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Nov~II.~.daAêr()Plstal
pàr~,"'a :~Patagonia 'esta:-:xx:-

RlZalizou: slZ com successo a ligação IZntrlZ 
'.' 

8ulZnos Rires, e Rio 5Z1l1lZgos --fl t' 
viaglZm inaugural foi flZita em 

13 e melrl horas 

Cinema ao ar 
livre 

A rldlltk I 1in411• • IU I 
tris'" diz,.. lr1fIas. 

IH lado. ~. 
tu. (I:J las ~_-'" 
MYÚ:S ('... n'R IRIImID ,. 
IUIlI 1'1*0 /41tllfÇlll 114 I,,· 
d14 '.ffI/ _rl4uldflU (111/. 
'/11, /iUdIHI (' pmut, Irw
JisltwDtntk. 

Buenos Aires, 3. -A viagem inaugural da nova linha da 
Aeropostal para a Patagonia foi f~ila em 13 e ~12 horfls n~ appa
relho . Lale 28 ' , pilotado pelos aVlado.res Negnn e Stunt-Exupery. 
Apesar da violencia dos ventos, que d.urante. todo o percurso. não 
deixaram de açoitar o avião, os refendos pilotos lo.graram vencer 
em optimas condicçõcs, naquelle reduzido espaço de tempo,.a 
distancia de 2.600 bilometros, approximadamente, ~ue medeia 
entre esta capital e o Rio Oallegos, a cerca de 200 kllometros da 

Terra S~rt~i:a~~m da viagem inaugural ~ sr.. Bouilloux ~_afont, 
presidente da Cia. Aeropostal e Almonacld, dlrector. da Cla., em 
Buenos Aires, viscondes Delalot, director da AgenCia Havas na 
America do Sul e um rcdactor de -b Razon >. 

Aos viajantes estava reservada a mais calorosa acolhida por 
parte da população e do gnverno do Rio Oallegos. Este t~legl'a
phou para Buenos Aires solicitando auto.rização. para acceltar o 
convite que lhe foi feito para tomar parte n3 vlagcm de regresso 

do. «~~en;:';; accentuar que, além de uma nova victoria da 
aviação francem e particularmente dos serviços da Cia. Acropos
tal, a inauguração da linha para a Patagonia reprcsenta uma 
data na historia da aviação, com a ligação regular da Europa e 
da Africa·com todo o mundo occidental, e constitue inapreciavel 
beneficio no tocante á valorização de 114 parte do territorio ar
gentino, sobretudo de uma rica região lanifera desprovida de 
meios de communicação, e por vezes, privada por 2 longos me· 
ses, de meios de exploração. commercial. 

O «Late 28- deixou pela manhã Rio Oallego com destino a 
esla capital. 

Rio Gallegos, 3. -Festejando a inauguração da nova linha 
da Cia. Aeropostal e ligando o estreito de Magalhães á Europa, 
o governador offereceu ao presidente da Cia., sr. Bouilloux 
Lalont. um banquete, em que tOll1aram parte innumeros convivas, 
entre os quaes o sr. Almnnacid, director da Aeropostal em 
Buenos Aires, o consul do Chile, o visconde Oelalot, direetor da 
Agencia Havas na America do Sul, o com mandante do cruzador 
argentino -Vicente Lopez> e IlI11 redactor do orgam portenho 
«la Razon>. 

A' sobremesa o gove"líU'dor saudou o presidente da Aero
postal, sr. Bouilloux Lafont, enaltecendo o valor da sua obra e 
sobretudo a impnrtancia das fecundas perspectivas que tem aber
to li França, 

O presidente da Aeropostal agradeceu as pa lavras do 
orador, num discurso repassado de emoção patriotica, em que 
exaltou o futuro da aviaçãO. 05 pilotos Ncgrin e Saint-Exupery 
atravessaram o estreito de Magalhães e a Terra do Fogo, consi
derados até agora como intransponiveis pelo ar. Nessa excursão 
tomaram parte o governador, o coronel Bordera, o consuJ do 
Chile e outros passageiros. 

Nada menos de 83 pessoas, entre as quaes muitas senhoras 
e senhoritas, receberam encantadas, por essa occasião, o baptis
mo do ar. 

A campanha anti-religiosa ;:~::À;:~!~~:~~~dae~fJ:d!m d;s oiS;;~1t~~ ~~:a ~aRl~sd/j~~~i~~: :;(Gr.·:IJ' ~,J ~, ''~~~'·J. ,(].~,,na Russia a bordo do cargueiro inglez . Pencarroao >, chegado ha dills ao I , 

10SS0 porto ,,"
-:~:- • ,I Foi ao 'capitão de fragata Dario ele Castro a quem coube 11 .. Y. \." . 

