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....; " ' 
S. Sebastião do Cahy, 28. (Yia postal). -Diante de varias 

denuncias rccebid~s sobre o rapto de uma jovem de dezoito ano 
no., do 5", districlo deste municipio, a policía local effectuou a 
sua prisão e a de um agrícullor "~ 76 annos dê idade, que
acompanhava a menor, quando elles se dirigiam para esta vi lia. 

Perante a policia, o velho aericultor declarou que o autor 

ExploSãO de uma das 
I {":; minas de Elouges 

Bruxellas, 4-'-lnforlriações ' 'de' ultima', horaj adiàntllm • nu
ma das minas de Elouges, dccotreu~ trémenda explos~o' em .. pc
receram doíe homens c receberam· graves ferimentos nove í'Jtg 
Ihadores. 

faltam pormenores, • , 
.. . 

Bruxellas, 4-As ulllmas nollclas da Mons descrevem ~'!' 
toda a su~ extensão a ~atastrol)he cOJlsequente da explosãooccorn~ 

PARIS, abrIl. - No pequeno molesllas no orgalllsmo nacional do rapto e do defloramento de' ~ua companheira, era um outro da nas mlllas locaes hOle de manhã. 

ja~im dos Invalido.s, que foi accrescentava:)e n'~tais rien de colono, que reside, tambem, no 5~ districto deste município, . . Assim, p~rcce que. o desastre resultou de uma coinciden~i~ 

1lI1l,ltas vezes o, te~mlllO de suas tout cel~ et mcme rlen de t(lut~. A jovem confirmou essas ~laraçÕes, sendo enfÃo chamada, ~nfehz. Ter·se-Ia pro~_uzld() um escapamento momen!ane.o d~ gnsu 

e"fursões medlta~lvas, vaI.' ser Pr~>domlnava por~m 3 tendencla para esclarecimentos. a pessoa indkada. Justa~e~te na occaSl30 em. que () cap~taz que. deVia flscahz.ar a 

I~antado em Paris, um monu· de confessar-se ,hvre «Je ne pou· Comparecendo esta, verificOli-se tratar-se de um octogena- substitUIção da turma do dIa pela a nOIte examlllava o funcclOna

~to i\ memoria do autor das vais comprendre ~u'en politi. rio, com a resjleilavel idade de oitenta e quatro annos, veterano mento do apparelho.det~nal1te da dynamyt~. ,A scentelha prodllz~

.~s da França Contemll<,l· que on put se decl~er d aprés da guerra do Paraguay, bastante conhecido neste município. da pelo botão electnco mflammoll·se no gnsu e provocou fonlll
rl~ea' , ,O. g~verno..france,z lá ses preferances" E nlss~ re,:ela- Inquerido pelas autoridades sobre a accusaçllo que lhe éra davel, fragorosa deflagr~ção. . . . 

f~, a ~qfonzaça? _olllcm!. E um va o escrutJl!lo de consclencla, a feita, o veneravel aflcião confessou que, de facto, se tinha entre- Para ler-se uma Idêa da vlolenCl3 do abalo, basta .dllf.''' que 

tnliUto' .de I1:ral1dao áquelle. que regra essen~ml de trn;Ia a ac~o gue a pequenas brincadeiras amorosas, negando, comtudo, a um cavallo que se achava ~ 400 . metros do local do accldeme fOi 

pl'()(!l!z!udurant~toda uma VIda de para .os sa.blos, que e a su.bmls- autoria do delicto que lhe era imputado. projectado a 45 metr~s~e dIstanCia, . 

saenflCIO e dedIcação. uma ?bra são a re~lIdade comI? malllfesta· Persistindo, porém, a victima 'em suas accusações sobre o Co"! ~ explo~ao ficaram soterrados para mais de 200 pessoas 

p?rtentosa que é hOJe patrlmO· cão da liberdade racional. facto, atlribuindo-o ao vetho defensor da Patria, foi ordenado que sem posslblldadc slquer r~mota de salv~ul1ento. . . 

1110 sagra~o, do~ francezes. , Revelou os erros fundamen. se procedesse a um exame-medico legal na pessoa da victima. . Lembra·se a proPOSlto, que o uttuno desastre na mma, v.erl" 


Ao espmto llldagador de T!I'- taes da França na psychologia Pr~}cedel!do, a elle, ~s autoridad~s constataram a innocencía flca~o em t~56, occorrera exatamente no mesmo poço, dcnolllllla· 

!le apresentou-. desde. mUlto nacional. A confusão da palavra das <bnncadelras' do gala octogcnano, não havendo, de facto, do Ferran? .. 

lo~em, um problema llllllto gra- com a acção, COlllO se a retho. nenhum vestigio d~ deflorallle~to.. O ReI Alberto transportou-se ,! tarde p,lra o theatro do SIIlIS
ve. Que era a F~ança contem· rica pudesse traduzir os habitos Apuraram maIs os medlcos que exammaram a supposta tro. , 

poranca ; E': a SI mesm? que o caracter, o sêr real e com~ victima que ella soffre de ligeiras alterações lllentaes, em cujas . Bruxe!las, 4-~elegramllla de Mons precisa que a explosão 

reJ?Cte, prefaCIando as .Ongens~, verbalismo pudesse substituir a crises, com certeza, se julga victima de taes altentados de amor. hOJe occorrlda na ".Im.a de E.louges se deu exactamcnte 110 I!l0mcn· 

a mterrogac;lIo que tanto o fat!·!'col1sciencia, a vontade e a cdu. Presa, decerto, de suas allucínac;ões, ella recebeu os cari- to em que o op~rano lllcumbldo da tarefa punha a , funcclonar () 


. gou. .E o seu longo estudo eVI- cac,io, Tal como no Brasil al'- nhos de seu velho admirador e, depois, injustamente veiu accu- detonador electnco qu~ s~rve para desagregar o carvão. 
,~IOU, an.tes de tudo, que o tua!. sa-Io. Int~rr~gado, o mlllelfO declarara haver tomado as precauções 

:&ml.go RegIme, a Revoluç;10, e o A .. . ; b d Esse facto, prendeu a attcnçlio publica, pelo lado ridiculo e necessarlas a operação,,!iio tendo nolado na . h!llsa de ar do appal'c
Rtii~e Modern~ .represen!avam cnhca c so . ret~ o . um dom, interessante que apresenta, por nelle estar envolvido nma pessoa lho a prest'lIça de quallhdade al~uma de gnsll. .. . 
uma hc;ão de puhhca, a mms ne- IIm tacto, .uma IlltUlção, I~:I() se cuja idade devia resguardar e defender de taes enredos em que Dos escombros das galenas desmoronadas la tinham ;Ido

dcessaria para a hora presente. po e ensll1~·la,. porl1.ue c ~1".Ia Cupido, travesso como é, costuma pôr ' em apuros os D. joão de retirados treze l'adavores,
Tanto para a França, como para arte. O. gelllC? cntlco e a aphdao barba branca. ' Os trabalhos dl' salvamento cuntinuav3m adivos , 

nós brasileiros para dlscermr a verdade sob as -- ----,----

No prefacio"das ·Origens· ha apparencías e os empana~(ls que A ultl·ma cel·a de," C,hrl·sto, em O mal'or responsavel por grande
certas passagens que revalidam a encobrem; exhumar, nao obs
inteiramente opportunas para nós tante os erros. t:stemunh~ls, as esculptu'ra numero de molestias modernas 

os democratas. Assim é que fraudes da tradlçao. a poell'a do 

Hippolyto Taine, alludindo á sua tenpo, a perda ou a .alteração 

formação política, escreveu: -EII dos textos. E' a sagaCidade do fts tigul'as são em tamanho natul'al Londres, Março de 1930. 1St' alarmados com o perigo cres 

1894 j'avais vingl et un ans. caçador que ~enhllm estratage· A polluçàu atmospherica feita centedo effeitoóos gazes que se ;, ' 

