ,, ;lT " - ,i' , _. Ili)\)() metros: .10. pareo ~ro-
, ~ rull JoãÕ: Pinto n. 13 ra serra de Our\ru.elél. O.segundo rl!d.lO. e a~slg- ·produzldospelas ... . I: vá c1assiCa "I.auro Car
~elepb 22~-Ox. poetell18 r'I_ado ..pelo se~retan<? da , S~gur~nça dlngmd<,> a As- , ...a < - :.1:%:- neiro" . yoles n 4 remo~ 

...__....~___..... \sl.s.,;Llma e ,diZ ser.boa a ,dlrecçao de o,l!rgcla, con- ·troveau·a-s - ". 'l'fÔ..!o/O. 08 Pt.l j z."' f.: ~ di5'I:-:1'\I)(Xl metros: '4<>, Rareo 
,; . vm~o, p,0relll. eyltar. toda a !ona ..povoada_ ~o Pa- -:xx:- )'\ mgri.,cj po'dgrõo ü~r, "'Mallw\7.o roles ,4 ~e-.A ~ec',u' ~rI'a na l'anil afil~l.d~ ,n~o PI,ovo,~ar suspeitas. AcclescenJa A. conclu.õ••• l!U. di/!plarn(mtp, I')oti<'· jrilli 11l0S--- loon,. metro,s; - :)O, 

~ , fil ~u~ ~ destllldtdno dev~f1a t.ele~raphar ao s~. .Ioao chellou um .c/entl.t. dQs!"-Q pl:1i7" ,'i('J pareo Extra. yole.s a 4 
~, A .,, ' d ressoa mandélndo o pl,opno esperar a carg,L • I rodi()h:JI'~'!-lr(\P .l1i'Hi remos- l()()() , 1J1"etros.; (,t,.marIca o ---.-.----, ------- . ' . mil ez - '. Qareo Campeon~tQ do . ',' ,' 1 Campanha do governo sovlehco londr s Fevereiro _ 9.Sr. D_ .L .A. Bar.nett. l~ ell1ado! (canoe)-1~)S" I· .- .- e.' D T minIstro plempotencwno metros: 10. pareo Novlssr

\ol contra a re 19lao ~o'~l1umcado de . - ete Cuba. communic~ que mos.' ~'oles a 2 remos
, _ Mosco\\', 1 (A. A) - O governosovietico re- .) As tro~Oad!~'ore~ Secção de Infor!llélçOeS,e 1000 llI~tros; Sé!, parco 

O sr. Godotredo C~I~- solveu proseguir intensamente a campanha contra g~ral, 1aus~idasp diz um proj)aganda da Secretana Jionra Liga Nautlca yolcs 
sal, prof~sso.r de mediCI- as commemorações reilgiosas da Paschoa, quer se- ~a?enTi~t~U~ritamlico - En- dt: Estaqo dess~ Repu- a 4 relTlos -- l.~)(l, metros 
na vete(lnafla ~m Buef!os jam catholicéls, hebraicas ou orthodoxas. c d t' I_ b!lca aml.ga. por Int~rrr)e- e 9~ . ,pareo Alhança da 
Aires, e prunelro l!ledlCO A Assoçiaçüo denominada "Sem Deus" já con- fretanho, acc;.d~~~e~Ó dee_ dlo da [)Ircctona NaclO~ Bahw yolcs li 2 rCl1los
vetefinano do servl.ço d? grcgou, nesta cé\pi~all 11m conling;ente de dez mil ~'a a bUe~~~~eí-as peJos nal de .. Imprensa:,. e~!a 1O()O llIetros,._ 
.locK.ey-Club da capItal ai - atheus que conshtUlrao ,,!ma b~l~ada de assalto beneficios qúe delias usu- t~ansmltlfldo. por \ leiI I.ti - A' 1111 da _ do 81 I 
gentma, antes de elesell1- contra as cventuaes reul1Ioes religIOsas. fr e dlog-raphlca. um bo etlm . • O a 

. barcar, palestrou discor- ____________ ____ _______._ u '., , .._ diario. cominformaçõesnãíia:' I 

rendó sohre os campos • Es?e pavo~ vem do I UI de interesse ~era1. em rualll 
'de cri~ção ~,1JI-al1lcrica - Os caminhos Ifurtava obJectos ~8 _ Imfrâs~~~a~~da~i~ h~spanhol e em inglez. Curitiba. 1 --· Os qi
eflOS, Disse ao rcprescn- a21'20S d ·d .. as P? uz . _ -' afim de que possa o I11CS- rectores da federaçao
'tante d'ANoite, do Rio, _ O marIo para o .nul~1(!IO. ~I.e.su,as, ylctl: mo ser captado por to- I)nranaense de Despor

- iste em todo o . ·b 111<1S e qUtlSI Inslgmflcan d t · 'es de ra- t - b d P ,·que nao ex , o «Jornal do Brasil »Jlublicaos rece er a te el11C1uunto que as suas ~s as e~ aç~ , " os rece eram,_ o reS1
mundo melhores pasta- progressos da navegação aerea • t . d \"llltrIO"Cns )(lra a agri- d.l0-telegr<lphJa dd Ame- dentt;: do Botal,ogo F, C., 

,.gens. !1cm campos C0l110 no n~sso paiz. Explica-o con~ o Impor anela os c~ltt;r':'t e -aI t'el~lPeratura nca, .. . IdO RIO. 1I!11 mdlOg-ramma, 
os sulinos. movllneuto da Condor, As. Cifras _ . \ .. ' .'.. . A onda lItlhsacla pela COln1ll1llllCnndo que Ova
, Sobre a agua,f que é são deveras cloquentes. pOIS que, segures sa? l~e::.t1md\ .els . A_s t~o= estação transmissorn cu- loroso clube carioca de
abundantissima, notada- cOl1lparando 1928 e II)~º.! , se ~~ -:",.... - . _. ",?ddclS r.roduzem as c u bana é de 48 metros. As veréÍ jogar em nossa ca
tllente nas zona~ )rasilei- i~~ ~!ll:~~~;O~?::~~~I~~loS f~~- Isso marr~IOu a delllssao ~,lsil~II~~i;'~~~~~~~l aa tf:I~~ emissões ~ão real,izadé~s pital., no dia IJ de Abril 

.. ra? e!Ie a c1a~slllcoll de mento' de mais de cento por cel1~ do prelelta de Postdam pe~atura ll1udam os ven- todos os dléls utels. as prOX1Il1O entrante. 
pnmclra qualldadc. ac- to eabag~gem tral1sportnclo fOI Em Postclam, segundo .,' < '. , d' _ 19 h.oras. Aguardal11 os lI1ento
crcscentando que ella! de 1.454 kllos ~ 6.486. ,um allg- relatam os jornaes. têl11- tos e, 11l! ucm., ~() ellqs~ E de louvar-se essa res do desporto parana