Londres, 4.-Nas declar~çoes feitas hontem, da tnbuna da piedosa tarefa de reunir e acondicionar ~m urnas especiaes os 
~amara ~os Lor~s, peJo Arcebl~JlO de C~nterbury, sobresaem as restos mortaes de todos os brasileiros inhumados longe da pa
mformaçoes relahvas ~ persej;:~lção mOVida pelo governo da U. tria, dos quaes muitos já repousam no Brasil. Faltavam 05 que 
R. S. S. a todas as seitas religiosas,. te~do aquel.lc prelado accen- acabam de chegar e que terão agora o descanço eterno ao lado l' 

~~~~~~~~o:i:~i!!~~~e~~~:~~~~:~!~r~~,~i~~~ceI~~:ae f~~~~;{~~~~ :~:~:s~~~E~~~~~~~:~~:~~~hl~:~::n:a:ov::ce:::r~~:CI1:::: r 
trmta Ó~~~e~i~~~I~~~lara ier tido occasião de verificar a authen- que esses despojos tenham o necessario destino. 
ticidade de varios documentos relativos á perseguição religiosa I 
na paiz dos Soviets que lhe foram enviados por refugiados po- O enigma dos rad.·os 

Entre esses documentos figura um pelo qual verifica-se ter I 
sido effectuado ha tempos, o fusilarnento de 11 pessoas, pelo _____ ;.:.t~ 
liIicos daquelle paiz. , _______~~~~~~~~~ 
ii;g~~~. facto de não quererem abandonar as suas praticas re- OCarioca-reporter vai divulgar a o cadaver d~ um ICam OCfalO esmiaadD 

o Arcebispo de Canterbary terminou o seu 'discurso, na h d °f desconheCido _) 
Camara dos Lords, accentuando a necessidade da RlIssia Sovie- C ave com que os eCl rava A Ch t t d P I' Sao r aulo. 4(A A),
tica de respeitar as convicções do povo britannico junto ao qual - :XJ[:- . c'la da ecaa !lltraal fOI.e 'Inr,oorl-- O op'erarío. Franc,isco T 0mantem um representante diplomatico e de tolerar em todo o seu P t 
territorio as crenças dos seus subditos. Rio, 4.-«A Noite» vai fornecer amanhã, á massa oos seus d d lo' dassl,. reslden e a rua A, 

," leitores, uma reportagem bizerra, capaz de interessá-los vivamen- nTla aR' e que no gé!r na Vllla Palmares, entre-
Londres, 4.-Fallando na Camr3 dos Lords, Lord Parmoor te, pelo inpre-:isto e pelo ineditismo de que ~e reveste. . .r~S- lach!>S, n<? mun)- gava-se h,oie á derr~bada 

respondeu ao arcebispo de Canterbury, dizendo que, indubitavel
mente, ainda lia perseguições religiosas na,Russia, mas o governo 
deVe ater-se ao principio da não intcrfercncia nos lIugocios in
ternos de outro paiz, o que .é a condição essencial das relações 

entre governos>. 

R veneranda' imagem do Senbor dos Passos que 
,

hoje e amanhã será emocionalmente !cultuada 

Cheg~;~i~~~~:~ir~Oss~~i;05 1 ----- -- :,;,:i >,~· >
' ' ". . ' ·,E.-. 
grande guerra i fllJ;:~"> 

Rio, 4. - Tendo o Minis~::':-;a Marinha providenciado ha l :1f:;7. "-:_:", ::'::" :'" , j( ' : '!Oi'_ 

tempos para o 'repatriamcnto dos restos mort3[~S dos rnariiiheiro5 ,i" ~'. ,;.~,,""">.f-------
brasileiros mortos na grande guerra, foi hoje cnift'guc pelas auto- , ' . " ~o ' 1II...,mlNlrto. golfa uj

ridades da Alfandega aos representantes dessc Ministcrio aqueJle:; , .: '.;o/f- ~IL l;\ gem um r,~~"", pr«~' 

A "OPftU4q frptlÚM
dQ. smrl!Qd_, crJffI/(I si 'I' 

;*fil'é.~se 'semp" ! ~I'ileizdiPiltíUt 
I'ida ,interior. I/lTo , iilltont;a~" 
siini'" el/tre., ns dda1ts bfr;.:'i'!:i 
siléiras, '_,~}::-,' 

" Plirl'm~ Floriàfiopóliç f 
fliste, dt lIma ' tristera de 
S,inanaSanta, de ,uma ifIL· 
IOllro/ia ,de larelr '(lutoniça. 
, ,Nos seus jardins I/ÚO IUJ 
passaros, lIem o canto vapo· 
rosa f hUlIlido dos repuxos. 

A.ç fordes de Floria/WI)(/
lis . , IOl/gas horas dt: (o. 

lorido e ele esplmdez -- (.s
, aMm-se dolentementc t'Oml1 : 

N,I/L eesto de dt'spedida.
E funguem se esforça, r. 

nill/{ut'/Il procura qlwbrar a 
mOl/otonia ,da cidade (qu, 
ainda E/Ulrda a vellul sall
(Iatli' las/ado do desterrado), 
dal/do-llie I'idtl , movilllmto, 
ruido (' calrir! 

A cidade possue, por t'.~tll1
pio, C/uafro bandas musica
r.~: duas dvfs J' dl/as mili
lar."S. 

No rlllal/to, mesmo aos 
damigos, o povo se fSpl'Dia 
IIIJ "OlivciroBello... medito 
pelos Illl/lcos, sob o si/eucia 
quI' o envolve t' pel/elra. .. 

E tão faci! seria dar ti 
cidade II/lS il/stantes dI' ale
R/ia e di' jllbilo.' . .. 

Bastava que os IJI'esidm
tfs das soci,datfl's civis (' os 
fommalldallfes do 14 (' da 

.Força Pllb/Í(4l o quiusseJlI' 
Porqll/' fites //tio se di5

pij{'1It o .qlll!l7!r,.pela alcf!rio

I dr F!orza/lopolts? 
Braz Cubano 

1~~ iiJ·S '
, ,. "",lJ~:~,
~t" ~H.I:/~.:'<: 

., \ .; fj~ ~:A;;~'~
é~eJo r.o-.dou.. 
lHoo~ÍIl~j,icD 
cOlllMo '''''_iomou 
gaIIe :em.óne tIoOl9f'tÍ5' 
,""o "",eooodtllcidouri

' co.cMme.infla",",~iu' 11$ ~. noio J'tcfa o 

'~::1~~ 
. ". ,,' ".,,/-;/4 

.. O. cCaTloca-reporter>, qu~ captou. e deCifrou os radlos po- C!P10 de Blguassu, haVia de CoqueIros. proxlmo á 
hhcos divulgados por a9ueUe Jornal, v.al .falar. Sido encontrado, dentro sua casa tendo ao lado 

EJle mesmo contara em que conSistIU o seu trabalho, quan- do matto. O cadaver de I. f1h' h d 
to lhe ~u.stou pl~n!ar essa lança em Af~ca, . um homem desconheci- Wa d I ~ '!. e nome 

trou. D~~s1:á d~fft~~~~re.: ~oda~ri~!?r~o~ot~~~~~c:~ ~~1g~~i~: do.. i~ a,daJo I ~~~~nto 
d~ifravel dos. co~igos secretos ~ ~os crypt<?grammas, que des- . ~ara O C!ta10 local, se um dos Coqueiros caírl 
afmvam a paclencla.de um bened.ctmo charadista. _. dmglr:1m as ,O,JO h,oras sobre a inieliz creança

Os nossos leitores, confronlando as chaves, que serao dl- de hOJe o sr commlssa- . ' 'd Ih ' 
vulgadas, com os radios cifrados. encontrarão a solução clara e rio Fulvio Silva acom"' esmagan 0- . e o craneo 
simples. Puro ovo de Colombo. h ' J . e matando-a mstantanea-

A historia seráconlada em toda a extensão, ,sem omis- pau fido, do , sr_ . ose mente: ~ , , 
são de ,um,", .de,! ,. . . . ué,r, e o. , . vii; oqi.l. foi MartinS .Dhototl:raph~ do () facto foi levado ao..~Ihe ~iq povo terá en,seJo d~ e 
essa cal,1!p~nha \ extmcla"e os processos adopta~o. p.u1I JI mlt'!', Oabmcle de Identifica- conhecimento do dele
commwtk:lÇiO enlR' OI! E.1.Jdos ~ os próoef'es libmIa. cio. gado de serviço na Cen-
I;=========::;;;:::::::::;:==;::===~Ii~::::;::::::;::::::;::::::;::::::;::===::::; trai, lendo o medico Ie-

fral-Frel ",!:::::J:' li Pomada DrilatmaDII r_ r.- Ar lU <lu r Illista examinadO" o cada-
ti No SaIIo Sl.as c,~ra toda qualqllar re- ,..... =",,':t:i8C v~r quef írou na residen.....___,____...... r...a. aI dos paes.__________ •.._________S\lperlor ao. .xtr.n••lr~. r 
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RheumatfcaH ParalyUca 
Softreu crueJmente' durante doi. IODGI! 

·...,·';:...~-~4-·Ç:-·, ~~? 

D•.Ida Becker 'lI. So...a. resi~DIe . DO, Z•. ~.. 
de Pelo..., Rio Cralide dó Sul, cIii: Mai~, ... Z _ 
IOI/reu de cruel rheum li••o, chcaaudo a . fi«. ,....t,tica.
Sempre _ tr.tamenlo medico, quer em' Pe........_ _ 
Poria Alegre, UIOU dH Iac. iD~ ' pIIipIat • iaIWd.
de de remediot••_proveilo al.-, lÓriIaIido ~ 
te fraca, ~om loIfrimÍ!DI.,. horrorOlOl. S.belié» cIat n.u...-
SOl millgro.os do OALENOGAL appelou para tio abetiço.
do fCmedio, e com SEIS fraoc.,. .peDl' licou completamen· 
te bôa, nada lI1ai. leltliado .t~ aaora. 

Para combaler, radicalmente, o Rheu_tismo. .eu. 
ach.que. e mis.ri....6 ni.te um remedio d. ell.ilos r. 
pidot e po.itivos: - o OALENOGAl. do sabio medico 
inglez Or. Frederico W. Romano. que é uma gloria do 
Corpo Medico. • 

o OA ENOOA, loi o UDico cI ...ilic.do Da Gr'Dde
E' O ELIXIR DA NUTRIÇÃO 	 Expo.içao Internacional do Centenario. DO Rio de Janeiro 

tomo - PREPARADO SCIENTIFICO e ODde recebeu o 
mli. elev.do premio - DIPLOMA DE HONRA - di.tinc· 

combate a Fraquezc'\, ç6e. e.I.. r.r.lmenle concedid.. e que nenhum olllro depuNutrion ralho mereceu. EncoDlra·.e em tod•• a. Phormaeia. e Oroa Magreza e o Fastio. 
<J gari.. do Bro.il e d.. R~pubJjc.. Sul A_ric.na•• 

restaura as For~a. e · Apr.D. N.S. P.--N. 211:... 2-'10-1907 N. 9 Ap.Nutrion 
19~8 - dezembro.estimula a Energia. ' . 

é o Rem.~dio dos Fra· 

coa, dos Debeis, dos E.. 

gottadoa e dOI Conva· 

lesc:entott. 


OI JD:UeA8T2~fCQn 
o. 1':,8'.io...... one 

O"(lON",,'.II!1~011 TU:.IõR::i~=-. u-.. 
~.. ''''0'''' ...t\la,ma" _ ..... 

Ao nl:ie. que ~eataID· 
• .-1"'", CorllllC<ll '.AI 1I111 •• 

vfi il"fONAl 
40 I)lI. ~&lIc.r:;;;H':!tAtJ""_0 .._I~..s•• "'" forço••••~ 

c..e "I..... 4, ,c.p••llmu'fI te,... ..,.._ .r.I w... ,.... I 
........w •••• ' ••n"'.n.. tc......... .t.YCSo 


~~~~~11i1t;Pi~~1~i?==
,o.uco GO~ """YOS :' ~ 
,o.'CO .01 UUSCUL." 
.o •.,co .0 ~· O • .&ÇAO. 

~b::...... '••'f!~~;' cu..u. 

I~~{~~if~
h 11'.r.n .a 1I.t1 'lII\RJlACI.U e OitaoA~'.u 

1Iq.", ....."', DROOJ\RIJ\ BAP'l'[S'fJ\ 

tL\ ~t.!1Ot 1.- ,,, Mltrço. ,. _. 'ttn o. JJneh.. 


DroGIMf ......eQO'AI .... o:::ta1~UJ.aota 


.ODe~~.@GOG~••o••o•••••• 
\1 " , ' I 
: . . I ' • Bobarlo Balbe 
a 	 .1--------------11 

Com oHícína a' Rua João Pinto n. a4 

I• 	 :G 
Reforma colchões de molas e l!Iem molas, 

aceita encommendas de colchões de 
crina vegetal e trllvcsseiros porI 	 I o • Preços ,.soaveis 

Tra.ba.lho gara.ntido e perfeito••o 	 •
•• 

@ • Rua João Pinto n. 34 
D • F L O R I A N O·P O LI S

: 	 &I========~~~~==~I 
;.. Grandes e pequenos túdos procia- I. 
1>1 	 ..ruam o Peitoral de Angico Pelotense, o 

~ rei dos remedlos para resfriados, tosses • 

~ e bronchites. E' o preparado por excel O 

~ loneia, empregado em todas as moles .. 

ij tias das vias respil'atorias. O 

li A' venda em toda parte. .. 


~eeê .&~G.~G~~@60•••~•••• 	 O 

Alfaiates-_.................. 

Ensina-se a cortar por correspondencia. 

Methcdo pratico e facil. 

Informações ·com A. Castanho. 


RuadeSãÓ"Bêflto, · 2~SãoPaulo . 

Escrevam boje mesmo. 

• 
É cl!:fremamenle desaQr.tM.... 

SObreludo aos velhos, dura~ o 
in'\lemo, o levanlar-se, a cada 
IIIOl'IIenlo, do leilo. E em loda. 
as épocas do anno, a moços e a 
vl'llIos nada peor do que as ler
rivcis terrcloadas na bexiga ou 
dôres inlensas duranle a micção. 

Os comprlmidosBayer de Hel • 
milol são exceUenles conlra eslas 
perlurbações e podern ser usa
dos. sem o menor inconvenlenle, 
lanlo pelas crianças como peros 
ve1hos. 

-t I'LUIH .... 1.\tl IIj 

f~fXf~..~,~,~O~:j L:Hh 
1(1,1111/\ ,,>,1 1 • !,ll/", 

, ,I'f ~ 

i- i Sabe a nozes! 

CHEIO de sabor 
delicioso, Quaker

P!UXiENIO serve em 

"ur.lquer tUa con rem os
Oa ts ele. 

mentos nutritivos que"'IS:!:~=í.-.:::~ 
co.-ca.t",nt"~""'''''' produzem força,criam
~=i .~H.. =,."i.:a= 

energia e conserVam 0~::'=.'.::;.:r:=:. 
OapoSlto e.'.I: corpo com saude. 


FRANCISCO GIFFONI "C. Coma- se 'rodos os 

Rw. d~ Carmo, H-fUa dias. 

Dr· J. Baptista Quaker 
Rosa ~9ats 

CIIU11111a DflIIS'. 	 "W 

~!Ia;:cr:i~~~::' I~md:~í~~ 
reabrindo sua clinlca den
tarla a 16 do mesmo mez. 

..-10M DA SILVA 
SLVIJJlA. 