J'étais électeur et forl embrassé ma logra despIstar, O verdadeiro - por milhi'Jes <.le pÇs. ,cllbicos!ie ljcl'ulllulalll na atmosphera ,das 

car j'avais á l10mmer quinze o~ criti~'9 comprehellde, tudo, jálllnis Encontra-se l'1l1 Porlo Arg rl', I A dis(:IOsçiào da mesa e dos lllonoxyJ:!.o (le,c;lrbono,· d~s·~nv!Jl·, .graQ~es tida,des éOf1lo, londres. -, ,., - • 

vingt deputés et de plu(II sur sacnflcando .ás conversões ou procendcntc da cídadl' do Rio SaJt!,,~ {":,Ilvivas ~ icila {'m ' 11m vidal'i'f'1'-yazolin., 4uL' se" des- , l"e11llJs do Millisll'rio dã'. ·S;uÍ·' :, ~ ' ,: '-. 

vanll·u.age fr~lIçais je dcvai~ non aos ~re~ollceltos () seu del'er, o Grande, o sr. Virgilio T"nini , se- SCéllaril' aprnpriado, ('111 estylo da carrel{:\ diariamente nas ruas da de Publka, conhecidos fUllccio- ' • <' 

senlement choisir les hommes, que e dizer a verdade. crelario do esculptor J\ol . Tnni~ l - &poca. cidade por meio dus aUlomovcis, narios tachl1ico:i em industria all- -, 

mais opter entre des thé~ries " Esta v~rdade Í' quc resalta li li, conhl'ridn art i~I; . n3'1l1 l'1la ci-. TI.,d< ~ (I trabalho dl's5il ~srlllp- ,?roduzilldo fumaradas incriveis, to~obi li s tica e 'outros ~ntendir!os ,;,~. " 


I~erena-se então ás theonas de cada pall'llla das obras de Taine : dade. Ilura I'" f:Xl'cutado no atellcr do c res!>onsavct por Il'rande 'lIume- eslao trabalhando conlunctamen·: 

Il10narchia, republica, democracia sempre a erudição s uffjcient~. a . I~or toda a semana o sr. Toai , : sr. M. Tonietti,á rua 24 de maio, ro de molestias modernas incl:l- te para conseguir encdnjrar um 

ou conservalltismo, socialismo ou cultura geral. a probidadl' abso- nl m:lugurará lImal'xposiçflo de: na ridadl' ti.) Rio Grande. indo neurasthenia. anemia e ou- Ir.cio que faça desapparecer fi 


bonaparlismo. E distinll'uindo já luta, a sympalhia humana ' a I'a- 11111 Irabalho do reterido l'SClIlp- ; Esse trahalho foi exposto já tros symptÍlm35 de fraqm'za phi- monoxydo dt:earoono. 

em tudo os germes de perigosas pacidade technica, lor. Essa exposi,üo será fdla ,i :L'1l1 diV('rs~s cidades do interior sica. Os tcchnicos de engenharia 


rua dos Andradas, I do f.5tado do Rio Grande do Sut, Essa é ;1 opinião de ll1uitos estão concentrando a sua alten
rrata·se de lllll(1 reproduç,io do Itendo ml'recido os maiores eto~i- medicos da Inglaterra depois do ç,io sobre UI11 apparelho que,;\O . quadro de Luiz Mort(;lIli. rl'pre- : flS, importante exame feito em ex- que se diz: evitarà que esse gazanti aI anneosa Uma bofetada... sentando a ultill1a. cci.. de C hri,;- i O malerial para exposição re- periencias conduzidas pelo de- venenoso consiga atting'ir à at-C C h to. 'I ferida jn se: acha em Porto Alegre, partamento de investigações do mosphera. e um tiro As figuras ,<in todas feita s CI11 O sr. Tonini já eSl,í cffcctuan, Min i5terio de Saude Publica so- Un~ tel'hll iw di s~e: «A l11el~H~1' 

Verificou-se no dia 28 tamanho na lural, mostrando. com ,dI) a montagem da expOSição, hrl' os pengos produzlrlos petos soluça0 consIste ClT! permlttlr 

de Marc.o em sessão so- '<io. ü (A. A.) O coro- a perfeição possivel, as " ~ig urasl fazen90 a cotlocação cuidadosa gazes que se engendram nos que o Illonoxydo de carbono se ' 