:qU 'lOdo nasce é qUélSI mento de qllazl 400 (JOI. cento, se dado nos Ult'lllO - l11ente. sohre ~IS cone IÇO- iniciativa do CYoverno de ense o officio envÍ'lrlo "e
;- , ,. ( '. ' li - Por oUlrolado, a A~ro(J?s,tal e ' , .', I S t::S IlIcteorologlcas e eco- ' .... --I' " _ _ ', I' . ·tao pura como d me 101 tem tido um augmento ver!lgmo- tempos vallos roubos, no l1ic ' . do - lobo Cuba. que assim concol, lo ,lIvl-t ublO do RIO. ex
ag:~a fil,~.",".a, a d~ , urop1;l. so n? transporte de correspon- nos aposent9~ particula- tEn tiS 1 1IIas ;'Íazem re para melhor _conhecl- pondo ~s c~)Jldições em" ,•r :, d E

1raté!ndo das raças ach- dencla. " res cio prerelto o que .- 1 :1: _,', -d ., mento do que occ9rre na qu e reahzara a sua e:-;cur
:matadãs e reproductoras. Temos asslslld.o a fa~tos que, tem motivado uma série I11UltO I u!~C? pai d na a, adeantada I~epubhca do sãO ao Paraná. 
que vivem nos campos ha dezal.lllos.senamjuho-vernen- ini terr ta s . eos benellCIOS que I?ro , Novo Continente, I ........ --.... ......- ... 

· d S I d ses. ASSim, o sr, juvenal Lama. n Up, l11,a. s~m duzem para a humamda~d A ta .rgen !~a e ° u ~ tín.e, u.mbellodia, tomou o seu res~l~ado. de diligenCiaS de são os mais relevan- . T ~' . 
BraSIl, afful110u qu~ os p~lmelro almoço em Natal, ~o pol!claes para descqberta tes dignos do A-p"'o-m-a-d-a-B-rü-g-g-m...' apreço I.--.... · ... u-nn--; erras in IVIS8S 
produdos da Amenca do RIO Orande do Norte, e vem dos O'atunos DepOIS de' h' I I r I 
Sul não são inferiores aqui jantar ~?m o sr. Julio Pres- efictüadas várias prisões desta mesma uman1( ~- cura toda e qua quer c· 
aos europeus tes, como SI ISSO fosse a couza t t d . t - . de, conclue aque1Ie SCI- L._r_id_ 3_._________ Medições. demarcaçüc'. divi

.~ . . , mais natural do mundo, e cons.a a a a In eira m- entista. 1 sões, amigavcis e ' jlldiciaes, 
, DU.I:ante .a sua petll1U- o que não jie comprehcnde é nocer:'cla dos I?r!!sos, as • executa com perf~içãQ e rapi

dez e engenheiro Ba1tha~a r denenCla'· no Velho Mund~ porque os Estados centraes ,00- autondades pollclaes po- .- - - . IAnnUnCI0 Souza,
poude observar qU!! a cn- yaz eMatto;Orosso, não P,rocu- liciaes viraram a sua at- I Résidcncia- São jo~e. 
ação cavallar bovma, la- rum constr~lr campos de aVI3~ão. tenção para apropria es- Os 1'2COl'ds dE 1929 comp eto Santa Calharin3. 

! e s in' da Ameri- Sem dUVida, estes não se Im- d f 't b X ' ,
11Igera. li a , provizam. Não basta apenas ca- posa o pre ~I o, S? re Os americanos adoram ,as e.- ;' . .' , ,____._. ________.__ 
ca do S)ll. fez succe~so pinar urlla certa extensão de .ter- a qUf'll recahlam senas tatisticas. Têm, mesmo, a mania... NUI1l Jornal alllellCuno· O ali '''h 'd't 
nos v'.lnos certam,es In- reno e.entrega-Ia aos aviadore~. suspeItas. Presa e sub- A cada instante os jornaes pu- "Tenhq it honra . de i sen Df llIi rui ' 
t~r,natlOnaes reallz'.ldo,s E' p~eClZo que nos campos haja metida a interrogatorio, blicam os calculos, ou os balan- cOI~lmUnlCar ao~ meus I te
ulÍlmamente nos pnncI- offlcmas para pequen~s reparo,s a senhora acabou por ços, mais bizarros. Tomemos, por amigos e conhecIdos que ' gravellllll en rmo . 
paes pa' dos aViadores, haja provI- f II exemplo os rccords de 1929 Não rt le\'o hont ' 111 [Ilzes da Europa , : . . mento do que poder sernecessa- con e?sar que era e a, pensem que o jornalista,' bem a .mo ,e . U. \:!. , ,Rio. I (-:\, A,) Enfermou su

, < rjo aos aviões. Mas para cons- effecÍlvamente. a autora americano prefira falar dos di- mmha Quenda.esposa. no hllamente com um e~ema no ~ul-
:~ A Pomadll Brüggmllon ] truir, o melhor delles não ~ preci- dos 'furtos_ Simulava rou- versos ~cords de aviação, de momento precIso el11" que mão o ~el1ador FehP(J,e Schmldt.. ~ 

cura toda e qualquer le- zo SI quer o que sen~ preclzo pa- bos de joias e objectos de automovel, de navegação marili- ella me dav'a > um IJlho, q_u.~ esta passando mal.t, rlda. , ra assentar cem kllometros de prata para receber os ma Não; a prefere!1cia,é por o~- para o qual procuro uma 'Falliu a firma ftslan 
.'------------' eslradade ferro, t' 'd tros m-'s extraoadmanos e mais ama el11"uanto espero"'. . ' " Nenhuma nação do mundo respec IV,?S seg~r<>s as frequen'i~s • '" , . Rio: I (A. A,) Foi decreta4a a 

Os une viCl.,-am na precizamais da navegação aerea ~?n}panhlas. .:\te agora, Um cid~dão de Chicago engu- encon~r~l r uma no~açon~- fal.!encia de A~phol1se N, Aslàn, 
, . do qut;,a Inglaterra, Porque, a Ja tInha recebido, por es- liu 40 ovos crús em 79 minutos; panhe.lra. moça. ~omta e com um passIvo de 701 contos 
«CondoI') bem ,:er ~s couzas. alnglaterra é se processo, muitos mi- um belga, de nome Meunier, possumdo 20l~OO dol!a.rt:s ----- .-. 

uma f!cçao. com n~me. uma va- lhares de marcos conseguir escrever 17.131 pala- para me aUXIliar a dirigir
Amerissou hontem ás 8,45, ga alhança de naçoes lI1depen- O f't '. _ vras num cartão postal, obra pri- O 111eu ar-amado com- D' r,. J Báríti~tà

vindo de Porto Alegre, oconfor- d~n~es. Todos .sabem que os d?- pre el OI que Ignora ma de escripta mícroscopica, _ ' , ' " ; , y , " 
lavei e possante aero omnibus mllll~S - e ate mesmo a Ind!a \la o procedimento da eS- porquanto o record precedente merc!o ~e roupana, qu~ Rós,a 
~Ipiranga' ,da poderosa e con- que alllda o não é - fazem leIS posa, reembolsou asj era de 11,000 palavras; miss Ed- vou liqUidar por qualqu~1 , ' 
ê:eituada emptesà" Syndicato Con- que ~em ser claramente con- companhias e depois pe-1 na Aiàlirié é a enceradora mais preço antes de tfansfer!J- > caMURC'dO".oP'iltISTI 
dor. , ", .. ,.. : : tra os.mglezes, Para pren~er es- diu demissão do cargo_ j rapida do mundo, porque ~ó O para a casa que", IIZ . III;~'