' .....T"SOO•F.""""--- A Po..... BriluauD 
UOW,'twiN c.ra 104. e ' ••'qu.r r.. 

rNa. .. -_'-"
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o ADO-8IIbIMIdo I til .." ••1_ (I) 

tad;o A~stiça ~os Sovists puoirá os MARCONI ~~:"~m c~:!~~~i 

Dfari~ VN~r~D~ HJbgsu's de autO E OS Mllaft6RiSW'ôft Sft8EDORIf\ l \',ienn~~~U~lIrouan~o.
fbI",,~ í lEitl.·LM. Mostoú' 'iM"átÇO) - ' Uin t'ef)fesentante do commissari4do Ivartos membros do Helm

da Justiça dec\aro~ que vae ser iplCiada I!m sé!'ie de julgam~ntos lia hºl11ef1S que e n chem um seculo. Marconi é um wehr re2"ressav m de um
Dlrector't i\iitlti0'-FLORES publicos, nas rpglões ruraes onM, as vlOlenclas e persegUIções deites. r~epois do milagre da radiotele~raphi~ n,ao comido popular p~rto ~ 
Redaclore&: OTHON d'ECA ittiniiram maior incremento, Isso \ servirá de lição aos funC'<ÍOO.a- er.8 precl!>o n Is p a que humen,dIde nleira rndort, reStistrou-se en 

e CASSIO L, ABREU, liol locaes que empregaram processos iIIegaes para attra" os cuttúassc fi esse super..flo como a Inn dos conlro \ 'ioJenlo em Hir -
Gerente: JOÃO MEDEtROS carriponezes ao plano de snrialixlfção das terras, para o ~ra- . , b' it de ""',,- A 

mento das i~rejas, para a suppressão dos estahekcimcntos com- u~ ma ores em e ores t_ ()I tempos. (8- befíC, nas immedia-
ASSIONATURAS: ' merciaes particulares, etc, " dl~r~leitraph\a representa 11 p lavra humana trans- CÕCS desta capital. entre 

Anno 35$000 A~ pessoas f1ccusadas de ~aq,!"Car a propnedade dos <kulaks- mltllda através de cent~nas;.de leg;uas, sem nenhum elles e os m e mbros de 
Semestre 18$'000 ou agncultores flCOS, ~o!n o IIItUlt(? de se apoderare~ pessoal- outro vehlculo que a propna atmosphera, Graças outra or~anizacAo deno-
Numero avulso $200 mente dos bens das vlctllllas, ser:lo Julgadas como bandidos com· á T S F Qu 'mtos milhares de vidas salvas em nau - nl '111 "da ch t· bt nA sen

muns e, em casos ('xtremos, condemnadas á morte, f' '. ~ ~ . .' _ . , " U Z J \I, 
Um desses julgamelllos já começou, na l'idade ukraniana de I aglos, desastres de. aVlaçã(); C(~!a$trophf;s d~ to- do em pregados na luta 

Redacção e OrflcinRs li Saisan, sendo 22 ,is. reus accllsad~Js de abuso ,de autoridad~. da ~rdem, ne-stas' ulhn:tas decadas? fileve-se a M'ar~ cl1ccles e pedras e haye n
rua João PInto n. 13 Entre 05 accus~dos figuram ~l preslden,te ,do Sovlet ,Iocal~ o dl- com um total ~e servIços Que o I!!ualam a 1~4S' do varios tiros de revol-

Telepb 22--Cx. p08tol130 recte;'r da propfl!!dade collec!lva, os pnnc!paes funcclonanos do teur, na capacidade de benemerencla e de espmto ver. 
partido commul1lsta e o preSidente da SOCiedade Athéa. humanitario ' n I d . 

A imprensa queixa-se de que, apesar das ordens do gover- ... . ..,. I·e 0, menos ~ze p~s-
no, ainda ('111 l11uitas aldeIas continuam sendo empregados os ,Essa grande Vida, arn.da lJao tmha ,attlngldo, soas ficaram fendas. In-

Festa de methodos de coacção, porem, sua phase culmma,nte. O ~en1o, C0l110 cJusive Ulll inspector do 
Os jOflUlCS - Izvctia » e · Pravda· observam que a nova po- todas as forças mysterios'as da natureza, não co- Heimwehr 

litica não deve ser inte~pretada como a c~ssação das hostilid~de.s nhecem limites. E Marconi acaba de deslumbrar- -.- -. ...-..:.- - - --- Passos aos c~I!la~s" que COl!llIIuam sendo. conSiderados como os pnncl- nos C0111 o exito deveras assombroso das suas Dn~orc~o no Ur~gllay 
paes mlll1ll.!0S do reg-lll1en nas aldeiaS, devendo ser tomadas ape- ., d ' '. d ': J ' DivorcIO absoluto-Conversão de 

. ' ,nas como o desejo de que seja emprcgada a maior cautela nos experr.enclas e transmlssa<? a ,en~rg'1a e ectnca dCStt"ile ,:m div'1rC'io-Novo c " 
J?eahzar-se-á, ,hoJe, á nOite, trabalhos para descobrir quem é ou deixa de ser ckulak.. sem fiOS. De bordo de seu hlate "'Electra'. ancora- meót<l-Sohcltçl,n Infor!naçilCS gf~-

a trasladação da Imagem do Se- - . - - ------- do em um distante porto : da Italiâ,; Marconi . co- ,tis ao sr, F. Glcca-Tnnta e Tres,l1 
nhor Jesus dos Passos, de sua R' MEMORlf\ DE M-' t ~ 'd d' . . d" d t·' t· .~ ... ' I 1334-Montlvldéu 011 aos represen.. capella no Menino Deus para a 81 sem en ran as mo .um semi eus. trl1{e as on as e er Cc' e)- ta~tes nO,~rasil ~r, Vollarir!! A. 
C thedral metropolitana. Solen- PRIMO DE RIUERR • lumma O mundo. IGlcca- Caixa r ostal 3556.:~j'(0 
nidade ~radicíonahnente sumptu- Madrid,:3 _ O jornal '., .. .., CeJebremos o .fe~to esple,ndido COIIIO uma a!- ~~~~;d~uR1~ l{;al~~:I~~:i\al~IC~~ 
~sa, sera com? ~o~ annos ante- La Nacion levanta a idéa lntoll11an., do RIOO.I ande: t1rmaçao da pott:nclahdade flllraculosa da mepllll- Rio de Janeiro. 
nO~~:n~~~~~r~~dl~~I~l~~as haverá de ser erigido em frente "Esta CIdade fOI ab.!i- ca ~o~ nossos dias, E oendl~amos, de s~raça,? o ...... .- ---,-.--- .--...--- 
procisslo COI11 a imagem acima ao Palacio da Capitania, lada com.a perpetraçao sa~1O 1.llustre Que tornou posslvel esses mlldgTes da A POllludn BrUgglUuunl I 
referida, e a de N, S,das Dôres, um monumento á memo- de um crime .barbaro. SClenCla e da vontade humanas, CUl'fI 101111 e qunlquer re
sendo o ponto marcado para o ria do o-eneral Primo de Izaura l~odngues da I f do -.. I." . I SUCOEDANEO- iiÃ" rlda. 
'encontro,.áJlraç~ Id~deNolenr Rivera~equelhe seja con- C:rllz" casada com () c~r- " re DrRla li e",lr,LO GASOLI'&lA =..-::.-_-:...-_-_===-_-_______ 
hro, proxnllo ao lar Im OI\( t:. se d' I t't I t pmtelro Alvaro I)erelra ' I ,.. N f' ~ 
levanta a estatua do coronel fer- ce I( O O I U O po~ LImo d ' C' _ d t d rHHa _ lIau raglD e mOnES 
nRlldo Machado, _ de duque da Paz, ? lUZ, esgos osa I ~ ....., I o Brasil importa grande quan- de varios diplom8

Fará o Serl11~lO, nc~se, loca,l, ----------- v!da, matou por asp ~~ Continua em estudos na tidade de gasolina, e com isto 
monsenh\lr Oerc,lI1o Ohvelra, YI- XIa, em um. t~nQue d a- Russia o proiecto de re-' manda para o exterior avullada t8S 
gario geral de;' bispado de )0111- RESTlURIMJE ESTRELL' gua , suas f1lhll1has Ma- f - I I d' _ SOll1ma, Precisamos, por isso, de _ 
ville, eSI>cclall11ente, conVidado _ ria Luiz'l ele quatro e ~nT1a (O ca en ano se:> , oar um sucredanM a esse com- B I d -:l _ . N " 
pela Irmandade organizadora da 0- ..C , '\'Ietlco O governo Ja b r I e gra O, ,J , 0\ e 
festa O prato espccíal,tlc 3mal1hã, Carl11ehta, de ires anll05. decl'eto' u 'I adopção do uJs Ive, t 'I d' 5 excursionistas, diploma

, 'd I' 11" Restaurante Eslrella, é rasn· ... ndo de!wis OS se ( ustal11en t se es u a em ' t ' d
A prOCissão a venerall~ a ~ um Mo~ ()to especial, ! , .' - "I Quadro (\0 calendario ju- Paulo c Pernambuco a possi,bi- as, morreram ,aloga os_ /,;U 

magem do Se"nhor Jes., dos , ~a.- us propnos pulsos cOJ11 dicial uniforme para to- lídade de' substituir a gasohna no lago Ochnda. 
SO~ obedecer.1 ao segUInte Itme- _ ___ -- ----- - -.-- uma navalha. d' _ t! J' t , pelo al.:ool de canl1a, e os re, A lancha a 1110tor em 
rar~o: , _, h-'" I d _ I. c1ides Camirão, Duarte José fer- Primeiramente, a tres- , os o~, e_~ ~ )e eCdlmen ~~ I' sultados já vão bem adlantadQS, que passeiavalll foi pos-

Sahlda da Cal l'Ura, esccr,1 ~ nandes, I d -' t ' e empl eSdS, on e sei a Um dos factores que prCJu- , ' .' . . 
Praça 15 de Novembro (Iad,? dl- Das 5 às fi horas: Nnrbal Bom ouc~ ~ ma! ma ou uma applicada a semana de dicavalll () desenvolvimento da tel em pellg'O [l01 ul11.a 
leito), el1tral1d~) na rua fehppe da Silva, Jnrdelil10 A. de Espin- das hlhlllryas. al11ort~lhan- 5 dias O anno compre- iMa era a diffkuldade do trans- tempestade e o s excursl
?chmi~lt, Segull1~OI~I:ts [ua~Tra- dula, Alvaro Soares de Oliveira, do-a,. apos; c 11Ilnutos henderá ,(jn dias de tra- porte para a canna. dos centros onista5 tomados de medo 
Jan?, lcncnte ,Sllvdlra, ~eo (1,' Alvaro da Costa Ferreira, Rodol- depOiS matou a segull- balllO e 5' dias consagra- induslriaes, o que obrigava a Ie panico atiraraJl1-se éi 