nel do exercito Djalma dos !I~ostol?s que partiCiparam das figuras n~s respectivos lu- motores de petroleo. , form~ de qual.l/lI!'r manCln1 e 


~~~Zt'o~iaP~~sl:e~~ront~~ Ubrich. Oli veira , ao sahir da~~~~~ c~~~'as figuras de 1.30 'I ~ia;es, e organizando .. sccna- () ~~f~~ ~~rcri~~~i~~'ll~~t~s n~~~~ deb)~~~~r;~~~c~~:, està sendo 

tharinense do Rio de la- do cafe «CI,1aVe de Ouro " li 2 metros, tendo a mesa 11111 Assim. a exposição 'de"erá ser tram que os, gazes descarrega- actuallllente estudado l'Clllsiste 

neiro que ficou ass im esb~lrroll com . o enge, comprimento de 6 metros e 1.80 ~1!aUlZurada . breVl'mentl'. si é que dos por alltomovet num3 garage n.ull1 dispositivo que desintegra-
i't 'd . ' nhelro da PrefeItura Jor- de largura. la não o fOI. matariam 11111 homem em dez ra () monoxydo de carbono an

:~~~e~~~r1;co Dll~'~i~~~ G~yy.il?1~On:~~h~r;gop7-~: Curiosa hl'stor'18 J um -l·d--aJ~a-o-----r-u - ~ d~SCarga--- - -c " --s-'so ~~~~~s~s~lsa~c;di~:~õc~n:,~!r~~~~ ~~~ig~~a. verificar-see
vice presidente, Dr. An- testou, dls~utll a111 e o co: U U 
tonio Gallotti. )' Secreta- ronel deu lhe UI1~~ bofe p. 
rio, tenente doutor lia- tada, o engenhell.~ res- em 8r1S 
roldo Moreira Gomes, p0!1dt:u com um til o que 
2' secretario, Arthur Pe atttnglu o ,v~ntre do co- 
reira de Oliveira )' the- roneJ. O lenqo cm e~ta- PARIS, 6 - O Tribunat Correccional acaba de COl1dellll1ar 

- T' 'L - 2' do grave fOI recolhido ao. pagamc!"to, de um~ ~ulta de 50 francos um cidadão rlIssn 
SOUrelrO,. raA)adno ' UZ-... I ao «Prompto Soccorro » cUJa odyssea e das mais plltorescas. O condemnado, que era ac
the~Oure1~0, ~l~ls9G a - e o engenaeiro foi preso. cusado d~ ter ~e~acatado um agente de policia, fôra no dia 4 de 
lott! Koeng,. } b1blIothe- O coronel é irmão do se- Març? ulhmo mt!".Iado a co~paparecer ao serviço estranjeiro da 
cano, FranCISco de Pau- d S . Prefeitura d~ PohcJa p~ra ,:enhcação dos seus documentos, em 
la Andrade, 2' bibliothe- na. o~ _ gaucho ,erglO consequencla das proVidenCIas, 9ue estav~m sendo ,tomadas con
cario Armando Lima Ohvell a. tra t~dos os russos desconhecloos, depOIS do rapto do General 

.' 't- M j Th' K.oullepoff. Emquanto aguardava a sua vez, o russo notando a 
synd ICO, capl. ao anoe ornas Mann dl~tracção. do agente incumbido de vigial-o,. passou-lhe uma ras-
Alves Nogueira, l?rocura- nnfnl'mo tClra; e ~eltou ~ C~Jrfer rua ,a fóra. Per~egUldo e preso, affirmou 
dor coronel JulIo Fer- L L q.ue agira de llltelra boa fe, Declarou as autoridades que impres
nandes de Aquino com- Jerusalém, 6 - Sabe-se que slOnado com o desapparecimento de KOlltiepoff e temendo sof
missão de contas' João 10 notavel escriptor..alemão Tho- frer ~s mesmas penas usara d~quelte truc para chamar a attenção 

, . A'I ._ más Mann está enfermo, ataca· ~ubllca sobre a s~a pes~oa afIm de não ser víctima, como Kou-
Praxedes Marguez , el do de uma dysenteria, ha varios tlepoff. de uma pnsão sn!JUlada. O russo declarou ainda ao Tri
X9, .JerOnymO T~ome da dias, tendo interrompido a sua bunal que tendo se ref~glado na França, ~el?ois de condemnado 
Silva e Eloy Plerre. .x(ursào pela Palestina. á, morte pelos bolcheVIstas, estava no direIto de temer Qualquer

• Cilada. 
r •O dr. FranCISco PRESIDEnTE

' R· ADO'PHO KOrtDEU . a o I no 10 .1 Ü UG 11 tt 
Rio, 6 (A. A,) Chegou Rio, 7 - O presíde!lte Ado!

de avião o engenheiro ph? Kon,der restabelecIdo de h-

Passou pelo RIO a eXimia lOS que VIajam., "( d " Cintura pa'lncla na ,o~_ or 
• , ! . - ..xx·- ,Ildu SlylO 'I Q .dtrector da. CONDOR 

10l conferenCiar com o 
, I dr. t-Iugo Eckner 

Rio . 71A. A" De reO'res- o direclor da poderosa el11
50 da Italia onde se acha- preza Syndicato Condor. sr. F, 
" h' '10' - pas- W. Hamner seguill em 21 de 

\ a a a "',uns l11~ses Fevereiro pelo JANGADEIRO, 
sou hont<;!m pOI este por que levava a primeira mala para 
to a caminho de Santos a Europa, até Fernando Noro
a bordo do " Cont Verde" nha onde pretendeu tomar () 
a eximia cantora patricia CAÍ> ARCONA. 

B'd' S ,- .' Estando, porém, fi l11ar agita
sra, I ti a} ao. que velU dissimo, sendo assim impossi
a,companhada ~e seu ma- vel um transbordo de passagei· 
ndo emprezano VI/alter ros, o JANGADEIRO levou o 
Mocchi. sr. Hamner até Recife, onde 

A distinta cantora bra- embarcou lIum avião da Nyrba
'I' f' ,. Th para Nova Vork, afim de confe· 

SI elRra ~el ez °RU\ Ir no t:a renciar com o dr. Hugo Eckner 
tro ea de orna em re- sobre o proximo vôo do GRAF 
cita de gala em homena- ZEPPELlN. 
gem ao princip_e Humber- Da~i seguirá para a Europa e 
to por occaslao do seu v?l.tara provaimente !?CIo grande 
casamento com a prin- dmg!vet para o Bras!!. 

ceza da Belgica. bem co- Atllclldo por um c-o 
mo no · Scala» de Milão ... , 

Fral!cisc9 a~l1otti, chefe ~f~~a '!t~:''':on~~:a.~ a~~:".e~~~ quando ~as testas con;- De~~a~~ ~~~i'::~S:.~~ood~/;~s~ 
da ftscahzaçao do porto tadlsslmo ,!?CI;I~/i,~I~s ... personáli~ n:t~morativas do centel)a,- Aurino Bruno, telegraphista, 
de Lag,una. A tarde <? ~r. dades pohllcas,mmlstros d~ " fs~~!,g ~I.lI!,?rte de .. Ros~lnL residente ao largo 13 de Maio, 
aanott1 { esteve .nOmtn1S~ t~?, ho~en5 ck Ittru ( l0'!1a~ ,, - , ,' , ' de . que .um cachorro de 

trb,: qfl ~Y'i!l,Çã() '0 eJt1 '.ii~it~ h~~~rit~~jo prnldalte da R~I1 A,~ 4ba mUUa I ~r.~i:~f1::t; , d~orn~~~m~ort~r~j;
de",9:!mppmentos aOlres pubhca Vlsilou-o por iJ1~ fH ",tu. l.c'1I., Soc:k<- h ' ' V-' ' 00 ' ' t , ',' fiJlfuê

pechvo fitular. do'l'séüi'QfflNi de pbiMte. .....NoW..51..... " t~~an~.seu ,. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:porl1.ue
http:flscahz.ar
http:bra�e&.si


(2) 	 o ESTADO-8elUDda-Jetra.7 de Abril • 

Uepois d. 8:1am iRado porill,sr •• ' O'eOlli,~~1 

foi julgada iDearavel a 8ua CEGUEIRAJ! 
Attesto que soffrendo !ta longos nnnos de moles


tia syphilitica, ficando completamente cego, ao ponto 

de amlnr pelas ruas desta cidade, llcumpanhatlo pel~

lnão de um] pessoa (l tendo sido aconselhado por \';1
rios amigos, cr.tre esses o reputado clinico Dr. Dyoni~i"

de Magalhães, a ir:l cidade de Pelotas, afim dt' 5uh· 

melter·me a C'JIIIC II1cdico por occlllislas c depois de 

procedido o respectivo l'>:ame, f,)i pelos mesmos me 

dicos jlllgada incuravel a molc~lin ele que cnt~1l vinha 

soffrendo. 


Regressando a minha terra e dcsespcrauçado cm 

cncolltrar a cura flesejada, resolvi a far-cr uso do afa· 

mado preparado -Elixir de Nogueira", formula do sau· 

doso phnrmaceutico João da Silva Silvcim, e 1(1~f) após 

o uso de alguns vidros =omecei a melhor~r, e attende'l 

do ~ situação em que me achava, isto 1<, sem recursos 

para continuar o use do medicamento, resolvi desistir 

~o seu uso, " quc nao se deu dc·vidll a muitos amigos, 

Illclusive o medico acima, me obsequiaram com alguns 

Vidros desse grande prep~rado, afim de que cu pudcsse 

continuaI· (I meu tratamento, e isto devido ao grande 

prodigio qUI~ ia colhendo com c. seu uso. 


Contiuuando com o liSO do .Elixir de Nog-ueira',
cheguei a conclusão da cu; a almejada, tanto que hoje 
sou cmpreg-ado em um escriptorio lócal, onde me dcói· Elpidio HgppoUlo tia Silva 
co ao trabalho de escripta, podendo ser confirmado pc. 
las autoridades desta localidade, bem assim por toda populaçãO em geral, onde sou bastan. 
te conhecido por todos e onde tambem possuo innumcras relações. 

Em vista do exposto acima, prevaleço-me do ensejo para expressar os meus mais pro
fllndos agradeCimentos á conceituada firma Viuva Silveira &. filhos, podendo fazerem deste 
o uso 	que melhor convier, 


Eescrevi e assigno. 


--- -E3tadodó Rioaranaeaõ- Sitj-ArroroUraTJ§t~Jft~--~*~f~~~~!J1~ilva 

qualll~~~S~ s~~~li~d?g 1~~~~~O~i~~odaq~fIV~.verdadC tudo 
Arroio Grande, 24 de Agosto de 1928. 

DI'. Dionllsio de 1I1agalhães 

,fosé M. Jl1aricI ,----' 
lIP.t!~t,~~~r~~~~1 poJito '~i;r:~rrv~:~S;;b~~~~;;â~nfc d1~1P. l.rlinj ,:~:}j~\~ici:lr{;: 

~twr'#C~âi!tJ HúO Uranrle,---24 d t~ Agosto de 19213. 
Sub·lulcntlP-lllc, ,folio Arle/W!' Pcijú 

Con1irlllo que a cura do ~ r: bpidio J.r=d~-;: 
é cxata---Arrnio Grande, 24 de Agosto de 1928. 

Altirles Satyro da Costa (Telegraphist<l) 

Reconheço verdadeiras as iirma~ de Elpidio liyp
polito da Silva, dr. Dionysio .Ie Magalhães, losé Mar· 
cellino Maciel, João Agcllor Fcijú e Alcides Satyro da 
Costa, de que dou fc. 

Arroio Grande, 24 de Agosto de 1928. 
IIlustradü medico c clinico O Not.rio D(lTio Maeie/ Costa 

GRANDE E ..ODEROSO 

Eilxil~ {Ie Noglleil·a 

Df· J. BaptistaVERDADES QUE RosaSECOMPLETAM 
• A!I~lo que tenho empregt'. muitas vezes, o depu CIRURGIAo DOIflS'. 

rador e tonico do sangue .G"LtlNOGAJ,., do provecto 
coU.ga dr_ Frederico W . Romano, quer em doeDtes com estará ausente, em viagem 
manifestaçôes .ypbiliticas, quer em atacados de rbcumatis· de recreio, até 12 de Abril 
mo, alcançando sempre eltceUentes resultados. Assim. firmo reabrindo sua clinica den: 
o presente 	em fé de meu grau. taria a 16 do mesmo mez. 

Cangu •• u - Rio Grande do Sul, 
D1·. Raul Azambuja (Firma reconhecida) 
~Cumprindo um de.-er de gratidAo, lenho o prazer 

de communicar-Ihe que, soffrendo ha doil aDnos de um Se ni<> perdeu a cab~.... 
ECZgMA numa pern&, acho-me radicalmente curada com o PILOGENIO uso do vosso maravilho$O «GALENOGAL. tendo enllor

dado muito pesanelo. hoje, depois que tomei eue sanlo re

media, 6 kilos mais do 'i:le pelava anteriormente. Autonso

lhe · a .lazer de.te o UIO que entender. 


Pelgib'i - Riú Cianck: do Sul 

Delfina Alves (Firma reconhecida) 

O ·GALE ,OGtL.; do celebre medico ioglez e 


:,..ol~!dlyph~iir.pho ,dr. ~I'r~derico W, RomaRo puriFica , 

O') "Dgue. forl.lêce e Ib o, éngord.r; Nao 'contem 'alcoõl ai· 


., Il1O ~Da' tiMI.a "til '"",ardo e , _itD .._I. 

"'-" i.oI!um.. , ~ CU .... pc' ..flll· 


14. 	 • u '''V' di . ... DI -. EU .... r.~ • '""', 
bYOl tlD lodas ai -.u.1 ,"'-'1,r atino, da ~n., 

"" ou n.,..... 


D...... '1N.2 Amd rltAHCIICO GlrfOMl1.. C. 
...... e:..- tI-_ 

AVISO. AOS St-NHOI\.ES DROGUISTAS 

Não gal'lmth1fos .ê'bmo adequado ao clima 
do Brasi'l -sinà(){() 2 

Leite de Magll,si!a / Phillips 
oor ) 

impol'tado l>or nós e com rotulus êÔt.;ipÔrt.uguez. 

PAUl.; .T. CHRJSTOPH COMPANY 
OUVIDOR,98-RIO S. BENTO 35-S. PAULO 

fatig.l c arruina n~ tlC!"YQ~ 'o~1~Ü;r~ ~~~~!d~~~·.~~r~::rdIJ~ ~""-'~'~,~'lII euJ1\ ma 
:~b:; P:.~·~~i.:~~Httr:~,~Y:~:di: t..OIllC11l ::.Vace /lã\) dt,VC 


,j.:;1 .í 5:Ul b;: lb :tpp.1ri!ndl. r' (bÍ'cllir e'Sl' opera.rial 

.- ~',ía; pvrquc? Poissi ellc iE o typo 


Os templ):; (ltoderno$ C!ú ' ,1., i :· r·.~~,I.I~o,;o C' o ~eu tml':tlh" cada vc~ 

,~nde Inl'nÚS!
~~~oritd~cl~.l~;;~:~~~. d;· i~~ - E, se homem é um doente que pÕt!e fi· 