TraZia aler.n pe 19rande quantl- se grup,? denações. ha a, 11I1gua ~ ' ., lhe bastam 38 segundos para en- construi'!t:rrohfi Liítrero "1-74 I " 1 '" , ,. . 
dáde de co~r,~P;Ond~ncia ~ ca. as relaçoe,s, . A aeronauhca .servl- .• . ' cerar um 'assoalho de. oito me- .d 11' ", ., ",,'>J ."-" ..,,, t ~ h ' . estara aus,~nl~. el1l/ ~)~e~ 
l a os Seg pa,SSagelrOs, a tá"portanto ,dérozamen,te" ' J~4tI~~ ma Joven can a , de, re~r,elo. at~ ,, ,umles , •.P,o ' , . tros qUadradÓS; ,u> ,>! .~,elt!,,!-,p})!,. ,,!.e e!'1 ,o I~ .t!eAbn!~< •.
bprdo, c.<w" ckstiIIO ,.Ri~de )a- , Ora, ~ parllrde 1931, asltuaç.ão , . ',' . ' , " '. > • tora' de Chicago>rece~~u o ti~: m,agm~Iç,05 PP:~!:lalll~- r~abrllrdo sua, clmlca ,.d:n:- '" 

'U .neiio: Arutêlo la PóTta'edr, Pau'; dãst<'rela~es ,, ~ntre as . varias ,:. I lo de _ rainha dos beiJOS - n~o, tOS:. pâí'<t aI ,~ . 1- la~3 a 16 d()., ~.leSlnO m, t-
Io Hró~. ~mbarcou aqui com parlés d? impeno, mudara ~m- Fe~.t.. <.tI". eI!SSBS , . porque~dê .be:jos. mais doces Qu('Num ann' ió só:"élJe __' _ ',.,c.' ,.• 

~lirtO ~ Santos·rl> 'snr..Errie,·sto pletamente. Par~ ILpor mar da Rn1iu-5e domingo. I\nl3 a- as ouJJ» ~ IM'ITI pootqUr publicou- a'" " notiCia da:' -::' ' . , ~-. -:- '",:.
OuílhmncOat'tckc. >;;,'· !I. a lfadicionaI fnu Ik P;as. seta ao.- de bti mil wus da' I"_ " _ OjvOrClO >,nO Uruguay,glaterra áA!nca do.sul gasl8m- pita&, ~

O btllo Jllnkers, depois de se agora 20 dias. Oastar-se-ãoem IOf.. por ",muto. mu poRI~ no mo- ~orte flUi e~. O nas OIvomo ~vrr~ dr 
abutcctn~de,~so\ina , ere'ceber .baIão '~: E,}\ ,rtRpqr,çãO do m- A veMrOlIldai~m ~ tras- IMnlo de beiJar, o U\I C(QÇjo gmento do n o. a nece~- ~I~ rl'l di\orrío.NOl'O ca.a: 
la malas poat*" " (U.'t.arciro. ClJi;iarne'1toa()sçaml1thos é a ","" lIIbda, ubbado, , noilt, da lU. ba~ manvilho$amtnle; nnlim. " sldade de uma ama; pedl- 1MGt...sol1CU&:..I~~~;'r 'n.t 
~u yia8'em ~ a Capi~ fc>- ma p2r1I tódU u outru ~rtt't da irr$ ~~ • C'afht<draL 11~ dos aOOra t ~ num do de cas~men1~; re,clnmo \'~~~idtua;; .: rtptC':-n
4tfal. via SIo ~ Panmr rTc- atr B 'I de /lo proeu do cnronlro rilt:<:" b:u!co da Injltatnn: ~ _apu de commerClol- liqUidação ulttr. fIO Dr. tr. Volwil~ A 
JU6~:-!i~oY~~lprob~ .;;rOde~.o~1o ~ 11I~-~~f'tnoee ~:;,~ nJI' ~~in~ por lodo .pr~o; mudança ~ -ouca~l(a.,_ ~:ft-' f2t~ 
110 do tOO .,... o NortC', via 8.- tio IMo. mrdite ntsle C'X~. df:1errrptnhari a fipra d~ ·v~ O '*- i o aniorrW mal. de domiCIlio e apparta- A...... Il1o S_:,?3J.l)aIa 11 
tall.1ICIIII, IH Natal. M,* lOS , AJMIflltlfal n ~ da crteçlO. mentos para alular. .... lMCtro. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:sltua�.�o
http:servl.�o
http:Stocholmo.31


• • 

o Ml'ADO- Qauta. 

Linha Florianopolis-Rio de Linha Paranaguá., escalan- Linha. ' .'. 

Janeiro, escalando por Ita- do por ItaJaJ'y e São Florlanopolis

jahy, S. Fl'ancisco e Santos Francisco ~aguna 


Paquete Clrl HII.-:III, dia l' 

Paquete ••••, dia 8 Paquete MI., Paquete 111•• 
dias 


Paquete CarI HIIPcll., dia H:i dias 6 f> 20 2, 12, 17,27 


Paquete ••••• dia 23 R P' 


Saidas 

~ . > ,

SlIidas ás 7 horas da mallhã Saidas ás :~2 bOI'as á821 horas t -~ 

-A- -:-v..---.-50'- l'~dO ~h ~~;i~;;;t.:d;" P~-~~ll g~;~~~ '; ~~~g~~' ér~'i~~"p;;~ 
-trapiche Rita Maria. 


PASSAGENS: Em vista aa grande procura de accommoclnçõel! em n051108 
 ivapores, scielltificam08 /t08 srs. intere8sado8 que 66 assumire mos compromisso Vé~.WeDCIh.~le~ d~ Brilt~: ' r~~ ~." " 
I !' 

com os commodo!! r eservados, at tS ao MEIO DIA da salda dos 008808 vapores. ,idente ~ID L..IlC" premi.da com 
ORDENS DE EMBAkQlI":~-Paru facilidade de sOI'vlço 66 dure mos ordens fi. 4:690$000. ";·1

de embarque até no MEIO lAA da salda. dos nossos VII pores . 
Parll passagens, fretes , ot'dens de embarque e demais In!ol'mbções, v.om os 

proprielal'ios 
C.rlo. Hoepcke S. A. /í. d~>- Abpil ! 

Rua Conselheiro Marra. n. 30 .
In • f);.I;, ..; , ~ , . '.. ._.. . " • ,. I Premio maior 4:700$000 tI 

;~$ '~ @~ ~·.~G~~.rõOOO••••O••••GloOÕOG.a.cj. Não ha como • CRfanO MUTUO PREDIal I 
. .'•U ......................... 