. " Fehppe Schmldt, esccen o lah ' - pho formiga, Reinaldo Bícocchí. da criança jazendo uso d . " I I'c , installaçAo de nmila$ usinas tran Ianua ' contando-se entre 
varo de Carvalho, , onse e~ro Das 6 às 7 horas: Major José d '.. OS. as les ~s revo UCIO- formadoras nas zlinas prodU-I" '1' C 
Mafra, tr~cho rua Trajano, Fehp- O'Donncll, João Jorge de Cam- O meSr)lÇ> pl Oc~sso. nanas, Os dIas da sema- cloras. ' , ' , ", e as o <;:OIlSU gl ego 0
pc Schml~t, Praça 15 de Novem- pos, Descmbargador EulÍco En- A ,PolICia, tomando c9- na industrial serão de- Um ' technico palllisía acaba ronel Mlrko Protsch, sua 
bro; depo,ls do sermão d~ en~on- nes T.orres, Ernesto , Vi~gas de !1hecln:tento.do fa~to, abnu si nados de um a cinco, de resolver a (IUestãll, aconse- esposa e tamh,elll un I 

Prtotro, segum\ pela rU,a Joao Amoflln, Alexandre Vllal", Braz mquento a Iespelto. effec- O~ e pregadas das ín- Ihando a réducção da canna a memhro do sen IÇO con-
Nunes Macha~o, Tira entMes, ,ar- Fioren.ano, tuando a prisão da mãi d S t !n <, . I farelo, 5em prejuizo das suaSISUlar vugoslavo 
go 13 de MaiO e rua emno Das 7 às 8 horas: Manoel Pe- desnaturada US.flas ~erao Igua ll.1 ell - qualidades ' F' . " 1. ' , " 
Deus, dlo da ~ilva JUlllor, Felil.'to ,E, _ _ ____. ______ te repartidos em ~II1CO Assim. facllmen!e transporta- ?r?'!l sa, as C111 Co 

Irmãos para fazerem guarda à ~o NaSCimento Costa, Jose QUIn- UM EDITOR ~rupos de nUIl~eros íden- 'I vel. I~ào ~~c()ntrana a nova 111- pessoas, 
Imagem do Senhor Je,sus dos tlllO de O. Carvalho, José Fer, AUDAOIOSO tlcos de operanos e a ca- dustn3 dlfllculdade alguma na .- - - - . -- ;.;;;:.::-.----r. 
Passos durante a estadia na Ca- nalldes Neves, Desemb, João da d/r • d' d Iproducção do akool de C3l1na, 
tliedral, na noite de 5 e dia 6 Silva ~e~eiros ~ilho, Sebastião Um jo~~al de Nova-Vork nos a gdf.uPI? serda onLe I, o I Approv~da a opini.in d~ste t~- CigarrDs da TIBICIRII 
do corrente José Dll1Iz MartinS. dava nollcla, num dos seus ul- um la liXO: e repouso, Ichl1lco. p<ide plantar-se II1tensl- ·.ES 
, Das 21 as 22 horas: Eugenio Das 8 às 9 horas: José Augus- timos nu meros, do original pro- ~ . . . -- .- --- --... .. .. .-.' ...... vamentc a callna c reduzil-a a . L ~ _ 

iluiz Beirão, Oswaldo Francisco, to de farias, João Assis, Dr. cesso de que I2nçou m:lo um Desappareceu totalmente Ifarelo nos centros prOductores, A «AGENCIA ::>IMAS », 
da Si~va, Martiniano Soar~s de Oscar Ramos, Ce.lso L da C<?sta livreiro norte-americano para O pesqueire • Bendoram. para, nos induslriaes, ser ella à rua F. Schmidt, 5, 
Oliveira" Capm.João Canclo de C~l11pello, FranCISco Evansto obter grandes lucros; Sem es- STROMNESS, INGLATERRA, Itrallsfor",!ada em a.leool, O al~ vende todas as mal' 
Souza Slq~ella,João de Souza Lo Dias, Juv~nal Porto, , crul?ulo, o ou~ado edItor muda 3 _ O navio-pfsqueíro .Ben- cnol. ass!m prodUZido, podera cas e sempre frescas. 
pes, Epanunondas Santos, Das 9 as 10 horas: Custodlo o IItulo dos hvros, por outros doran. que naufragara ao largo Iser vendido a $()(){) nas ·bomhas 

Das 2~ as 23.horas: Nabuco Ferreira Bandeira, João Caldeir,a que impress!onem m~is viva- da ilh~ veeker.ries, desappareceu mu!to mais barato do que a ga-!L;.____~_____· 
.Duarte Silva, Major lauro Mar- de Andrade, Protenor Nunes PI- mente o pubh('o e sejam por totalmente ha 'Iois dias, Teme-se sohna. -------------. 
'Iues Unhares, Major Antonio res, Heitor .Bitten~ourt ,da, ,Silva, isso mais vendayeis. , que tenha ptrccido no desastre - - --- - ------ fl execuç60 da lei 
;M." arques de Souza, Alva~o Ma- Pedro ~vansto Dias, Vlrglllo 10- «Boule de sUlf', a obra pn- toda a tripulação composta de ' l A Pomada Briiggmunn Drr-a 
fi';!, Adolpho José dos Reis, . sé GarCia, ma de Maupassant, a famosa nove pessoas, Sete dos seus tri-I cura toda c qualquer te- S ........• '~_ Das 23 as 24 horas: )e;'se de Das 10 ãs II ~oras: A~dré n<?vella com que o, grande es- pulantes foram visto~ pela ulti- i . rida. . I ''. . 
Gam~os Brun~, Jollo VI~lra de W~endhausen JUl1lor, Tr~Ja!l0 crlptor estreou em hteratura, ao ma vez quando faziam esforços . 

v 
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<Oliveira, francls~o de ASSIS C<?s- Leite, João Pedro de, Ohv~lr!l lado, de Zola, então em p~ena inauditos para se salyar agarra, flnimaes actores commissano encarrega-
ta, Edmundo, SUllone, ~gaplto Carvalho, Manoel Ga~dmo Vlel- glon~, passou a ~~r, na edIção dos aos destroços d~ navios, A do da applicação da lei 
Mafra, Antol1lo .José Oarcta, João ra, Manoel Ro~erto RllIa, Orphen amen~ana: cSacnflclo de uma violencia da tempestade reinan- Entre os anil11aes-act()~ IV J t d . b d _ 
do Prado NaSCimento, Marques, da Silva, decahlda franceza., •Terra, La- te dilficultou sobremOdo os tra- l-I 11 ' dOS .ea , aca a e aI}

Das 24 à I hora: Alfredo Ri- Das 1i às 12 horas: Alvaro pis e Veneno", de Oscar Wilde, balhos de salvamento cujo re- res, em 0)- \Voo . en- nunClar no seu reJatono 
:o. hter, José Luperci? Lopes" Eu- Tolentino de Souza" Carlos W,en- tem a~o~a o titulo: -Historia d!! sultado não é ainda ~onhecido: CO.ntra1l1-É?e vedettas. co- que ioram apprehendidos
ltlides Perrone Lydlo Dommgos dhausen, Raul Simone, Vldal um crlmmoso celebre'; -Précl- micos e t1gurantes, O re- durante o mez de Feve
:d(js Passos, Altao!iro Gui!"arães, J0!lquim D:ttra, João Paulo fer- euses ~idicules' a inc~mpanl:v~1 INVENTO DE UM ' .presentante de uma ~ran- reiro ultimo 1968 alam-
Pedro . B. Duarte Silva, Indlo Cos- relra, João Abreu, co~edla com que Mohere. ndl- BRASil EI,RO . de casa da producçao af- b' 'd' 
ta, ' _. Das 12 às 13 horas: Colom- cllhzou os exageros . do -Hotel J. , ' . " , Igu~s ma!s e ClllCO 

De 1 às 2 horas: Pompilio bo Sabino, Abel Carneiro Mon- de Rambouillet·, como não los- LONDRES, .3, -:- Esta !endo ,fIrma QU~ Ja se reglstra- míJhoes de litros de pre-
Luz Filh.·o, A. rR;1indo da , Costa teiro, Leopoldo . Candido p!res, se um titulo bastante suggestí- rC?Crcussã<? nos Clrculos JlI(I~S-... ram QUinhentos, .. n~me- parados destinados éí ia
Mello Luiz ~da Costa Mello, AI- Nicolau NagibNahas, FranCISco vo, passou a chamar-se -Mu- .tnaes o ,ar!IgO, nÓ qu~l a revIS-., f os de actores · caninos. bricação de bebidas aJco
fredo 'TiburCio Lobo,Junil?r, José Theo.tonio Alves, José Victor Iheres ridicula~" . ta espec,ahsa~a .«~extlle Recor~~ ,As vedettas ., caninas são r 
~oaquim ,t Diltra, AdemarlO dos Oarcla. Como se ve, a ' falta de .es- der» ~e re~en.':1 ~o ~nvento doen-, d' v idad e de ma o Icas. 
A Silvá. . Das 13 às 14 horas: Euripe- crupülo do editor é ·singl!lar. gC!!helro bra~lteiro . Alberte;' Har:: e uma- a. ~ . u . 