mcsnu,.As'iirnsc'Ollq i li~tJ. mr bom llUln só dia. t.;rnando-se lun ci
e con~crva a juventude. daJ50 util a si, M5 seus e IÍ sociedade. 

El!(' ruio é um rr~uiçoso. Basta prestar-se~~;~ostr:n~1~!;li~1d~clc j~~ <\ttenção a seu aspecto allemico. a sua ,cor 

v~nil do corpo c do de cera, /I seu ventre inchado pam ver-se 

espírito. manancia~i de que ~ UIl\ Opiutdo. Em v"" de tir.1l·-l he opão. 

superiorid~dt c bellcza nUlilo 111<,;5 hwnano e pa1rioticoé cura.l-o. 

se consegl ....m com ~Jguns fcça·o tomar a "Neo,·Necalorina -: Você 

Comprimidos de ,""Tá como dias dcpoi~ elle estará dispo.i/o 

pare o trabalho. a1c~rc e 5ad.!o. 

Adalina NEO-NECATORINA 
Nio produzem os effe:

tos nocivos do bromurcto! 

05 cooeprimídos de Addín. 
 Verínifu~o pod~r'):o. amndicionadc em capsulas ro~eas 

do um producto da Ca. '!o .il , conlcndõ Ieirachlorcl~ de catbono elll 501ulo ~olido e 

Baye:r. rccommf:nd~do mil· optinam~t· te tc(~r"do pelo organismo humano. .,,
bares de vezes pelO! m'!dico~. 


: C"il~ultc ~~~li~oo~ ' !'O~_S,h..'RIOiS E~CÜI.~'VOS NO RjRA..,"!itO"_"'"-"'i""T
_r_·..;;~_I>E.
.AYiR 

...,.. , ......... ~~-----.	 ~~ 

'I!HWIIHI!li!l!!IIIIllUliIIIIIllIlIIIllIIllIlIlUIIIIIIIIIIIIHlHIIIII!nlllllllllll11I 
Um lerreDo com 4 cuas, leodo 

Irez de moradi" uma para Deaocio 
um graDde paslo par. &Dimaes com &1 •

• 
e.pleodida agua polavcl e uma 
gr.Dde garage, bem cODfort.ve\, 
comporlaDdo 5 aUlomovei., situa '1 longosannos dA o~J'Vaç~e! 
do DO I~CCO dOI Li_. mcàiéãs ô,iãiõias proclamam

Tratar a rua CODoelhciro Mafra 
11· 50. 

VINHO CREOSOTAOO °TIlEP~"_PIWIIII:I:tJIa 
f IIIIIMICO o unico b-afametrtotf-ficai 

)litfllllalllll!:l da ~HILl3,pot~;})~êcal 

~~do'~~l-
mlllj)1't! ~ rnÍd,* 
~•• ~r.,-

.......FAms.l' 

ItIlutIlIlIlIl1U1il:NftlJ"HUlU IlIImlllnn..... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:cODfort.ve
http:St-NHOI\.ES


M ·
U1II 'j(JrnDllsta'" 	 . .As tausas: O o-u6dl.at da 

I-~-----'.I· ~~!: hs~~~\~~:e';: USIC'Q· su~kfto1ió T:~to_ ~O~~8S 
IIno sonttsta "Oazeta do 	 (.!lJ commlssario dO OOeI'Adas esta ca aili 
I?ovo" haVia - incumbido .. ' " u reJatam pormenores do 

~trê.Jl ~~ase~~.l~~~~~1f;t~ , , . . Corc~vado ~T~~V~tr":ut~°tm~tsuore', . ! :Ú. 111 ., II Oi • 
Dlrtêtõr:ALTINOFL9RBl fl,Ulto con.hecldo, ., de re-i T,, ~nho. s?~re a mesa o mulbappatCC'ef "OI~, 0, ' -, 5, E .' Tabata e do Q{Ill' {~i vic, ,' m,llIha 	 .,. ""'",',,", '... ' --
RecSaõlores: OTHON d'EÇA ceber na capital do Es~; proltramma (fe l!m concerto rea- que organizam. ; '"""" ,,10, • f ' - lU \ ISla Uma o ·stt:a Wak t 
" C CASSIO L: ABREU tado a quanti'l de dozel liz3do emfloriatlOl1<>lis, no ult':. Bravos! Como cr;tico musi- doS varios .depoimentos M ,t, éllller • a o 
Oerente: JOÃO MEDEII\OS . ' - : mo · mez de fevereiro. Ha mui~ .cal deuma folha cafioca, tendo tomadoS .Relo .com m issa- , am - '+).1 ransportlva

.j;~ cont~s de reIs. . ! novidade para o carioca nesl!" 'porwarias vezesPôito a min~1fi!Fi6'~SylviôlTérra ' ii a/ ~êc~ iJ)<lrB 1~181. de ,lOO passa-
ASSIONATURAS: O Jornahsta, em quem; programma e, por is~o, não ~ !penna a servÍ,go da '~rlnde cau· ã d , ... · t 'do !lelros.o L 

' ,, 

3GSOOO a direcção do jornal de), furtarei ao prazer de transcrevel.~' sa de .José Mauricio,!cu confesso, 4c. de Ilpve~ Igaf,2~~I" '~ " O t~mporaJ reinante 
18$000 positava confiança feZ Trata-se de.. um concerto de que me senti humilhado ao de-' a ' e eg-açla .auxl IHr,: tnlped' 