I 


!Compannie Générale Aéropostale I T';j ': ~.;!!l~1!'_~~~__~ Correio" t5".~~r! / , :
~ ~~~ Aereo ~~~~V," U
• 
~ ,h", t.G.A. . Li""" '''.A. • 
t.~ SAHIDA DOS AVlcJE8 DA O. G. A.; • 
i) Pem .l o Norte e Sul do paiz bem como para Europa 00 

a e Republicas do Prata, logo,~apõs a chegada, • 
 O 
,., A ('ÜI'i'êHpondeneia deve ser ent!'egue na Agellcia da Compallhia • 

á Praça 15 de Novemhl'o n 7. ., 
t I! Se! viço de pa~sageíros para o norte e pa ra o sul • ~ 'IP' 

il lnrurmaçôes na Agcrwía fi . I~ )E 

~ faGnamento de malas: ~~C\~;.~ 8 S~1)\~11~d~~!I'U~s!lf;tH}) ~~:::: : : ~ " -"" 11iI·BB~I
0 0~~e.~o.g"•••••••OGO•••••§ ••~Q}OG.OO 

~~ü**}lí**tiijffi*iijiji-Ü:*WffiWiijfÜ*1ffliim-" " --111m -,i--"OGuáU--' 


E o anjo protector assim falou: «E' quase um 

~~~~d~ i5~:~lW~~ !n~a;~~c;;a~adecll~n~~so t~;!~;. ~ .ADVOGADOS II ::.: 
mai~ rebeldes, das bronchites e das constipações,. = tia: em'"n , em todas as af[ecçlles das vias resplrato
rias. .-A" venda em toda parte.Aecacio l\lorpil·a. ACCHCio ~'1ol'dl'a .~ 


l"ilho e EdnllUldo ~Iol'C.~i,·a I 

__. E....,..;~;R;;;.;~ ,;;,.., n. 2 e: S ·m. , .

Residencla : m I 
: Rua Visconde de Ouro preto. n. 70 ' ~ , Nyrba do Brasil ,SA-

i f...."'... m Cm. ' ...... 111 Et ~'L . I . . .. .!
i •- nmn..MmW_'~'" j oon~non I lA~:·!~~re!ld!~:n?~S~~I::ana : 
II"larD~ !~J~!nt:~~lIa" .. ..•; _.~.._ 4:" UU UUU _.i IM'Ul~::;;~;:~;;;':à'IO h. o.! 

pOBSiJi52§t:~2s~A~~3A~~ t~~~I:yg~·R~§C. , I • Do norte para o Hul-sextas--feirasás12 h.• 

Está o Restaurante a cargo de perito cosi- Df P!Ir d M
I nlleiro provindo dos melhOIes Restaurantes' I . e o e UI'. ferro Dr UoJ J I ! 11. 8l_1 f....... "I _111: . do Rloe São Paulo. . , lo. ADVOGAI)O' U. 111.. ~ I. 1H~1'" PARA o NORTE-cartas registradas ,.....
I 510 o. relervadol do .Eltrell.~ o. mai. colllortavei. ,de Flo- 11 ás quartas-feitas .às' 18 horas 


,iaDopolil, e qu," ;a.p,ree"exDIII'ta.m•. ·,aamm,.al,!ao".commodidade pa,. ~ RUI Jla, Plati, i. 1. CirIrIlil-HlIIIllI e cartas simples- até quinta-feira às .8 h; ., .:,.
I (Alt d ' PARA O :SUL-cartas registradas . '. 'I Todos 08 dias varladisslmo cardapio ' .os a Pharmacia Silnlo Especialista em·déntadu· as sextas"feiras até às 8 horas . .'. 

Todo, u, diaa 

prato.~ 
da. 

café 
1.' " 

'e IÓb.eaí
\J 112 

.
ho,a. almoço com idlreito a 5

O • 8
Agoslinh ) 
, derDos 

ras artUlcluls pelos mo- e carf .mples, alé . s 'lO.b~ . · " 
·,'.
>;~r
,:~.r 

.. .,>,
I ... .' e 
.. 
.., preço 2$50(>;" 

. . 
o proces80s : euro-

.as .s.J á

. 
: . ,.'.

1:
... . 

I :Está O Bar c Restaurante ..Estrella.. .situado. a~ ása~61 ~o~a~.as 13 peus e americaDos: lEem,. rlSSAGEiRIS ~tCoRRESI'III.ICllSf 

tn!_ ~~~\i:~.:~t~~~:d!O~~;t~:~!O de .I-v-.-,-.' -.-d-.'- Para~lelMre~juio~maçõe~~ôlll "~8 , . ..:':_ " 

íl ,,·~ut. :ts:; aE ÍI~'E~â.'(â;;it~1." · ,. .! ,.n'o ..... ,4 ' . i. . en~D " ~' <, . , '::.> "

I 
,, rE~("'~~~}28:,. . , U.m t o!n. .eo~ e.. . C:~,~ " agentes 1... .... ===... . "'Sy dnco . · · o ·:;·~· ~ lrrilãó 00) •trez de mornd,a, .uma para nel!oi:lol;.f~ci:e::.~!=HDJ-QllHIC.:1 ' T. · Adlêl'Ín' •.. •
 

" ...~ JIIU aAlGIA' ~m Kra~de ·pulop~r.a ;, ~~~.es coJll I r-~--~;;;,;.,.-__.....I. I 

~ I · I l .r:ij~~~:~'J ~~~~~r;:t~t:1:~.~r:2~~ ~?=::=t:*"..-:::: End T~~~~~~~O_!~~n·p:c.l 1<>2 I 

lillllllllll!lIlIII.'~Rü' 1 r~;'l1 IKCQI dot Ciníiieí. 1rK!~~':~-..o::: Tel~pbone n. ~= FloriaDOpoll.
;p.~F. : ; do 110 
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, _ L 

• • , do DH. EDUARDO FRANCA I I fIfl 011",.,..110 U I CAROBA B MANaCA· de "OIlAbelaDPI"~' 
p':a:':I, ~=r = 1ct;. 'trl~~~~g~~Hbr=:CS~~/)J I fJ ..,r..u. DO 1HAl UY.ml I O ,~I dos cIqM.S!:c.,;=~~"~~III~r~ell do 

.. !.wOp&. . 1 AlDC:fka do ~. "-_,ri,,. U J. 01(" m. I I'~çf) do endn lUII 4fOOO "I ,'''''-' daI'n. etc. !lUt, 

~ , __ _____hi' :~_ _R['T.A..' O' - R_.,. __ ' .p._..._- io .. ~· ••E o...EMA '_A-_IlA.I.l.OII.I.- ._. rA.LIA_.... IICI _. AAAU.O f.. ' ___ _.Oum ,.-_,_10_,.'. ,... Il4 _.____-;;-_____ __ _."IlÁll -_'.

'~~ i 
r • "Y " 

017%2>4"0 ,-----Q!!!._"" -----
POUI1C v. Ex(~jn. o seu dinh~il"o••• 

• 
Não se e~queça de que o 8eu cal'ro 
lhe dará magnifico resultado 8i 
começar, hoje. a consumir a nova 

~' a ma\s ttot\om\ta 

3\ ma\s Sa~\e 

DISTUIBUl])OR 
Rua João Pinto, 10 

:De e~"tosãa tal'\6.a 

Em "isto do SUl1 grande cconomio. 