Das 2 às 3 horas ' Julio ~Perei- des Schmidt, Manoel Roberge Elle não hesita, e~deturpa e a- greaves"de.um ,tear de e.nflame':'- :~rrog~ncla mcnvels. ---------- 
ta Vieira.Joie"Ramalho, João 8, Junior, Nabor Juliãe de Oliveira, dultera ,os titules das mais bel- to au!~~a~co parn., a II1dustna, ,,!, HoscH~e' , .por exemp)<?,! ,..__-.-......-----.., 
:Be~la, 'L'Uii:,B:.~Berrêt~; Olivio Al)tonio Morga" :j~sé T de Sou- las.. p.!:ooucções !iterarias: : c~tonlflcla.. ( .. Cc; .i c'Que rePre~enta nQ' ~Sh-
,da lCosta ,Ofl1gRi FranclS'co Ma- sa, Raphael Dlgl3como, IHa tempos, um . eâltor ~au- A d .' ""' - '(Ih · t' g htlv SCàrleÍ» nao se 
'I~qhlas de 'AVila: Das 14 às 15 .'hora'S: Dullavio lisla pÚblicpu o cOuara"y', de çml~?ao . . s, au on- . f " " unt.t com os 
ou 3.. ~::horas: ' Ou~tavo da Coelho, Salvato~ O,,; Vi~ir,,:, ' felix Jo'~é , de Ah;ncart consideravel~ • ,~dad"e.s' de '7S VlJlas !!1IS uf~'!." nantes e dil7118,-

CoatI ~ClIj Braz;,faraco, fran- Brand:lo, AntOniO , .fel~bll1o da mente abreviado, OS n,~(;SOI ho- BOMBAIM, 10, - q a-0W'm0 Ules T.ur • ..•. 

àICO ~~tOCTIó de M~Ió, . Timo- Silva; J~~o, Barb:at?i ;, ~lyseu FIan- ~e!,~'~el~ti}s :e~tyemecêr;am de-~ que &I avloricbdn d, mente recu~ as proxlma

thto Wcndllauam,.M'ànoel J(J~cisco .da ,Sllva. .•. . "' .•. , .". ) .•.... sll1cer0 4 horror,".,,,, , 7~ pda q.... passou o ,ões amavels dos seus 

c.d. bo, franc:iJeo 10M LourdH o 15 li 16 ho~ , ~r1húrl ~te ck~ f1llmanto ~~ia.. M8hatma,O, confrades. Se elles in.sis
' 1hct ferra.rai. ~od [splfidib da a 1lIcS.cia inacredil8vt dftH to nd.1. pdpndo • dnobfttotnc1ll t ~ b taJh

Da 4 S ~ Oustavo Silva, Ede irdo WhendllauW'l, di OI' no~, r.ca-se a civil, se dcmttti Im, lftIdo qlM em mu..o. a a a que 

de Astls, I"rmdKo NappI, Joio HCI(O A. reyslcbm, Domfngo$ pemar que o editor de SIo Plu· a lMiori:a ° fel tob ~ doi resulta nao é deste mun~ 
z.. ~1nCf. 10M V«tovi, Eu- da SIM e TlI.-,doro e-rrvi lo poderia Itr feito peor, IJ&iteclom toe... do.. . IL.________-' 
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··~-Pollpe · · · ',r.~ Ex(~ia. O seu dinheiro••• 

Não se esqlte~la de quo o seu carro 

Ihe dará ma.g·ni fico resultado si 
 Icomeçar, hoje, a consumir a nova ~ 	 I 

I
)( 
JI1;.' "GASOLINA 400" 

I 

i( 
}\ 

i'\ I 

A 
 O .baixo-alligo.do mMIIcfOt' , doa Tapes, Município de .{ Pelota" btado do Rio Grande do Sul. vem por meio d'elte . relatar
~ ~' a ma\s ecanom\ea IVQl uma cura extraordinaria que obte~e com o f.molo .ELlXIR DE 
i~ NOGUEIRA', que V. S. em 140 Ma hora descobriu. Solfrendo et.. 
"":,, durante 10Dgo. 9 aDROS de um cancro Iyphilitico. tendoíperddo todo 

nariz, parte do maxil.r superior, amygdllas e muco.a da gargan ta e~ tendo ex(!Olado para a min"a cllra os recuroos da Icicocia medica. con
"Iui, depois de longo .olfrim<nto. curar-me com ° u'o do grande de

~ purativo do sangue -ELIXIR DE NOGUEIRA,. de vossa prepara
.1"\ Çlo. A doehça cruel fazia progressos a,sustadore., quando comecei a 

lazer uso do poderoso remedio,cedendo aos poucos ato' que hoje gl'aç,,~, 

; ( j\ ma.\s Sot\e' :De e1'.lltosão ta\l\6.a ~ 
A 

a Deus e ao VOISO poderoso .. ELIXIR DE NOGuEIRA. estou ra
/~ 	 Em vista da sua ~..ande economia, ~ical I: completamente curado. causando grande admira<;40 a todos que 
~ suppl'em-se, actuaImente, me conheceram em tAo desanimado estado, devido a gravissima moles
,t~ com a "400", todas a8 empresos de tia que me ia consumindo. E' preciso accrescenlar que sou 'pobre e 
;( oronlbus da (;apital, do [ntel"lor, e durante o meu tratamento nunca deixei de trabalhar, expado a<. r~g';f~uar~o Horo· 'es do tempo. vistn <cr a minha proli..~o d~ .ahador di. maUa•.~..ande purte dos autos de JOlé Maria Pereira da Silva.UIS'l'RIBlJIDOR 	 Flori anopolls~ Tutemun"••: Setelllbrino Chagar. e Thomas C(lshl. .R Rua .Toão Pinto, 10 O -· EU XIR DE NOGlIEIR/lv do Phann.c. utir.o-Chimico 

JOAO DA SILVA SILVEIRA . " Ullico de grande comum" • que~.~ 	 é encontrado rm tedo o Br",i\ e RepublicO' sul-om.,icao. , . 
Puth~)'oSü nnti-sYj)hiliti c{J e nnti"l'hcnma.B tlN\-- GI'3I1(h) depul'ativo _do saug'lW 

Q.iIC:axXXX~:MOtoiotoK~~.~ 
IPnian~a!e-,~~fI~~~f!:~ I:sIJIjl~ãir---- ---- ----:----_·_--- I··..··...~........·· 


De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e Hos

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

da sua Capella no Menino Deus para a Cathedral. a Veneranda 

Imagem do Senhor Jesus dos Passos, regressando 110 dia seguin ~~~!~?~;!~~~:~" ,Ito Centro Medico do Hospital da Santa Casa de 
te, ás 16 1:2 horlls, em procissão solcdne. . Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expcJ1(le ~ua 

Convido, portanto. a todos os Irmãos e mais fi és para com opinião, acetca do , Peitoral de Angico Pdotense . : 
. parecerem a estes actos de nossa Religião, devendo aquclles aprc' IIImo. Sr. Eduardo C. Sequeira. 

5entarem-se na Sacristia da Cathedral, afim de. revestidos de ba Os resultados inequivocos por mim constantemente ob· 
landràus, acompanharem a procissão. tidos com o . Peitoral de Angico », preparado nesta cida-


Outrosim, previno aos Irmãos que, Domingo, 6 do mesmo . 
 de sob a vossa direcção. levarn·me espontaneamente á pre
goar af suas virtudes thcrapeuticas c a aconselha-lo COI!mez, das 11 às 13 horas, achar-me-ei com o Irmão Thesoureiro I' [jante em todas as molestias do apparelho respiratoriona Sacristia da Cathedral, para o recebimeto das anlluidades. acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce-se •Convido tambem os Irmãos e fiés para assistirem, no dia ; de um modo tão efficaz e prompto, quenão se deve hesitar I 

seguil1te ao da procissão, á Missa que será celebrada ás 8 horas \ em preferi·I,) a qualquer preparado congenere extrangciro.

da manhã, no altar de Nossa Senhora das Dôres. por intenção de Apreciador das suas quali<lades balsamicas e sedallvas. 

IOdos os fiéis que concorreram ás festividades. estou certo de que o vosso exccllente «Peitoral de An-


Consistorio da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos e gico. ha de merecer dos meus collegas a mais large ' vul· 

li ospital de Caridadl'. em Florianopolis.31 de Marçe de 1930. 
 I garjsa?e~~tas, 2 de Se!cmbro de 1922.O Adjto. do Secretario 

(Firma reconhecida pelo notaria A. E.Ficher).OU$ta.t'o Pl'rf.'iro. 
Exigir o PeI....1I 111 .I,el PeIlIII.1 


Licença n· 511, de 26-3-906 

Deposito gelaI: Drogaria SEQUflRI - Pelotas 


d;mR~~~Zbe~c~aE~r~~ari~an~~~1f;: «H~!~~k:.'in~aé. ~R~~~ 
lino HOTn &: Oliveira, Rodolpho Pinto daLuz. Viuva Chris
tovam d.! Oliveira. Em ]uinvilie: Henrique Jordan '" C•• 
etc. Em Paranaguá Alberto Veiga 6: Cla., etc. 

)§>era i/iif!tot6.,. 
Nlt() i sa afflijam: 'Esaa ' tosse vae COHPANflIA·"SIC. P' DO ala 

passar •. em24 .hora.~ .< coIll()Illi!agroso 'Ato li a"If.R1I ·lfI tulTAm -ema MI&Peitoral 'de Atíiicõ ··· ... ·Pálotense•...•..... E'11ro.: JlC"! • 01 AV. n'I'. 0lIIIA -tIIXI ..7porrete. A' \'ond. em tod a parte.> ' .1; . MO PAULO -lZ7 UlUO UJ».at -'-'lU na
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•• 

,. ~ l'AHU- Rab_cIo. a ele AbrO ele la 	 (6) 

~----------------------~-JUVENTUOE
Empresa Nacional lia Nav"gaçlu Hmpttt 	 Llterta ~I Elta~1ALEX~~DDE

Transporte rap.ttCl de pm.-ugt> I 0:- ~ t!t- " I gal' t·OtIl u,. 
pftqll et,p'~ «Carl Hoepcke», «Au. a» I' c .Iux- Sanla Calharins 

.\ 

• 

• 

• 

Uhnrtbue 76 '(, e~ premios 

479 Extraoçao- PLANO AH 


10 de Abril de 1i~ ta 16 hOru 
.~. F~ 
Linha" P1orianopblis-Rio de Linha Paranaguá, escalan- Lfilha 16.000 bllbet•••1~~ar••-1700 p...mtOl 

21Z:OOO$ 
Janeiro, escalando por Ita- do por ltajahy e São l<'lorianopolis Mt'1l08 25<por C~Dto _, 88."000$ 
jahy. S. Francisco e Santos Francisco Laguna 