$tOO , b" , ..,., I " ~..~xgão. lealizado pelo prof. Fran~ parar com o nome do composi· concluiu aquella f autori- , Ir~ O!'i .so~cor!o' 
a .co ,rançel. I "ce Jeu, mas CISCÓ' Kraemmer na Cathedral de tor naquelle programma de con· dade que o comlnissariÓ U,~~J!.nJ~ que loram Im

'Redacção e Officina"á. em vez, de tqr!lar a San- Florianopolis, com o concur$~ certo em Florianopolis.. . dó " navio «cóiWv11~o' l11ealata.m~t~ .: enviado-J 
J ã Pi t 13 tos fU~lu do Estado. da cantollra sr~. ~~dina Simone Uma .lição I.'ara o 'Rio! Um V· t . .' ,M' d " T ;lN~a O 10c~tdp;Sil1istro, O 

rUI! o o n o n. , O .facto occorreu na G~eu{ e do vlohnlsta Ray~und verdadc.'ro Iqumllu em sua cultu- IC 0Jrm.9 d.e . elros _~r- q' (jãl foi p r'"o···v·o····c·· ·a"{Tl pel" ores~!~,~.P,~;1l--c~.P~~tDt~~9 sexta-feira da semana Bndon. Constavam as segulI1tes ra musIcai. . " ,~-" 'd . 'blJn~~r , t:§.~ppart!\:.I~O exploSãQ ""de "uma C<li' 
d ' ' O f Cy'f I' l>eças:.. E para que o leitor nio tenha e , oruo, myslerlosa- G ' .d ··.W' 7"', . i • 

passa a. U... I IVO, a em Bach -- Preludio e Fu!{a (or- illllsões sobrea maneira pela qual mente em viagem . na " ~:a'~,.o \,~, ." a.kato~\aru. 
A.,. ,.. •de,..•..,S.o"be,die."'"n.ôa daquel!a SOl1ln~a, fra1udou gão): José Mauricio Nunes Gar· foi interpretada a bella pllfIinado tarde de 28 do mez fi'ndo . Faltam ,. 111aisde t cem 

, " . . . . ~ o cre(hto do Joma em cia - ,:Ingemisco, da -Missa de grande musico patricio (o Vis- "d . . . . d 'passageiros . achando-se 
Cl"\'I' na Indta mais um conto de reis, Requiem. (caryto e OI'gão~ Rheiu- conde de Taunay Im.ava-a parti- SUICI ou-se, JO g an o-s,e muitos dos; sobreviventes 

'. IV .! '.' , , " que 11 ' ( occasião sacou bergér -- Medltaçio (orgio); Tar· cularmente e comovIa-se Ité ás ao ma~, em estadoiY • d 'd 
- ,;liandhi, ,ordena-para contra' um a~l1igo do di- tini.- ~ria (vi,olino e orgã~~ lawimas. q.uando exec~tava. ao Um Irmã~ de Vicfori- a te . , &rave •. 6vl o 

'. . ., , " " , . Garlbaldl ' - Pnêre (orgllo); Nle· p!3no) dIreI que d. Ondm~ Símo· no~ O dr. .Ioao Corrêa de ' renI permanecIdo p,or
/ );;.d__JJlling~t ,a . Iecto~, da Gaze, (\ do dermayer -- Pa~er Noster (canlo ne Gheur é uma esplendlda ca~· Brito .!unior . I . _ longo tempo .,dentro d 8 

iJesobdiencia em e Povo, allegando que se e orgáo); PerosI - 2 (Versetes tora cuja voz conla e~tre ~smals do o ' comme~c~~I~t~U(1.I~_ gua .antes de serém >re
tratava de saldar um orjlã?); Beethoven - Romance formosas que o Brasil hOJe poso '- I" JctUl. colhIdos pelas el11bartél~ 

\9 :,/ , ..massa, compromisso do vesper- (vlOhn? c or~llo~ L. Saller - sue.. . mafaes:. ac arar~m tu 0, ções salva-vidas. % 
, : BOIflbalm 5 _ O lea- tino santista MelodiaS Feshvas (orgão). Tive oPJlOrtumdade de con~e- O mfellz mantJo" , COI1,!-, -,-.'. , _ 
" d ' . 'I' t . d' O d'· t' I " O t Que tal? Um concerto de oro ce·la o allno passado, em FlOria· quanto occultasse a nOI' fl venda de papa

er naçlOna 15 ~ }n lano Ire!? 0 1' (a .aze ~ g",o I1Il1lIa Cathedral tendo nos lIopolis, e apreciei, n3 collabora· va O · t ri d . _. ." 
Gandhl expedIU IIlstruc- do Povo deu queIxa a programmas "ssa phrase de uma ção artistica de que SOIl devedor, d mau:e~. a o _ ef' sau galOs, catur'l'ltas ~ ;; 
ções {>ara. o ~n\cio da de- policia, que agora está resonanci~ t.oda ('lIr.opGa:. «Ro· a par dos scL!s m.~gnifi~os ~o~es e. ~ a 111<1 sl,tuacao lIla~-
sobedlencla CIVil em mas- tratando de capturar o ~a·se á dlsll!lcta aosl~tencla ?b- vocaes"uma mtelhg.encla arllsllca celJ cl elll que ~e .~cha\aal'al'aS 

, sa erntóda a India a par- culpado Este que se a- scrvaro _devI~orespello e eVitar e UI~a com[Jreh~nsao dos texlf~s ?o~ seus mmgo~ 1ll.L!!S ' Porto Alegre 5 ._ 1\ 
· ' d ' d' 'd .. "'d _ qualquer malllfestação de applau; lIIuslcaes que, e forçoso conVIr, II1tlmoS elle teve occastao f' " 1"" - • '·t . ., ' 

t Ir ~(, 	 om!ngo, Qual1 .o credl~a haver tugl 9, pa. so 110 le111plo de Deus>, nfto e poucos cantores possuem. Ima- de ix _ ' '(r _ I~ca Izaçao sam anti . da 
tquepretemJe VIolar as leiS ra Mmas Gemes, Ja fOI uma coisa inedíta para o Rio 011, gino com qll~ discreta emoção . ar se am,lt ",a Dlrectona de ~in'~' lene 

sohre a pro<lucção do redactor do "IJiario de pelo menos, para a gente moça ella tcr.í sublinhado'o encanto meQn e. I ' . . prohibiu rigorosamente 
sal e m J fllapur. São Paulo" e da "Folha do Rio? , daql~ella [Jhrase maravilhosa: "In· liam o.a Im.la e a nOI· a venda. de papagaios. 

E m antecipação a isto da Manhã~ ' bem como E .a9uellc exccrpto de Jose gemlsco tamquam" rt~US culpa va 4e VlctonnQ,. dOf!.a caturrÍtas e araras quer 
- ' ," '" d . ~ "D' " d N .. "MauricIo no progróllllma? pOdem-'1rehell vllltllS ~cus. . Ameha Torres OUlIllara- .. t d '• 	 estaOeros~gum o qs PI~ do . , Iaflo e otlclas se contar pelos dedos as vezes Isso em flonanopohs. A data es es osa d " , .._ no re~m o o mercado 

parai o s_para apPhc, açao de Porto Alegre. . que o nome do genial cOl11posi· ccntenar'a do passamenlo de José an't " p 'M O.' ,COJE1] 1l1t! IC) mUI1lClpal, quer em qu a l
~ . de s a oes, em Bomba- .... . -'--i tor carioca figurou nos program-! Mauricio v~m·se approximando e., e all~1 _ugel11a quer outro local. 