sUl'prcUl-sc, l1ctuulmcnte, 


com fi "400", todas aR cmpl'esus de 

urnnlbus rlo (;apitol, do Intel'IOl', c 


~1'8nde parte dos autos de 

Flol'ionopoJ is! 

I 
M, 

~I - Venda-Ie assim rr-mocDda. Ci! me revolto 
com a .~or/e que foi tão il~ilisla cOllllllii!o: deI!' 

ai 

me o.~ peares fnW1õitno!lo.! WCi'iliO.< IlV•• qrracs 

dcl"O I!.~rl! aspecto \'f!llcido, de I'dlric<, prematu· 

rll . Quat fi o .sel!redo da IlIa cOllScrvação? 


- Nilo Im sq(nxlo 111i!um : " que cu fí:r:,I/uiln·)1(1 

a! 

do so{(r;a como 11:. elc tües illt.:mmodo8, foi 

trillar-me COI/! "A SAIlDE })11 MULHER"quc. 

r:!~tabelecl!lldo a Siltí.:1i!. !Jrotong'il a mocidllde. 


)t I Ali Colicas Utel"Ín;;;s. o nhcurl1illi~i!l(l. ilS flô· 

)E ! m.~ Rrll/lcus . C/ur. tallta me m,!r(}Ti::O:lVLj}!l. 


dr.sapPllreccrlllll (~nI POUW [(!lupa, 1[1'I1"i1S 
ao incoJllpllTiwcl rcmc:!ioJ: ) 

~I A SA~~,~HIHJfER 

ar·:~:~T.!~J:::-°1 

ei o habil clinico pelol~nse c distincto sc('rctario do dou· 0•. 

lo Cenlro .v\edico do Hospital da Sanl:l Ca~a de 
Pelotas, tlr. Francisco Simõcs Lopes, assim cxpende "lia tt

l oPin:n~o~cS~~aE31~a;S~;ta~e~~c~~~iCO Pelotcosc -: • . Os resultados inequivllcos por mim constantemenle ob· .. 
i,dos com o .Peiloral de Angico . , prcparado nesta cida- • 
de sob a vossa direcção, levam·me cspolllall~.mcnte á pre- : 

. ~oar a~ suas virtudes Iherapcuticas c a aconse lha·lo con
hantc em todas as mole~tias do apparclho respiralorinI acompanhadas de tos.~ e. Sol.'re e~t:l , a ~Il:l :.I("CjRO exerce-se • 

~.. de um modo tão efficaz c prompto, qucniío ~c deve nesitar .,I
\t.IIClDOOtl~X:«::(:~)(~"+OC~K~)OK~~{.~~~:rbt~ICOOOIOlC/ ! . Ã~rr:i~~~i;11l d~~u=~~I~C~tf~~~;~~~\~I~~~I~~~~~e ;X~~~~'~i~~~: •

'. ...... -._-_.... - --" -OOO~~'-í-'- "" " - " ' -' ...-. .._......····_·····_ ······ ··--11 :~~~t: ~~:Ige d,~ei~~crOd~~)s~~use:~~:~e;~~ a·:~~ii~ti~r:2c :u~: : 

SWG DSp~Un DS EARM~iWA~ ~)( : \,.' 
pre. lU.j'·da Fah..Jc..... ~ 


, .' • d • . J~ ., . .. . •• i 

S, A. ~J,(l.!~cm(l 1~.\lIapé~. Ilgho i( 


6 r~ ,A~)ELI.J!, (ltol1('1) . ~ . 

FiliaI do BrasIl=~ão J ••n,u da llUla. Vlsl·a. ~ 

A ma;s importante do _ ' 
mundo. Medalhas de )( : 
ouro em todas as ex ~ . 
posições. Reconhecidas X 
fg2~~ ~~ ~~~~~~e~Odc~~ )( . 
os tamanhos e qualida- )( . 

~~;: ~eD~sat~o~!? ~a~: )( 
mitonadas, Chromatícas j( 
c a Pian". Melhodos X 
~~:g!~:litar a apren )( 

<~' Qarantlas: Por todas 33 minhas ndfnlOll i cas assumo a ~ 

i:~~n~~~II!~~1je~I(~r,~~nd~s~~igg: mcnes os eSlragos ca..- )( 


; .~eçam catalugos Ulustrados g ..~~tls )( 

, .CllClssionarío Exclusivo no BrasU )(


deão Sartorello )( 

< .'.'" LinHa Mogyana-E. rle S. Paulo ~ 
~IlClJC.' ·jSC~.OlJCO*AlOCiDlACB*OIAioV~~i~oAt.OK)O~;I 

'1° garisa~~~~tas, 2 de Setembro de 1922. •I (Fir,?a.reconheci~a pelo notario A. E.Ficher). i" i EXigir o Peltlral 111 IIICI Pelate.se
!. ~icen<;a n' 511. de 26-3-91)6!_ DepOSIto gelai: Drogaria SEgUfIRI- Pelota6 iO'O Em Curityba na Drogaria 5iegel & Etzel, Minerva, Andréi. dI:' Barros, elc. Em fTorianopolis: Hoepcke. &; C. , ~au·lO lino Born &; Olivcira, RodolpilO PinrCo do Luz, VIIJVtJ Chr;~· 
:. lavam d~ Oliveira. ~;m Jcinvílle: Henrique Jordan &: C.,
I eic. Em Paranaguá Alberto Veiga <li Cia., etc. 

iO . . . . . ..
1.0.................000" 

1___ _ 

I 
I 
! 
I 
• 

__._ ______ 

.. 1O\t1 ....._ ~1;?tt!~ ,..;• 

.. ai";u1·~OO. 


"'(;().~V.L"_ " ,o. ~il::-:'C!'::::e.·"~'. ...~_.".,. ... -.... . 
A. nlAe.- que .TDem~' • ___ lorUnaor _ ..... . 

Vr'TAMffiL 

.. Da. IlAMI....JIJIA•.......-.... ....................: 


e..n nfIMr ...... _n__ -.ta .... __ ........ ~ 


.... •....... ""JI....IA~............ 


'.Y'ff4 ?nl/~ /6-- . 
COIIPAIIHIA .file. P" DO lua 
... H .Il.tJlO · Ma ...... -CllllIU& 
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D desappandmlmta Cinema ao ar T'........._ 
da commtssarlo da livre P a AOrtl callnoe ttoJ.: dai ..... D dr. 

"Corcovado"~u.1~OHl8nto político ~ 1 _ ttt- .~ '=-;...:::-~ ~ la 
/Q NItMk, iMMk#tIrn- AIRto e MIrtI .......... Oui- dr. lIinIB 


-:xx:- Te"afpetT/klo o .~.P"J «. lNItn V",- Porto AItpe-:-,.-lX'""'i) Com-

Bem diz o povo: não ha nada como um dia de-OUIÕ!f!i íi/o'lilfô.t1é; '<~~ '::::,~ ,:J::' STMe MIriI Phllomena 0aI- II'IUnbnt de I,.,.... q_ o 11. 