75 por centoêín premi6ií ~:OOOI
PREMIOS 

I premio de 	 ' IOOiOO{)$
Paquete C.rI HII,ck•• lUa l' 	 I 10:000$

I . 	 4:0®$
2 premi08 do 2:000$Paquete ••••• dia 8 Paquete 1111. Paquete l1li, 5 	

4:000J 
1:000$ 5:000$dias 10 500$ 5:000$Paquete C.rl HI.,ck•• dia J6 dias 6 e 20 2. 12, 17,27 	 20 200$ 4:000$

110 101Jt! 6:000$ 
Paquete ••••, dia 23 850 40$ 34:000$ ' 

800 prem, 2 U. A. dos 5Saidas _.. • IlVESIÇ..I primeiros premios 8 40$ :12:000$SaldaR ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 boras ás 21 horas 
LLOYl lUSlfII 1.750 premi08 no total de Rs. 204:000$"SO "'!Jf0!l0 o 1II0Vlmeut.,!le P~'6I1bgtHrO~ c ~bl:;;II;-~- Itmo p~j~ Havendo repetição ' n08 dois ultimo algarismos dosAVI -trllplche RUa Maria, primeiros cinco premlos pS8sarl!.o a08 numero! Immedia' 

PASSAGENS: Em vista da grande procura de occommodoçõt'1i em nOS80S tamente superiores. 
~~~0~~8~:~II~~~~I;~~sOe8r~I~:o:~S~/t:~l'~Ii~I~~~ed:Ósa~~:u~~sc~~:s~~m,:~;!~~s:. Os concessionarios ANGELO LA l-ORTA 6& ela, 

ORDENS DE EMBAItQV~:-Parn facilidade de serviço só daremos ordens Administra--:Ao-PB1ÇA 15 DE BUVtMBBO K, Zl 
de embllrque até ao MEIO 1..IA da salda dos nossos vuporclI. Cal ~ tI. FI i li 

Para passagens. fr e tes, ordens de embarque e demais Inrormhçõcs. aom os V"pore. e.pe,,,do. X poa a n. .:70..• or anopo a 

proprletorios Carlos Hoepcke S. A. .s~~.:~rt:'S~I~~'OI.~~. 
Rua Conselheiro Marra, n. 30 CheRar' de Llg_ DO dia 5 

,••••~••••••II.II ~. A~ril F· vindouro, ..hindo no 

.-.•••••••0Õ.;:;O~006(DOO••••~f, OOO~. 01.1 •• ilaian",,;:eSa:arFrlnci:co.POS':IO,d: 

! C · G' , I A' ti; ~::C;~~:~~~:{.;;~::: OmpalDle enera e eropos aei ~,~~k~í~~~.:·;' 
: __.~~_ollllq~._~l('no CorreI-o'' C:OIlI!: . Ilor~e~e~I~:;~i:;.~commend.s. vo· ' ..-., ..~--~ ~\ . ..
• '., /~_-,~ Aereo "" ~>oJ • COIIII.ID.IU .LVIII 
• .h ~.f t.'.A. 	 LIMu U..A o Chegar' do sul dia 10 de Abril 
• SA u''OA DOS A Vf,ÕES DA C Q A ..... p. v.adouro .ohindo no mesmo dia 

,.", 	 • • , : Ollil" I larde p~ra OI porlol de Parln.· 
• Para o Norte e Sul do palz bem cOo>o para Eu, opó gui, Santol e Rio de J.aeiro. Re
• e Rej>ublicas do Prata, logo apàs a chegada, • Ilebe clrgll, mcommend.., valora 
• 	 t O • p....geiro•.A correspondencia deve ser en regue na AgeAcia da Companhia : . 

á Praça 15 d~ Novembro n 7. : 1'.. - - - reme~ig ~:/e~t~~te~~o~ ~:I:::r!tJ~~ t~g~~;SM~I tense o especifico consagrado na cura das tosses• Serviço de passageiros para o norte e 	para o sul. ~==IO~e:;'.:.r.: mais rebeldes, das bronchi!es e das constipações. 
emlim, em todas as alfecçõcs das vfas rCSllirato
rias.-A' venda em toda parte.• 	 Infol'mações na Agencia • :::~:.~cp;~!'; :!ib'::', Norte-As sextas-feiras ás 20 horaR. fi ".pooiçio p"r. o Ir.....I Fechamento de malas Sul-Aos Sabbados ás ~o horas. " lIoõ, 111m rorça no. m_

O 	 • ."., r...J.teDcu., fadlp OXX»t~~• 
• t ••••OOOUO ,.~ O.IO~Ct~OCHH,)~ ~U".O.OO••O •••~ :..lft.lj~.J~ ~'-::: : •••••••••••2••••••0 ••0.: 

'V'O·' G ··- DO···-----· ---_. 'DI--==-:' 	 1 Nyrba do Brasil S. A. ;'-"- A S ---- - r.~;~~~i~~ .
AD	 ncuSII • n:I. o elixir de illfl ..,,:u." é IJ _ 

S"liltlllllll- moo ~purllti..... , ...ai.,. O • 
1111: ~ :.:l:.::r:!~Dlí~~'o"~ • CDmpan~ia de transportes ai/80S •

Accacio Moreinl, Ace;lcio '\l()I',· ira ..,.dr/U'girio e é ' ;'0 ,' abe- • 	 • 
rosa como q'll1I<tner ( r;"ar • 	 • 
fi", m.,.. - d " p:>,"" -- f <õl:' • Linhas regulares duas vezes por semana • 
~ - ~~J~ • '\ccommodações luxuosas •

Filho e Edmundo l\foJ'eÍl'u 

---------- - • Passag••s 11. III'es: •Escri,tlrll: Rua flll.,. Schmllll, n. 2 AIuga·se ~~u'l~: Do sul para o Dorte=Quinta-feira às 10 h. : 
Residencia : lembro, nO 4, uma sala e um quarto • Do norte para osul - sextas-Ieiras ás 12 b. • 

Nua Visconde de Ouro preto, n, 70 Com boa. commodo•• bem arejados • f.cla•••lt. li. 1I11.s: • 
... ~~r~:~::~.o. eJp~ei.Imenle par. el' • PARA O NORTE-cartas registradas •Tele,II••e. 217 C.il. PlStal. 110 

~~!4.~=:;;~ trata.le na mesma. 0. ás quartas-feiras às 18 horas V.' 
e cartas simples até quinta-feira às 8 h. •-- PARA O SUL-cartas registradas • ~ . ..'i rtllH "l 'II}-:) •• ..~~m.I..'·..II.1 ~:-~ 	

• 
• as sextas·feiras até às 8 horas -	 ....... _... ..-"- E~iX~R 'DE 1\; (j.:iUEI~~ . I e cartas simples, até ás 10 h_ :: 


• .. .. . . . I i lWJD lIrIWDI .....Bar e Restaurante "Estrena" ~\o." '. \ \ ...., \J '''-, • RECEBEM PISSAGEIROS ECORRESPOIDfICIIS •-: 1.. :. ~~ . I' • • " ..DE PAULO POSITO 
POSSUE OPTlMO SERViÇO DE APPERITIVOS, ETC, t •• Para melhores informações com os .uBEBIDAS fiNAS NACIONAES E ESTRANGEIRAS r---------~I.~====-=-=-==:-==II agentes • 
Está o Restaurante a cargo de perito cosi

nàeiro provindo dos melhOIes Restaurantes ~ I Or. Pedro de Mo.a Ferre ft.. UJ J.i I. ft '1_1 Syriaco T. Athel'ino &- Irmão •
do Rio e São Paulo. ADVOGAI)() IIr••• l1li. 1I.IH~jiR • 
510 OI relenado. do «E.trella· o. mai. confortaveil de Fio Rua Co Dselheiro Mafra n. 29 •rianopoli., e que aprcleDlam a maior commodid.de para Rua ••al 	PIIII, I, 7 ClnlrtllHedsfl 

ai ellmas. lamilias. End. Teleg. ATHERINO·-Caixa Postal 102 
(Altos da Pharmada SamoTodos os dias variadissimo cardapio Especialista em dentadu· Telephone n. 26=FlorianopoJis 


Todos OI dias .I.. 1I ,. 13 112 horas almoço com 'direito a 5 ras artificlai8 pelos mo

A.gosUr:ho)pratol; café e sobremesa, preço 2$500. 	 derDos processos euro-

Das S ás 11 e ':Ias 13Está o -Bar .e Restaurante «Estrel1a» situado 	 peus e americanos.
ás 16 horas. 

no rlildãor. terreo do Moura Hotel, ponto de 

reuniãO da', sociedad~ de destaque li. l/álail L 2 

- , , da capital. 

CuaslHzr nsll11 eúl-5 
~:,;'O·-'UCI ti Dl UYUII"" 
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o desastre do aviA0 A Para&yDi ~ -~ ' IIDnI&II omomento polffico da AeropostaJ ..... 1-NoIIdII .-=-. .. 
nd AIIIIIO ......,. til 

:a:-	 CJDf ..... ~ .... ....-.. __ 
- :D:- MORTt DOS oous ERApARU~ ~VI'\f ~'f joio ,.., por Ecal; I ck" ................ '-lo
Após a lucta, que foi 'das mais empolgantes; cada *" TRlPULAN'TES .... - .............0 . em PatctI. 110 qIIII a Iwça .. CCIIIIII..tIva fot ____ 


' l egiãÔ ~ rememóra os seus ' feitos e enéaréce' a sua ' ac PERPtONA."'I. 3 - Confirma., .dtluw de aviIÇIo 0CII:0frid0 pech ....." .". de..... ~ C'UCII o"""" 
ção.""· - se :. noticii ·de,qlle .. ó :aVilo: di honlnn m:~ cmqur Pf'" do t.t..,.


Certo, todos cumpriram o seu dever civico. Acropostal, 'destinído ; 1()~5érVlçõ ·reanm o avt.ki Prhott • o mr-

Na campanha política que findou, a indifferença, São Luiz- Natal; ' cahiuao .már Ciüiéo;lHóffr 'Sà!JMe que o u- Parab)'bl, ~ - NoticD-.e que • n1lÇlo r.dIo de NooM 0Iin


mesmo, seria uma indignidade. perto Saint-Laureíit · dela Silil':; d~aptJ!!felli?;'l~m •...tt 34', t da, onde K mc-Órrtr. o nIIdo maior di .... ~ _

Porque ninguem, ninguem que tivesse um cora que, morrendo no desastre o pi" p~totypo ' de j.h)'~ lJM'ta. ~ dllrlamentc In.~ do lcwtfJtO do'!atIiIo 110'

ção brasileiro dentro do peito, poderia ficar alheio a loto Prévost e o mecanico'Hoff. Uco"de t~ motolft,dr 1.l9O ('ao tido de ali•.., o lIUIIor numero ponhwf de "'10M ........... 