. im, c,lcutá ;e "outros cen- IIS IBSId., p~~atal U~ mas de concer!os de~te quarto Ia possos l.ari{oS (~8 de Abril). I Bodlm, al1e~~18m 9_UC ,0 A partir de ama nhã, to
· ~ tros contràl' Os , fllle de- lIt rbIIDI ' de seculo, no RIO. CreIO, mesmo, IQ:le se fara na capItal da ~ePll'l ~~m!lIandante ReIS ~t a da equalquer a\'c dnquel
. b ' d • , .:'tf' d'· _ 11 DlIH mo 111 D~OlI mo I118Z que não se [Jassnrá ~o tlollcgar ... bhca llara .celebrar.a !1lemOTla do IIllmlgo do desapparecldo I f' '1' , ·t,. 
",.. ',59. e ecel em aos .ISpO . 11 entretanto, os muslcos de uma Imaior musIco braSileIro? , I tt ·'b . d _ à . dl11l ia. e xp os cl ayell 
~'SltJVOS do monopoho do de '1I1ho modesta capital brasileira cultu. (O. ' A Ordel11 ", do Rio) a !I tum o po~ conse , da, ~t;ra apprehendlda e 
:.'sal. In ramasuamemoria efazem a sua LUIZ HEITOR gum.e aum crIme, COI'! - sacnflcada. 
,Y" , Slockholmo, março. ------ fundiram-se . porque devl--'-_· --:---::-----~ 

Calcutá, 5 ~ A deso' Nada mcuosdc dezesetc.na- O "record" da illusão am alJudir ao comman- Tel'l'ivEI explosão 
" hediencia ,civil em As- â~c~a~h~~nvf..~~n~~l1~:I:~~;~/'I~!~ (ja~>lte do , Vé!jJOI: " TaQu~- pel'fode Philadelphia 
, ' san) tOI11.(iI"a.. U\:na fçmua r~g~tas de Sandhallll1, nas pre· _ ry, Jose Guedes .. Rel?, PHILADELPHIA, 5.- Deu.se 

maIs (impla, mquzmdo- x!mldade,:; de Slockolm, no pro: BRASIL OERSON com qllel1! elle serVtu ,ha, dia 3 tcrrivel eX[Jlosào em um 
se ° povo a ,fabncar be- x1l1~overao, dat~ da. co!!'mem? Não há no Inundo quem não Um record absoluto? MuI\' annos e nao o COmmd!l-jdeposito da Fireworks Compa· 
bidas e a violar' as leis raçao do ~entesllno an~veísardo conheça o caso do Capitão Faw· dial? . dante Manuel L. dos ReiS, \ ny (companhia de fogos de ar· 
flo.restaes ' . ga fu,ndaçao d. ? «Roy.al f.c 1i a cet, aqllelle explorador america. O m:ord absoluto da iIIusão antigo · cOl11l11andante do. ,lificio) situad,o perto dc Devon. 

" , . . ..; , u~la~' ~l1e ea ànalsanlga as: no que, umdia, p~,nc lrou nas ,pertencerá para C resto da vida- "Ourupv " e actLl<iltneníe Morreram dez pessoas calculan· 
1endres 5, Tei·.>gra- soc!açao ° nllm o, no seu ge florestas do Brasil, á procura de acreditemos amigos do capitão do "çórcov.ado,,, ' d~se em setenta o numero dos- l

)h~11l de Bombaim' ~- na~o. 'erratas ser"o realizadas na coi~as cx.oticrasil, e dellas ilunca Fawcet - á Alliança Liberal. E!- O málog)'a:do \tictorillo end<.:,.::.. .. , . - . 'l , '. - ; . SI.. a. I A d' m31S sahm. les . podem resolver, amanhã, Ir. . ", ' . ,' O ,. sob 
«A aSS0Claçao dos ne- semana de 14 de JulIO. . Ire· Teria sido comido pelos indios? buscar o explorador americano el a hemlplegIco. alem I, !lira ',:. re a guerra

{ gOC, iantes e,m àrtigos, de ctoria já rec:~eu commulIIcação Teria sido morto pelas febres? na lua, que, mesmo assim, não de soffrer symptomas de I I'U .' 
alg9dão de côres e im- ~~s ~~~II~'::':CI~~:~l~s~ON%r~~~! ~uainda viverá em l?lena ~a- arrebat~rão or~cord. d.as mãos velhice precoce, em \'es- . ' de Canudos 
pres~osl ,appro\~ou . por Dill~marca, .. Finlandia, Estonia, ~ao~~g~~~ n~~:ec~~ecI:e1:ag~~:' dO~0~~~~0~5ad~~:s~~ h~~~:~~iS pe ras ~9 matrinlOnio; ,,0 I , ., ~" , . 
una_nu11Idade um,_ Ieso- Latvla, Dan~,g, Alemanha,. Hol- perdido dentro de tribus exqui- Iiberaes fazem parte do bloco dos qu e mais ~ atormentm el. . Mac~I()..'l - - Encontra
luçao, pela Qual todos os landa, Belglca, França, 1t~l1a, lI!' sitas? . que nasceram para soffrer A vida Quando deIXOU a Guana- Ise aquI o maestro Fer
seus membros se obri- flat~ra, ':'es~anha, Suecm, Chl' Mas a sua penetração na fio· nesse bloco é dura e ôc~: mais bara, pela ultima vez, com jnando .Ieuteux, que vem 
gam e não comprar nem e'A i::~~~~~:ç~~ das regatas te. resta foi ha tanto tempo, que, de ou menos assim como dar muro d~stino a. San'tos. preten·! a ngariar . ftindos para ti 
vender pr oductos de al- rá inicio com U111 grande festival todaJ essas pergu:lta~, só' uma roÊ,fm p'onta ,d~ fafa. _ dIa arran ja r naquelJe por- montagelll da sua opera 
godão estrangeiros, . qu- n9 «hall musical de ?tockholm, e ~:~e~I~~sf,~~~~m oglcas e me- pens:çãe::l~e~~h:r~ r~ru~fu~~. to com. os forl'le~edo~es "Sertão",' cujo motivo é 
rante.tres mezes, em VIS- Ulll ban(!u~te .Ir/~Iao dâ.urado o capitão Fawcet naluralmen: Vida de gente pobre: quanto do navIo algum dmhelro aguerra de Canudos, 
ta da situação políticA ac- da. ~u~cll;al1 ~ e, er~~ ini~iaJ:~ te teve um destes fins: ou foi mais pobre mais castellos no ar,' para as despesas ,do ma· :~ O encontro Qu e se re

..J; tual. , " . ' . " ~~II~~~hi;el::~. s s comido pelos indios ou foi mor- mais vontade de andar de auto· trÍlponio, nã() O c <?nse- alj zou pa ra" esse . íitn foi 
<. 150 ••"'1111" IO""H oS pareosserãoconstituidos de to ~elas f~bres'l h d ' m'Ze\ çã th f d rb' gUindo entretanto. ao que 1bastante concorndo pela 

, . . Ul'1III t~as as representações interna· res ~~~~:i~~ma!i~d: e~os~l:aJ~ raes: ~~ade~r~fa ::~o~ I c- parece. Inossa. sociedade. 
Los Angeles, i 5 -: Começaram clonaes e nunca menos deht uda e um telegramma recente, de No- A tnste iIIusão dos liberacs: a _ _ _, _' _,_ .c.-. ______ ~_ _ ,_ _ _ _ . __ ,_._ 

honlem as manobra.s. annuaes centena dos melh.ores ya~e~io~ va Vork, dá noticia do embar- A1liança continú!! cada .vez Itlais 
das Forças\~ .A,el~as: Mlhtares . dos mundo con~orrcraQ aos P ,. que, para o Brasil, de um desses forle... 

;Estados Um(Jos; ' " . ' --- ----_.. sonhadores, que prelende cortar De onde se conclue que os AdiSSQlução"'da':t Âmpanhia .Clara 
, ", Essas manobdra.s durarão II c~rca IF' 'F 'Arevista das revistas Ios sertões, de norte a st:l, em Iamigos do capitão Fawcet estão 

·'" de tres mezes, eve~do ' ne asto . nn- 00 Artes, L.lras, Socle- busca do capilão Fawcet. perdendo o seu tempo. 
'.. ~ar parte [Jara mais de 150 .a· I . dade. NoSalãoSlmas. , ' E' um record ,de iIIusão que I Não será delles, nunca, ° I'I'CfJ':,d Weiss 
'i ',.Ylões de caça e de bombardeIO. . --- elles querem bater. absoluto da iIIusão._ ". 