pois do outro! . Rio, I - De bordo do vapor as vtlhas dIJiIdn btrIlild" Iotti, RouIina de ~~ de Medriros,chcfc cio P. 

Hontem, com os olhos no céu e repinicando «Corcovado>, da Companhia ras, 'tilmírl4l -'(1 wprn/.s. Colta e a _ina VoAanda da ~ R. lU'eOeu do Ir. Pft'I6dmIe 


beijos na ponta dos dedos, os nossos liberaes diziam, Cammercio e Navegação, que ,..... lUL Wabintlon Lul.. o ICIUinle .. 
tremulos de cmoção:-'O Borges! o nosso chefe! Vale deixou o porto de Santos com tOÁftt!Is~~ SHRSc ffllldlco Paula de IIpImma: ' Ttnllo a bon,. • 
a pena seguir o seu civismo. Não ha outro, Si elle destino ao desta Capital no dia dVilizadoi;fp p10 di IIIz Souu, I0Io P'mira c Ftlinlo ti. IJI'ewntat li lftIi.a yjyq ~ 
não existisse, nós o ereariamos>, 28 do mez proximo passado, foi e dt ptnpidiVã;r''i jll IM db ckM Seneo. e o mndno Mudo @lula<&a priI attitudc dew.s.,

Era ao tempo em que a Alliança apertava a bar- notada a falta do commissario um ar modtrliista e brilhan- TrixrirL cipa, dnlntnnMdl e patrioüca
rigoueira dos cavallos e afiava a ponta das lanças, Victorino de Medeiros Torres, te. Mas, Floriaflopo!ís in- passã:hóje .a :. data anntwn&- pot' v,. f1I;L a"\UnIda, "" I~

Hoje, dando sôcos em cima das mesas dos cafés brasileiro, de 37 aunos, solteiro. ser cúJade ' ~ de, Isiste em lima ria da interelsantemenina~lvtilÍ dai P~ 
e vociferando os insultos mais soezes, o liberalismo logo que tal se deu, fez o alltiga, grave, consei/lU!iral ne, filhinha do sr. 'dr, Oscai'iRa. de ~ço conmte, atliNck aJüa 
exclama:-·O Borges! Nunca valeu nada, nunca teve respectivo commandante lavrar e dOfllestú:a, mos, redac~or>da nossaconfre..~ f,h~tnlc' ~ ~ de Iodol co
prestigio, O melhor será eliminá-lo!· um termo de desapparecimento, 

E' que o valoroso gallcho, figura expressiva de por elle assignado com os dema- ab';',::~~~o,!';/~há ''!m Qt::. ra eRepubllca ._ . "... > j'iPor';rmlnh. ;ll3rtc! OUIO Itmbrar 
brasileiro e de homem de bem, condemnou 11 mashor- is officiaes de bordo. radas da6 1I0ve horas, o faz annos, hOje, a senhorinhâ '1lieJross,!>'ãffi~t qlX dndr Ju
ca e os mashorquciros e extraviou, com a sua palavra O desapparecimento do refe- clUlile e o lenço de chifa Elza Hoffmann, filha do sr, Pe- nhocde ., 1,~6,~'1~1ndo 'I. exa. r 
vibrante como um chiqueirá, o ajuntamento dos bene- rido cOll1missario foi , tambem na cabeça, dro Hoffmann commerciarite na todos ,o~ '" flogran~ do 1111. • 
liciarios de revoluções sob o commando solerte do communicado à policia que està Aillda domingo 11m ob- Palhoça,' . ~i:s,~~~I~~~rnOJ~d:a:~~::sybarita de Pedras Altas, providenciando para elucidar o 

Não commentaremos o juizo dessa gente, O pu-' facto, que, embora a supposição servador displicente, Qlleaca- IeIII ~I .......iI.. • Iheram no .seu '..' Eltado.. natal, ~ 
blico que medite e escolha o adjectivo que ficar me- de se tratar de um suicidio, 1'0- bara de ouvir uma orches- .,.,.... fi I v, exa, me havia manifeslàdõ a sua 
Ihor ao -liberalismo» dos nossos alliancistas. de tambem ficar reduzido a cir- tra '10 "ChiQu/n/w", anda-, " I I~ orientação segura e fil'nIê:"dr qyc 

va de grllpo em gmpo aja- ,RIO, I .IA, A,)-O Dlano 9ffl- os pleitos eleitoraes terniinàm nll 
• A ,. • cumstancia de -ter o desappare lar indi{!nado: clal pu~hcou hontem. na mte- urnas com os votos que 'os wri-So tem de dizer que concol'dom! cido perdtdo o ~mbarque,no por - "Ora, já se viu isso? g~a as mstrucç1ies baIxadas pelo ficam, Cordiais saudaçÕeS. Ia.)

As primeiras entrevistas do sr. Borges de Medeiros produ- to de Santos, 50 tcndo SIdo no- VOU ao bar para me d/ver- d!rector do Departamento do En- Washington luis,' ;.. ,
ziram panico, diz o «Jornal do Brasil" de hontem. tada .a sua r.alta quando o va- fir, ouvir cousas alegres, SinO para os exames dos cursos ' . .

Foi feita lima terceira e dada ao orgão olfieial do p, R. Rio- por Jà em vmgem para o nosso 
e _
 

vem a orchestra e comeca a seriados de preparatorios b,:m O sr. Borges de Medeiros iés
grandense, a qual teve, apenas, o merito de abrir duas portas de porto, tocar trechos de operas, como para ?S exames,de admls- pondeu nos seguintes termos '<Ti
~~~:3~0~oS que estavam muito compromeltidos no movimento -fi "alia e asua p/Ullltasias musicaes serias são aos ,Inshtutos de ms~rucçilo ve a grata surpresa de recebtr 