uma contenda em que estavam em jogo os supremos O piloto Prévost realizava uma vallos .de ·força, qlle I .SidaI .~ IÚ IIXSIII& polida. 

postos de governo da Patria. prova de velocidade no possante cieté !nternacionaled~~vi!!!()!1 ~~ , ;f allHe lImbem QIIt o Seamrio ela 5c'IUrMça tem ~ 


Santa Catharina soube cumprir com galhardia 3 hydro-avião .<)\\:lI1do este cahiu, t~re' . .aca~í}."a ~e co,!st!~.lr '.~ mend:do ao rommando d.. lorçal qllf economIre lII\III6cIo 1101 

sua palavra, defendendo intransigencía os !eus I,or um motivodesconhecído, de estava sendo expenmentado,para cõinbà "com 

compromissos. uma altura de quatrocentos me- possivel utilizaçao'·pela .. Compa- _


Duranle longos mezes de agitaçllo cívica, manle
ve-se nos seus velhos postos de vanguarda, sob a ~~~. ~:~: :~a~~~u~~n~~te~S~; ~~:S~~~o~s:~" ~~ssuua~!~?t~c;:~ , Parahyba, 5. -O Ddtpto FItcIJ rt«bN lnfonnlçOet eM 

bandeira do Partido Republicano Catha~i~ense _ . forç!, soccorro chegaram ao local. doapparelho «Laté n o-di me,,'! que ~o .. mez. fi~ ".~ hCMIft ~ clt ~ ........ 

politica a que deve todo o seu prestigio e prosperl' O piloto Prévost era detentor ma labrica. Pltos, Tav.res',,~Iliit~ ~ JIUC1JIII aqwIIu loC'IIIdIdrI bIIa 

dade. dos records mundiaes para voos O aviador Prévost pertencia, quase arraz~as ~asJOfçq poIIà&


E, agora, os passar-se. em .revista o esforço de de cem e duzentos kilometros não á Companhia ·Aeropostal, De Pnnceza,~ maiidam ~Iur In' dMpdo li um ~ • 
cada qual no sentido da vlctona, cabe-lhe uma bella com carga. mas á Fabrica latécoere, da qual 19 annos, o 9ual conta In.ido bIrbartudo ptIa poliria. O town 
parte no computo total das urnas, 110 triumpho incol! _ era experimentador olfíeia!. apresentava slgnaes de ver.a..~ t o In! atado Cfa 1fIW. 

teslavel dos eminentes candidatos da Convenção Na O HVDRO-AVIÃO AINDA Conforme jà foi nolidado, o. "o .. ' '"':'~ 

cional de Setembro. 	 NÃO fOI TRAZIDO A avião que está sendo apparelha- . ~~Ife, 5. -;fa!a-se que ~oÍl.vt .mo Ilrelldo em """'-..... SUPERFICIE do para a travessia do Atlantico mumclplo de Tetxelra, naParahybl, mIre IOfça. ela polida c OI 

PERPIONAN, 3 - O hydro- é o . Laté 28», com fluctuadores eleme!1tos que acompanham o Or. 0IIatte Outtn. trnorando-M."A' I'ouest riên de nouveau" 	 avião que c.1hiu hontem ao mar, c motor t-lispano-Suizo, de (j()() todaVia, detalhes. . 

ao largo da costa, ainda não foi cavallos, no qual estão fazendo 

Não é sómente o sr. Antonio Carlos que entrou, agora. na trazido á superficie. Os esca- ensaios, desde algum tempo, os Recife, 5. -Pessoas qúe , at'lbl!ft dr ch.tKlf c que aevam • 
phase da... jovialidade de espirito... Tambem o sr. João Neves phandristas nllo conseguiram até aviadores Delaunay e Mermoz. foragidas nos sortões parahYbanÕI- irifi>mwnqúc no 101" ~ 
está fazendo, agora, as suas p'ilherias... . agora, apesar dos grandes esfor limite de Pernambuco com a P.a:'ahYba.'li'pas.àrain "'lo lOIdIdo. 

Um jornalista perguntou-lhe, em Porto Alegre, ° que Imvla. ços desenvolvidos, desembaraçar Tentou contra a ddaOSpodOIiSciaq.~vdizoinu~ofalElecSladeramoCOemndu~.nmdl!'nhsOeiSe· C'OI'IIpanhriros Ierio «Ieader> da bancada sul-riograndense respondeu: os corpos das duas victimas do -~~..... Ihl mnmo torwn 
-A' l'ollcst rüm de nouveou. . desastre, o piloto Prévost e o • t· enterrados. 
cA' I'ouest rien de nouveau ' foi a resposta dada pelo sar- mecanico Hol!. As tentativas em eXlS enCla Affirmam o. mesmos foragidoi\: que o ,Tmtntt ,.Coita 

gento de serviço 110 dia em que morria Paul Baumer, o heróe ambos os sentidos continuam, seccionando as está gravemente ferido. ;~Y'; /> : 
do livro. porém, a seI' feitas incansavel· 

O sr. J01l0 Neves, sem querer, teve razão. «A' I'ouest rien mcntc. veias dos pulsos Recife, 5. - Telegrammas recebido~:directâmenté"de,\ PriI'lftZl 
de nouveau·. Apenas li cAlIiança Liberal' está morta... O PLANO DE LIGAÇÃO Hoje tivemos noticia de que des"j,ente~ 1ue o deputado José Pereira lenhal;,sidojfe!ido no 

AEREA NÃO SERI\ o jovem Francisco Sepetiba fi- com ate e avares. •
Telegramma apocrypho MODifiCADO ~l~~an}::r~~~~~CiM~:h:d~sl~: Recife, 5. -As forças da-policia parahybana :. :iS5Wm1llm 

PARIS, 3 - A Aeropostal an- havia tentado contra a existen- barbaramente em Tavares uma creança de onze annós, 'fIIho do • 
Rio, 4 (A. A.) - Estamos devidamente. Informados que o nuncia que os planos de liga- cia. agricultor João Lins. 

!eJegramma hoje publicado na primeira pagina do cOiario Carioca· ção aerea no sul do AUantico Imlnediatamenle procurámos 

JéZw/~~~~g~~ ~! ~~d~~~S, ~~t1~ ~~af:~~:~~~tee d;o~~~~~~ÍI~t~On~~ ~~ltr;ã~~e~~Z m~dTfi~:9~!,ea~: ~~~i~~~n~~u~:r ~~~:!~~t::con- Vida Social 	 . ~:, 
foi recebido por S. exa.. sendo portanto inteiramente fala:! a sarda accidente que victim.ou o ROje cedo ao levantar se - • . 
noticia. aviador Prévost, com a quéda pa~~ou':J sra. d. Antonieta pd~ Fn7,OIT\ O llnos hoje: Igreja PresbyterialliC 

. - do hydro-aviào que experimcn- qu:\!,lo de seu filh?, Francisco, ~ Sras: Iria Lima, Normelia Con- Independente ;. ' ~ . 

Em conferencia (otn o presidente ~:: ~ã~U:raa ~~~~~n~:~p~~~1~~ ~~,VI~;O am:~:;o"!u~~~dfrnfr;~~~!: â~ÇãMe~:ir~~UjÃlc;!~~ri:;e~~~ !-laje, ás 11 horase'M''19;4~ 
ainda. Approximou-se do leiio e viu que <Irado <;ophí~ Berka PhiJoml'na no S:lIã~ $e cultos •da JeaiT

. Rio, 4 (A. A.) .-: Estiveram h.ojc em conlerencia. COI!10 SI'. o N~~~i~:a~~oqu~~~~ ~,~~l:ntf' referido moço estava com os Pinlo'e~Guilhermina'F..cilrlll da ~~~ft=C;'Aoru!~~~~~'h~f~n~~~ 
nresld. enfe da R.epubhca no Palaclo Ouanabara 0 5 SI s. InlIIIStroS ctaçãPo será In'lto, Plna~ cqertamentl- dois pulsos corfados c que a Silva . 23 ' ,, ' .. ..... , .. 'í V ã M h O 	 b ~ ~ e cama e o soalho do aposento Stas: Rosa Dias e a menina n • ' ~rtadlzarE-se-ãO ' cu tos o' cOm 
( a laç o, ann a e uerra. não ° será antl'S de dou5 me- estavam manchados de sangue. Juracy de Oliveira ~rl!gaC;dod o. vàngelho; cÓriiõ.lo

. .d d - d n t I· zes. Sem perda de tempo, aquella Srs: Luiz A. S. Oonçalves, Je- °R °ist~:ng(js e quartál-tnt'b.O preSl ente esce e l"e ropo IS ~ntrententes, sendo l'X- sra. mandou chamar o dr. Car- ronymo Rocha e Alfredo Do- da Eeg I ' hoje, o d ia fulivo ':)
penmentado um novo apparelho 105 Corrêa, que fez os primeiros mingucs. ) sg' a ~inical (diaQto JbI$.. ":

Rio, 4 (A. A.)-O sr. presidente da Republíca, dr. Washin- para o mesmo serviço. curativos, sendo, em seguida, Jovens: Pedro Aifonso Oal- mo. pro. laercio CaiJrira I.,;: 
gton Luiz, desceu definitivamente de Pelropolis. .... Francisco r~movido par~ o Hos- lotti, Alfredo Silva e Hamilton ráuUnmtaadCOe njeferSUencia sobre a > pef';

AS ULTIMAS ' INfORMAÇÓES pltal de CarIdade, onde fiCOU, em José dos Sanlos e o menino gQ s aos:phárizeus: ::Z •.. 
PARIS, 3 - As ultimas infor- quarto reservado, em tratamen- Eduardo Trilha. ' A.' fI/does vós do CllÍ'istó? .'O Ieva-e-traz mações recebidas de Perpignan to. ..... . . ar e. os ·Bondcifáfítts '-} re.

O sr. B. Luzardo é inc..ontestavelmente um elemento precio- CavOI!1afdiromrapmre.avonsOt,tiocciacodrarl'dmao~ueadno Ignora-se o motivo que levou Passa, hoje o annivcrsario do hd~ãO .malf·umJe ':e~:;:o ufti~ 