,." ,' ; 	 O . ~IIIIIII nll~IIIlfM" . IDivorCiO no Uruguay ; Rio, .? - Fa.láÍ1do a Un'I;ior!1alis.'\ tr.éa n~rrt el"!lco nacional de re· 
.t. I~ medelca fi! IIIIf..... Divorcio absoluto·Conversão de ta soble adlssolu~dá CII: ,de ,VIstaS.. ,.Umia,Jlormu(I . .. aI-ia I rtIl! desquile em divorC'io~1'Iovo casa· Operetas Clara- WeISS, a eshma· -Por emquanto 50 se, que 

", !" • • .. , ;,\X:,: . , , n~ ,.. . 1MIl , ~ent'J·Solicite!li' informa.çôcs gra-I da actriz can.tora ilalia,na disse: prelel1~" ficar ~o ~io... 
f~'If{ ,,~.;.01 . . .)s"·a·da' p'r'ov' oca Madnd, 5 - :r~le~ram- tIS ao ,sr. ~. ,~Icca-Tnnta e Tres,n., - E'-me , penoso, deia, lálar :-,~,dadã cano~a~ ,m
(I l \.I· t,·....•..·'•.•..••· v.. :•. ··;· ,.· .','.,•'...a/Í'·.O~ é..,·• : -rJ~1~r~l~~~:I:~:~~~1~~~ 1 ~;t:~.~~t~ e~I;Ko~~se.~,~, l:i;;;!t54r~:L~ ~~~:Ej?~:~,:~~:n 'O ~..':i':.:.,,,..,, .I~. .'.; r .o~,,,· . ... S 

cção na..qf1elle p.o rto O AYe.,.nidll" . . 1 .. . E ' ,.em{...•. ~ "" .... y '. 	 ," · cru- ,R...... i~ Branco, 133-SaI1'. ,. ." a' direcçã,Odil!CiáJ' . ra simples· ..".1a ... . uâ.zrm.',me um,' . ',Ii, no.r..
-!...'~ ' , . ,~, l , '.',."" zatlõr .Miguel de 'Cervan_ , RlOdeJa.n~!~o... ., , - - .. .,'_ :~ menteuri1â"simpleSt. ,eQi1ttactada, ~~~'~ála~.;~.lSe~~P.!l::;~o/q~~ 


MIdOO !i - Comml1nic.aiil de -:(}ranada "q uê },aeanle das tes » alli fundeado I l i" PlSIIl .... eJe0 melf~qrne.~tav.l.~ fr~nJefto. me c6nsídérem . uma carioca ali· 

condusôn ~ jnqllCrilOabft'to para ""l.IV as ~~iÍ .·. . i1idades,'.'," ". O fhavio e.n,.. c, al.h~ra t ~os ;.'Íi.·'.II · ~ JIlU ~"'~:0J'~esQ~a ~; tlfentka... ';: ..,; 

no aao de- Intoldcaçlo de nllllJt(ÓIU criança reco , s a UI1J 1" " . " 'd .. ."" , b' .'.' ~. ""," .....- , • -Sobr~1 IWltltt como<u''n ,.,.taI dlqudla JocaidAde: foram d n,~ dois '11 as, um a lCerecS' . oc aest l'ece ~n- . '\ ,... !MUI rm~ me ckwm «r trrlla· dt L1RU Cornpanltla. dr 
~fltco ajudlntt I ~tko e UIII eJ!f~ro, cujl lisn,:a do, ao Que parecul, sérras Rio! !i - o diIuIor Kft:Ii dos a de I~ Entnúnto. a ~ta dI rmprn.a M. Pinro?

l'. r" o.rbilrlda tÍn 31~ pesttu, paB fim' ~ ao. pedidos avarias. eormo. ~rtl Indritrir o .-mpot'ada nIo foi cba RUia in~ - ConVftdmos Ipmaa uma:a' Pm.:W e damDG& ~1Idoa pdoI ~.":' das vi~ Energicoloesforcos esta- rtqDr!rimen~ em que • -ctnk' f 1ft- r: ~ Iudo ql&llt~ eu po$- noftt_ NW IM IU~ ml~ 
Um doi mecficoI t lCCIIHdo de 14 1tMKid.IO' ~ ImpN- valll sendo desenvolvidos postal di ~ eX <Mal.ra> , no ~_~br .sobre 1 Cia. do 11'. ""10.1 J1flJ1TW .que- VIrei lt1 

d . e OI ckmIP deIlWlCildo& clt nevlllqda do W'o'Ico-	 Eatado clt Santa Calbanna, d............10 dlMDMdl ., ruídO- "estttlla' ~ Jl)tl:u da mi-

A morte_ c:q.raçu, eanfomw ta,t notkíado tn'I Wmpo,re- p-ara fazeJ-o novamente Suuna Kun, pedia lU lo para ummlL. • __e-.....ympa~ 

.111... do ............UJII~ ..COIItra I peitara. Ilucutar. a1upddecaa -QMn1o" ...... I ...... ~ 
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, 'f' 

...." " . ". . . ..... . . -
UVENTU DE ..~~ ..,Jmpra,aNacioll lia Navs 10 Hmpcka · L'EI~NDUE

TPàilSporte raptd depassage'ros .e , ~e eargab ~m 

paquet,es «éar) HoepckeJl),' «.:Anna» e «~ax> 


'. ' '.' -J .. '. . ... . ~ 1L 4 . I"'" ...- . 

, ~" ., ji~,.e.sllí}~ ......~~ ••rll d.:FltrlfI'!'!' 

Linha FlorianopoUliF~Q , Linha P8jl.'ADNNI\ 

Janeiro, escalando pór lta,~ do pOr ltajatíy e São " . 

jaby, S; Francisco e Sa~9' ,- Francisco 


" 7S por cento em premIo'. . 
, I PREMIes' 


1-' pr~mlo- ·; i:le '" 

Paquete .ClrI He•••, dIa l' 1 . ' , . " 


I • 

2 premlo8 '. do 

I 

~ ",,"
Paquete Inl, dia 8 Paquete Mil, Paquete MIJ, 
fi 11lOo$ , dias 


Paquete ClrlHIIIIClt, dia J ' dia~ 6 e 20 , 2. 12~ 17,27 
10 ~ 


~ :@$" 


Paquete .nlHh....1a 23 850 U~ 

-------,- --- SOO prenl. 2 u. A. dos." t't 	 .Saídas _I11III DE 11"'" __~~elr98 premio8 li ~ 40$ " >:i2:~$Saidas ás 7 horas da manhã ' Saidas ás 22 horas ás 21 horas 

LLIYD IUSl,EII 11.750 premlos no total de ! . . " I '~;d 2õf~$
-'-Av" I-SO ' ~ivt!mMena-rt~I"Q.de " p- ' ~al'g~~-êi~;;~ i)~;' Havendo repetlçio n08_Qpis ultimo .. ~· , -'tr'Oa'dpolChOemR ~;~;;;~;~;;~~-- (· isfuos '1ós 