como si o "Chiquinho" fôs- secundaria no anno lechvo de hontem ás 23 horas o honroso 

. Com. esta ultima entrevista, entretanto, os p~rtidarios ·alli· marinha bellita ~:r:?~/:;:l: .Ía:~~::':~ 1930, ._ telegramma que v, exa, me dirigiu' 

!;lr~~:~~~ sJ~li~~:::1e ~~~id~~ds~ ~eni~pd:I::ov~,os eIxos e que a Taranto, 31 (A, A,) - f?ram e da Pavulla"! Cal.l I. ta '-Ih· a proposito das despretenciosás

O proprio sr, lindolpho Collor, com a autoridade que lhe hOJe lançad.os ao mar! aqUl , !,s O observador displicCllte 18 1111 111 anu considerações por mim externa

advem de aulor do manifesto de 20 de Setembro, declarou que submers~vels, «Posamm~' eflllp

tem razão, em parte. Reunir-se-á am!lnhã, ás :!;t~~~i~!~eC~1da~~I:ut~iC!~~~~;eslava perfeita a accommodação, o ajuste, Manifesto e entrevista po, Corr!donl', e o navIo motor 

seguiam a mesma orientação, -Clttà di Baslla· . llã~/':;e!aa~r~epf;; o;b::;~ 15 horas, no gabinete do fesso-me desvanecido por .haver 
A parte contraria á Alliança - esta tambem se mostra satis- R?ma, 3,1 (/\ . A,) - A 27 de I'OS com o pranto do violi- Sr. dr. Secretario da Fa- merecido de v. exa, as cQ~il'âtú-. 


feita com as entrevistas do chere do partido dominante 110 Esta- Abril proXlOlO, serão lançados no no "Trovador" 011 lia zenda, a commissão que la,.;li;es ~ conceit~s. COIll ·q~~:rri.e 

do do extremo sul. ao mar qu~tro novos cruza~lor,e,; "Bolzclflia." Quer o "Dú promove a cons trucção (hshngll1u. CordIais, !l.1udaçues,


Podem as palavras do sr. Borges de Mcneiros ter o dom P?ra li Marmha de Gucrl3 Ilalm· Nella", a "Pavllna", /IIaxi- da Casa de Santa Catha- (a,) Borges de Medelros,
de contenlar plenamente a romanos e carthaginr.z('s, a · Iihrraes r, naí:. . d xes alegres e Slow's-Fox . O 

c <reacciollit rio;' . ? .. Serã~Jsel~n~~d~~ v~~~~ec~v:~~~:~ trepidantes, rllidosos, com rma, 5 ca~os 


• ,pelosestaleiros de Spezzia, Tri- ~~,tuqllrs cgUillc/IOS de sa- Cancur....... rlltos asquerosos
O apl'etladol' de comedias este, Sestri, e Castella Mare, As musicas dI' sobrecasa-
O sr. João Neves é apreciador das comedias de Pirandelo, ~oma, 31 ,- Os cruzadores 


() <jornai do Brasil ' affirma que elle costuma repelir os <lr- eflUme - e · Zara-, o 'scout l'a e cO/·tolo, Ilraves, como .111'11 A<XUSADÕ . DE TER:' 

gumentos de algumas, na sala de cafés da Camam, Entre as suas -Giov3n; dali: Bandenere> e o 
 aCO/nIJallhantes de enterro, SEDUZIDO APROPRIA 

ficam bem l'/II salões de I.J••lcICil •• ,.ill., . fIUIA ' . ;:;,',preferidas está a daqllelle sujeito que deu r:l7.ão plena 3 11m indi. I,:ader de flohlha . Alberto Da

viduo que o procurou. E minutos após dá tambcm razão inteira glussano". que serão I~nçado~ ao ron;:;~:;os em /930, l'1/1 .!~~o, 1 (A. A.), A NOI- RIO, J. - A policia está ao:' ,,' 

a outro, quO' linha interesse diametralmente Ol'posto, A mulher mar no dIa 27 de Abril nO.5 e,  piellO domínio do Ja2Z, do te m~0f!TIa Que resolveu purando um crime revoltante, em ·· 

'lbscf\'a: lalleiros de Trieste Spezzia Cas' 
 a/I'Rria barulhenta L' da supprnmr as provas de que apparece como cau~ador da 

--·Como pôde dar razã() u um e a t'l.ltro. si rn<.1a qtl~ 1 !{'m tellamare e SestripoIlcnte, ro'spcc, bl <Jgue. maillot e anthropomctria d('sgr~ça de 11m3 joven o seu 
;l'U pon!'j de vi5!a? tivan\('nt~, pertencem ao typo Por certo, a ordlcstra Que no concurso de bellezél. propl'lO paI!. ,[ u bom do velho: estabeleCido no tratado de Was  domingo focou /10 ' ChiQui- ---.--- Chama-se esse asqueroso "m

- E.' exacto. Você tambem tem razà0... hiugton, deslocam )0,160 tonela nho" é uma dos melhores IIIHI'Iuta H,·starl·ca dividuo Domingos 5erranô"l 'padas, têm:oito canhões dI' 203 conjuntos Qtle possuimos e 1111 ra esta Capital viera, de S. Paumillimetros. varios canhõcs antifi "fi Fedel'açãou e o resultado do executa, com maestria, lim- Terminaram a 31 de lo, com a familia, pas5:llídb areaereos e tubos lança-torpedos, 
podendo fazer 32 nàs horarios, peza e gosto, maravillUJsos março p. p., as férias re- ~~iB~t:f~~o~OdrigO Brlto n. 27,pleito 

Porto Alegre, 1.-0 quadro com o resultado das eleições tre~:. ;~!icao 1:::/d~ gulamentares do Institu- É casado com D. Anna Rifa 

presidenciaes que a · A federação' estava ·publicando diariamente RIPiS80 do ~apao PranlBSW C/1ÍQuin/UJ, jica mel/lOr o to J-Jistoríco e Oeographi- Serrano, tendo o casal uma fi
e em que o sr. Getulio Vargas figurava com maioria de votos, IH II Fox, o • Vamos apanllar co qe ~anta Cathar,ina, ~h:~ a~~~~~~en~eh~:::enlt:m:l~t~O~ 

Cl~sSOU de apparecer de alguns dias a esta parte. 


Esse facto, que coincide com as recentes declarações do sr 
 MIl,1I! JDo.--causou J:':~;o':Sll'::~:::da i::: contmuando ~ expedlen- seu genitor como causador 

Borges de Medeims, tem dado margem a naturaes commentarios. 
 PalertTIo te, abrafll-se dentro do ,.,m- t~ da resp~ctlva secreta- da sua desgJaça, 

grande sensa ção aqui a (ão emjllbüo, calor e vida. na a funcclonar das 10 Tinha ellaQuinze annos quan
't - prisão do Barão Frances- Braz Cubano ás 12 horas e das 14 ás do foi deshonestada pelo mons-PaneIIa em que mUi os vao mexer,.. co Militello h'd 16 horas tro, durando essa ignonil união 


foi propalado pelos orgãos da <Alliança' que o sr. Getulio d S" ,c,on eCI O _ " ___ pelo espa~o de tres anDOS, com 

Vargas, candidato desse grupo á presidencía da Republica iria em to a_ a ICI 1la" sob a Estao suspensas as I. fIi • I IiIII o consenl1mento de sua propria

lançar um manifesto á Nação, dizendo qual o rumo a tomar du- accus ?çao de chefiar uma b . d rt ' 11 mãe, que envidava todos os meios 

rante. a phase da apllr~ção do p,leito e do ,reconhecilT!ento dos Quadr,llha de b<l:ndidos, o ras O pO O I _ e, modos de que não viesse a ser 

l·andldatos, Ess~ ma~l1festo se faZIa t~nto maIs nec,essano quanto associados para fInS cri- Por ordem e"1anada , . . dIvulgada.,

d~sastrosas haViam SIdo pa~ a . Alhança ' os effeltos das entre- m inosos. directamente 'da dlrecto- . Pans, 10.-NotlclaS en- . O facto fOI I~~ado ao con~e-