d M 	 .. - o jovem. fran!=isco a tentar,con- menino Osn~ili, !ilhinho ~o s~. d:sl~:na~o~~:eueias sob. re a pi'~ " 

so nos frangalhos da ~lhança. Como, ap.6s o .\.e arço, a do este acabava de elfectuar com tra a eXlstenCla. . 1.0 tenente, Maxlmo Martmell!: x'lma cruPzada - -'a· 0 -'-'• •c-moHn~lli!,~ça entrou em agonia e sobre o seu mglono fim desceu a exito um voo de experiencia com 	 i d E la Aprendi oX. ,- U. rT~.. 

lIIdlfiere~ça gera!, o sr. Luzardo tomou a resolução de despertar um novo hydro-avião tri-molo O .. comm ssano asco. - dentio Os Escudeiros da fé e I 
a attençao pu~hca com grandes phrases barulhentas e especta- de 1.200 cavallos e seis tOl1ela~ S que VIajam ~es Marinheiros~ _ SecÇã~ In.fanlíl terão tambem ' " 
culosas excursoes aereas. . . . das de peso. na "Condor" A, reenu=:ev~:enca '''''.Viaia.ntes: SDas ~,r~a;tódos

f:l\e eslava naturalme.nte. II1dlcado para e~sa tentativa de Precisa-se agora que esse ap H & '... 

galvanização ~o cadaver a1ha~clsta. _A sua oraton3 Iruculenta .de parelho não pertencia á Compa: E~r°'::Sta'Y:~: a~g:::pa i•...;; _· --.;'--'.::~"
actos religioso_s.-;:;,,:;;;:.;",....

preg~o de felr!, e: a s~a gesltculaçao ap!,vor~nte e esmur Aéropostale mas a um Amerissaram, hontem neste s , ~ I 1IniiiiIí- I lIiiiIIi
.rahv~ nhia 	 111 ....·" 
suscitam a CUriOSIdade. Os transeuntes Imagmam que ha rolo .. constructor que devia enlregá-Io porto, vindos de Porto Alegre c nhado a sua exma espo.sa. _ .. 

e vão chegand!'. . . á Compannia, caso as experien- Rio, respectivamente, os rapidos e sr. co~onel Hyppolyto .:!o~e:x~ ,;<,~ ..." 


O facto e que só se sabe hOJe que houve por ahl unia das dessem satisfactorio resul- possantes hydro-avi6es cOUA- neg<?Clante em ~ova . e I , ~. 

coisa chamada AlIiança. porqu.e se escutam os ber~os. do sr. tado. NABARAo e «POTVOUAR-. O pr!!Sidente do 11 dlrect?~ repu- -:UI'-

Luzardo e porque se vêem nos Jornaes do thes<;luro mmelro, Ire- Pelo menos a titulo provísorio, Dornier WaI, tendo sabido ~e bhcano naq~~u~JClplo. A. c.u... do .'"Ie
quentemente, a mascara le~oz do deputado hbertador e o seu seria elle utilisado na travessia Porto Alegre ás 6 horas e fetto Procedente dr Blumenau, a- ._ 
 •
punho fecha~o socando o flrmamen~o. . . do Mediterraneo, entre Marselha escala na ~una, chego!! ás cha-se nesta capital o sr. Her- "" 

Mas, alem dessa funcçiio preCiosa, uma outra se .adJu~lcou e Argel. 8,35 ho~s. TrazIa os segumte.s T W er auxiliar do officiaJ . 
o sr. Luzardo:.a de leve e ~raz do pensamento alheIO. E .elle O avião de que ha algum tem- passagetros a bordo, com desll- CI 10 . agn !'I da ella cidade _ Sarítol, • (A. A.)-A eau... do 

ag?ra, com effetto, o Mercurlo esvoaçante ou pe~agante do h~e- po se fallou e que a Compô!llh' no ao Rio de Janeiro: Hermann de r~lstro ClVI qu '1 sinistro que M vtriIicou, I bordo 

rahsmo. Ag.arra o .pensam~nto dos homens de ca, trepa no aVIl!~ Aeropostal destinava effect!v~~ Wurmnest e. Theodor Kr~msi~_ INSTITUTO do :~jaaa Onaes,. foi Ift'-te 


ul...Aa/ "e transporta-o pala o s,!l, agarra no sul o pensame.nto dos ho mente ao trafego transoceantco, oDaDlagr.FUrnaanVlcl.nschoacOoamllottid~.stIEnmobRalro_ ' co OCpoCSUI~tIO o oito, que trI clt. 
mens de lá, treI:a no aVião e Iransport~-o para o Ri.. . é um cLaté 280 semelhante aos nle, vn . ...., porto, Ilím clt la' 


' . Esta .funcçao era nece~sarla, depOIS que descobnram a Cifra que já asseguram o transporte caram nesle porto para a Cápital - • jogãao fOfa da berra; com a acaJ
radlograplllca do sr..Antonto Carlos e do ~r. Oswaldo Aranha de passageiros para a America Federal o sr. Or. Hugo Ramos e ..seu .. itut... OeH ..t~ m.....II.açJo dooko. foi
Ao mu dO'lnst .. ... i.S ..u c ....... 


, Agora, nada de radlos. «;luando ha neceSSIdade d~ mandar um do Sul, e no qual se introduzi- Dr. Oscar Schmidt. ' ' . rico e ~ico . off~!:"..i~ ~~ Jl!I!'aJordulom.twdalldO-
reca~o ao sul, o sr. Antomo Carlos verte-.o nos o.uVldos do men- ram algumas modificações,a mais O rapido cOuanabara.~" segUIU sr. d~.Allt?lI~o.. <:arIos ., S!.~~n,s sean..... ,a"oombII.lIo. 


csagelro alad? e manda-o tocar para a cO~llIa. ~ Vice-versa. importante das quaes foi o ac- viagem ás 8,45 horas, fazi:ndo ei- da S!!va"dlredor-proprietario ;do TrabIIbou. nUJ(~ do to-

H,,: dias, ante a bomba da entrevISta d A Noite, o sr. Lu- crescimo de f1ucluadores. calas em Paranaguá.e ,~tQs. .:; - Musêu Siriiom. da Sftva' , do lO. o ~'do~J"':A-~ 


zardo dlspoz as suas antenas, recolheu o pensamento da Para- O hydro-avilloque afundou ao O ·Junkers éhegou áS 'iJ3;15~ho-RiOi de Janriro, um f'l(empIar ela colloclOlu ......_ __ ato
hyba e o de MInas e voou a toda para o pampa. Lá recolhe~ o largo de Perpignan repousa so- ras, tendo feito escalâs em:'i Sail~ íiicdàllta NnhJda pata eomlllC'" ran· W1IU ~ de ,. pot. 

pensamento dos cadetes e voou a toda para o RIO. Annunclou bre um fundo de areia de quatro tos, Pamnaguá eSió f f?!1clscÕ: mcnr o 50' an~ ela lu,," Icpda 

h'õ"te.111 que ·subiria para Petropolis e Juiz .de. ~6ra, transportan~o metros de profundidade, a cerca I .· Levava os seguintes pasSigéi: dIÇIo dclw nubdcrimatlO. Loao que foi notado o abria

o pensamento dos cad~tes ~ra " os srs. EpI.taCIO Pessoa e 'Antont0 de .500 metroS da ' costa. . rOI a .bordo: f·, . primrim tIO BruII, trúando-M Ira, o ~w do mrou-

Carlos. Se estes senhores amda,tlverem pensamentos para o. sul, . De PortYendre'partiram rebo- . DO ' Rio: 5 ': pãS~cirOl, trlft de museus ~ raçado tomou proridrndM PMI 

o ~r. · Luza!dodascerâ ·. pr?mptatn~'!te a ' serra, ret?mart o ~ avião e cadóies com à :missão' de retirar cisques duaS~sênhOru. 01;0. 110-; a&lbritcrr ____ dr ...... 

voará de ., novo, para ,Oj,Selo.,. da<'! 1l11!1ha.; iente-" (SIC): .$'%/: .. , . d'agúaoàpparelho;\qiles~acha '!!~.:lgPi~ ___~~. ...--1Centro Bendicenle 'f::': pMo\ ~ nu ~ 


~ A1t();.fiJ.&ri~ e"le~~e::-traz: 'f ' um .her~.~' iiepolll'ae ~:hl- compIf'tamtnle ,ubmcno. d'::::' a -"'0 ..~o'r."";';· dos C--a-Iros .... -ow~ OI - ........' 

Ac:ukl <k lanto penSariíento; ' .pennitll ~ qlM dle ........... a _ ~~U.IV ,...11 ' nAtL... . ,... Yn~ ... "" ~_ : ~IO~ 


pettW. fOI~~f§,0H~~RPO ~~=~k w- O sr. desembarlador:.:.:' Iop .•• Ir 


A ''frente unica" PERPIONAN 3 P' tnc:ofto .. YiaItm diIedo.-na aP- José BoileUX. advOl'ldo AIMI .. M ......... o ... 

todo o corpo dO ~Ico Hoff tal QaIKila, " I".., ...... no f6ro desta caplCal. ofA CIMIIo, • .......... ::-z: 

Porto ~~ tA. A.) - -A f~· dil q.. frf'ftte do IICfOpIano da ....1&ob'c. qH~1 A D .._ .... :=: i&r-..,.;ços g:w.-_llftka .6 f'JOstiu .... o pküo pmkIeac:W de I clt Março. Ao !:diu ha trn diu. Os foda verto ..... 	 _ c.mro __........ ' .!.. 

•....ra....... c reeonhedmetlto, etc. f ('OInI ..... M Iaú C>" ~ ' fm1w toI interromperam OI lOIbaIJKM cllra .-. • • te- ~ 1"........,;_.. -..a- • t...-L.. ....._ 


u~7u tem efI&. O qu. pcldeta., poNm,..~ , gIIe a her:1e clt bula do corpo do piloto - --- o -....... - - um ~ntlaGl a '" cIopIa la.......... tio P. R. R. PNwt., 	 rldL do cIIIII apIIII. ... 
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