Vistas do sr" Borges de MedeIros. . . Militello foi ria da Companhia Nado- vladas a um residente de cl.m«:,nto da poliCIa por Joaquim


O mamfesto, assevera o <Jornal do BraSIl ', de hontem, vai . preso em 1 C t - C· L R h II (O Slmoes, 
ser dado á luz, breve, segundo os jornaes <alliancistas», mas não Enna Juntamente com n~ de ons r,ucçoes .1- a oc e e, uyana Enamorou-se elle da moça e, 

leva assignatura do sr, Getulio Vargas, Será assignado pelos numerosos cumplices. VIS e Hydrauhcas, do RIO, France?a), esclarece!l1 que quandó lhe propoz casamento, 

membros da commissão executiva da «Alliança», e está incumbido O barão é presidente foram suspensas as obras Mestormo, o assassino do ella revelou a sua triste situa~ 

de redigi:lo o sr, Antonio ,Carlos. . de uma Congregação de de dragagem que vinham joalheiro Trumpheme ul- çã!" tudo lhe contando, 00-, 


ASSim, a Nação contmua a não ter, depoIS do pleito de I de C 'd d d \' d n timamente condemn' do mmgos, sabendo do que se ha:,:
Março, qualquer manifestação por parte do candidato da «Allian- an a e, sen o rea I?a as o ca- . J' a via passado, fugiu para S, Pau;::, 
,a>, III~IIIIII H fII iI lIe nal da bahla norte deste as ga es, guando procu- lo, indo morar á rua 5, J~(),só;; i 

,Tivemo-Ia do cht;fe do Partido local, a que está filiado esse JII unIU IUlmal1 [ U aIo porto. rava evafhr-se durante o agora regressando, na, persua~J 
candIdato. O sr, Getuho, ao que consta, não se revoltou contra nM de IllaPl banho, fora atacado por de que o caso não lIvess.e ma...I- ,. 
e~sa palavra, nem da mesma dissentiu, como fizeram outros dis- IH DI l Ium tubarão e viera a fal- or repercussão. ,. . 
clpulos amados, BUff 1 31 (A A) M'I F F Arevlstadurevlstas lecer na ente' Entretanto"a pobclao ~'~ag~r: 


Não se sabe si em politica se applica bem a theoria do dred Kaaou'fma ' . '-dt 1- 00- OI :':te"J-e~:O~Ie- consequencl-a rrndana ferp. dava e, assim que '-SoUbe.. ' éIà... '.'..'.'s.•u......a. 
equem cala consente>", nn, a e en- a e, o mas. _OS en- presença, prendeu-o, ;. 

!,\as é notorio que ~ouve mu!to empenho .para que o sr, tora do, r.ecord 90 m!ln- , ." mentos recebIdOS. Na Delegaciad~ 21",?ii~~c!() 


Getulio Vargas, como candidato, asslgnasse o manifesto e s, exa. do femmIno de LooPln2' CONCURSO ' INTERNA ...'O.Rl\.... 'UA.·VEL.'. por onde,C?lTemquento ,. para , 

se recusou a isso. . the loop" , com 45 voltas '. - ~ L .l!.L . .. ' .. ... . apur~ · o Igll, I' depoI 


- ! ' . -\ effectuadas seguidamen- CIONAL,DE ~E~LEZ~ LEV..ANTE ,DE ; a vlclima, qu . ......... .ii ~ o 

O boletim do ."intel'v~~ção" é falso te, quando tentava h~n- • ~at~I,1 - . <FOI , ~Ielt.~ . ··· .. IN[jI@S>~·F>., :e~u~:~tc~~~~:e= 


R!o, 2 (A. A,)-O ga~m"'1! do I}umstro da Guerra. distribuiu tem, em Kansas. Cdy, MISS !'I~!é!I, .,!!. Srta_ .?dJ_ ',, ' i '''. ......... "';,2;[;" "" ':· ;;: 7' ;~E." Wn ibiíiiüdo "te IM:.

a ,segulAte nota: eNlIo eXiste bolebm algum da terceira regiio bater o seu propno "re- Ia, Oarcla'i"·Whª~º,,,!;t·)o ,;"J~u~lY!lgud, (Equa(JorL I tnonl· . 
m!!Itarnos .termos do que, como tal, foi publicado por allruns cord"cahiu de uma ar se 'J\lexéU1,ar~\ funcaona- - NotiCias procedentes 

;;,.;, jornaes ,destacidade, com referencias' int~enção federa! nõRio turade3300pés ,,,,;: rio ;4a ,~enc.~ do 1I0yd ~~qt , ~~I'?,,<!!.fenltcr-scre-I r--~D~--8----'"I 
"' 0!'l'-",d~do ;Sule · ao dr. Borg..es de .... ec! .. ...r...$ , 0 te ....tO ......d.I .UI ..3do . '" . .. d t' 'd " · . ;'.: Br.a ..1 .. l A ..o ada ,........ M_ .eI... o . .x ...v .g .. A .•...·"d ..s ..le.r.o , aqUi.!. glstr:ad oforrnldavellevan~ . Is ,absolutamente d also. ..<·, . ..•. oC, ·· ••.. ,<.";".;'C<i. ..... ..., . " i' , es eml a 1I,Y!~t (~ra .. .. .._.. ..' te de lndio~rto de Ibarra cura tod. e qllalQuer f..


tiICI IR...... I _. .. &r.1 rOi salva pelo para-qu4- Lloen.ft no. kta..
Dez mil andíllenasam~l_r_______.! 

- . cU)'. I (A. Â)-A JunÚlApa- das, soffrendo apenas h- T~,.p"'. açam fazer uma incursJo 
~cm-no, moladorH da radon tOnduiu OI llabalhos de 2'elras ecchymoses, Rio I - Foi concedi- nessa cidade_ ~ .....

Ta i'm~ ~ r=::: ::f:t!fl==-=~r ;u1: Mor,e • Viu.,. da a licença de l;Im an- Aff~-se que a attitu- Rio, I '+ AJ-VIoImÚl ... 

tal, contra o lacto de ~1~VOk»s' dr 'Odulio W....' no ao teJeaTaphlSla Ar- de dos mdios representa I0Io deslnli,1I a fabtb de ... 

«r,tm ~1M2~" !ta mai. de Varaaa--93l voto&: dr, VidII Sor Berlim, I (A. AJ-FIIIeceu a thur L do Livramento e uma reqresaUa aos abu- t:B.....~..tci: . I 

q~nrt diü. CInto focos da UI,,- rea ~I \fOtos r t.)oIo Pn. villVll do lICMIvtt C08IpOIitor de J mezes 10 t.PeIrl- 50S 'pr,ticIdOS pelas IU- SIo'ra.ciIco x..ier G. ; 

'flInaçIo daqlatltl W! publka. ~ w...... pldsta pto PIm Qoó1es. torto., .... __ .... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:para-qu4-Lloen.ft
http:lan�ad.os