" " .~eenjterosIlU~Incrlo°reP a nl~"l'ros .In.. me"I-'arni , ' .sr,emlOS passarão .os l . . ,, 1 ..d.,;. la'PASSAGENS: Em vista da grande procuro fle accomrnodllçõ('s em nORSOS h, r- I. i' 

~~~o~~SéoS~I~~~~i:~~::r:~3o:~sál:t:~e:~~~~ed:ósa~::1l~~~c~g:8~~W':a°:O~B(!S: I)s concessionarlos ANGELO LA 1"ORT4 &: Cla. 
ORDENS DE EMBAItQl'~:-Para facllidude de serviço só daremoll ortl.l'1I8 Administrs(,lAo-PUG! ,15 DE IUVf;MBlDi l. Zl 

de embllrque até no MEIO LIA da 8alda dos nossos vaporell. . 	 Cal'" t I !J r,l i ' '
Para passageos, fretes, ordens de embarque e demais in{ormhções, com os VllpO'••••p.,"do. __]ta POli, _ n. . O~IL' I oraao.po >I~ I. 

propriotarlo8 Carlo. Hoepcke S. A. do no,~•••ul I.~_. 
Rua Conselheiro Marra, D. 30 CO_.IOUIE Inll ' , ,' > " m. 	 Chegar' do .ul di. 10 de Abril 

,,;, ~ ~ ~~~*~ ~ ooo ••ffõo-••••o••õ.iiiooo-o-.~O~O. ~'t::d:o;:;a .=i;~;I..:°d:e?-~.::. 

~ Compagnie Générale Aéropostale r~:~~~~i 
" 	 • roSlf, ~.".i. fl·neo. meJllor 
~ "',~~!!"-~~ Correio:~~ ... : ~= .::; :..".::::
44 :~ . Aereo 1&. / . _ ~- •-:::'''	 . ~~ ~~p~eae}~J. fi:!: 
"'1 ,r,:'II.r (liA. ., L.i..hu '""A, alll"_ .,...... oJe eu.I 
~ ,A 	 m de inhaD1e. 'r_ ~ SAHIDA DOS A VIvES DA C. Q. A.: -' nOl'efteDIe, "';s ..,. 

Para o Norte e Sul do paiz bem como para Europa •• t',:1::"1I':.~i:-:::: 

f e Republicas do Prata, logo apos a chegada, ... o elixir .... loLa é 


~ A correspondencia deve ser entregue na Agencia da Companhia • .aie. Mpllraliv••':n": F. o anjo protector assim falou: «E' quase um
~ , á P 15 d N b 7 • - cuja fOl'lDlJla, tri.iOtblo remedio celcshal. E' o Peitoral ,de AngICO Peloraça e 1 ovem r~ D • . ' ela, "nlrom • ancniro e e tense ° especifico consagrado na cura das tosse~ ~ Serviço de p~ssageiros para o norte e para o sul. "y,lr"",drio • I: Ii!o ~..'- mais re beldcs, das bronchites e das constipaçCies 

tl Informações Da Agencia .. i~'''~I!::'''~~' :J~I~~~~~~I~r: 
 emlim, em todas as allccções das vias rcspirato:

rias. ·-A' I'enda em toda parte.
Ct FClI'II"mento de 'malas' Norte-As sextas-feiras ás 20 horas. • ~"\.':9 ~- '-',;;;:;;...<t.... 
~ u\l di.. · • Sul-A08 Sabbados á.s :W horas. • 

:~ecO~O(~O•••"~••" ••••O'•••_f!.~~~.~.1 AIUga·s~-~;u'ie~ 'S.~~, 
~ÜU*UU**íj*jpli**iW*:ÜÜÜJl;U*~U*ÜU*U~ ama DI· ftOGlJIIII :-	 .:. 	 , lembro, nO 4.1l1li& 1.1. e um quarlo a 

t.'.' AD'VOGADOS ~.i r.,...... ~;:p~i.dOlco::.,'l:~: ::~:C:~ Nyrba do BraSil S. A••:. . m: I ncu..I. crip.,loriol.. 	 •: . .. tii I 1IIJiItII.... Tr.t•..., .. meama. • • 

-. . ~ , titI· • Companbia da transpertes aifBDS • 
= Accacio l\lo]"l~il'a, Acc~cro MOI'eira 11 ' : 	 •I Filho f~ Edl1mn.do lv.,fol'eim 	 ~ ! • Linhas regulares duas vezes por semana : 

~I • Accommodações luxuosasi -,--_.---_.....---,-- I 	 · PIIII•••• 11. Ifl'es: : 
, z Escrl,"r',: RI' FlllplII Stll.l", I. 2 ~ • Do sul para o norte=Quinta-feira às 10 h. • 
~ I ------------. Do norte para o sul- sextas-feiras ás 12 b. • 

-~.· Rua VlSCOD~e~l:õ~!~: pret.o. D, ' '1.0., .1 ~ , . . ~: faclll...... 11. 111111: I 
:; TII.pll'.',211 . CIIII Pestll,ttl _ ... C I I I~",. PARA °NORTE-cartas registradas . 
. 	 PI áR quartas-feiras às 18 horasI~um****u~nmm:~~~ :~=-~ w Cirllqll.~III.Usla : e cartas simples até quinta-feira às 8 h, . .0 
--- - - -,- -. -- ....... , PARA ° :sUL-cartas reg~8tJ'adasn.. Bar . . ,"Estrell,a" lüiãiiui!:=:= ~~ª1i~:;~: :.e :8 cS:Ja~S-:ir:l~~s~t~l~Sá~' ?O~~ ••e RestaU~	 18nte

I 	 RECEBEM PASSAGEIROS ECORRESPOIDEIClAS 
.; DE PAULO posITO ' · 1 -:----.:- ••1 Ir..... L 2 • 	 •

POSSUE OPTIMO SERV:IÇO DE APPERITIVOS, ETC. 	 • Para melhores informações com os •I BEBIDAS FINAS NACIONAES E ESTRANGEIRAS I - CIISlItaS as 1-" eu1-5 • agentes I 
Está o Res~aurante a cargo. de . perito COS.i- Or. Pedro de No•• Ferra ' •I nlleil'o provmdo dos melhOI es Restaur.a.ntes 	 .~. • Syriaco T. Athel"i 110 L~· h'mão 

do Rio e São Paulo. ' .. ADVOGAI)() _o, :- , •
I , 560 OI rele!vadol dó .E.lrella· OI ';Dais confor~vei. de Flo- li Rua ••i. Plltl, 1.7 ° nOlSO peAO.a1esta serura-., Rua .ConsellJ,e,iro: Marra n, 29.. 'i' '. ,


I rianopoh" e' que .~:e~~~:~ i.:iii::,commo,bd.de para (Altos da Pharmaeia Santo ~o~, ~~n~rA~~~~~~t('Lt:~t. • End, Teleg~ A1'}{EnmÓ-~Caixa Postal 102

I Todos os dias variadissimo cardapio ! =.'i~f.t~:Ç~Uj.'S~:~E~c~t : i'I'~lsrphqne D; :~~==fIO~f~,opoU8 


I· Todos UI dip'r~I~:" ~.~é ': ~b!;~!::a~;:oçi$500. 'direilo a ; Agosli"ho) 13 

Das 8 ás 11 e das end~ seI!I Está ° Dar c Restaurante «Estrel1a.. situado ás 16 horas. ' ,.... 

li no andar tel'l'eu do Moura Hotel, ponto de I Um lerreno co;' Irez ca... de
1___I reunião da sóciedad~ de ' destaque ' V d ' madrir•. no Jose Mendu, dando bom > 

da capital. ' 'en e-se rendimenl.. men••I. ' . ' I CI t IE DI. 10'OIaR" . .128 u' 	 P~ra Iral.r na rua Tlfadenleopai .. . • . m terr.no. coru 4 c.s... len~o 14 - n. olficina de Sapateiro, ou1_ :'li. Irez de moradIa. uma pa!_ negocIo com Domingos Noronha}, rUa Pe
" :;):~dit ~:~~ P=a::i'::s ~~~ dro Soaret. 14, " 


gr:'nde, aiirall&.: ~m c'1nfor'.vel. 
cóJII~P!!anéló ' ; ~ulollloveil, .itua•. ~......_--.......~~. 


~I~~;c~~~:,·cr.::rârô~,.(Jtâ;I'.............................____,. 
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..........................__ ... __...................................
o_mn~~_-~~~~~_7~ A_~ ~ '~I.. 

fu 
'ft "•. .; t 

Pou,pe v. EX(~ju. u seu di"heiJ'o_. 
Não se esqueça de que o seu cal'l'O 

lhe dará magnifíco resultado si 


. começar, boje~ a consumir a nova. 


"GASOLINA 400" 
&' a ma\s e,tct\om\e.a 


l\. ma\5 ~ot\e :De, e,'I.\\tosão ta~\c\a 


Em "Ista da suo llronde economia, 

Suppl'em-se, actualmente, 


com a "400", todas 8S empresas de 

omutbus da Gapltal, do Interior, e 


~..ande parte dos 8utOS de 

DISTRIBUIDOR Florl8nopolls~

Rua João Pjnto, 10 

_______ .__. ... _# OOIOIO..~X~~:)(:.anxx)CJ.. 
~\

iWDB ~~~IT~ D~ KA!MDlmA~ ~ 
Pr.emh,da "'abl'h~2t. )( ; 

SIA. l\'lurillllo Dnllapé &, I"iglin * ; 
8rI'~j\.1VELLA (Ita.lia) *1 

FiliaI do Bpasil=~ãu.1 ..ã,o da Bua V IMla ~ I 

A ma:s imporl~ilte do _I 
mundo. Mcdalhaf. de }\ 
ouro em todas as ex 1't I 

~g~~õ~~ . ~:~~~~~cidc~ A: 
todos os paizes. Todos I( I 

• os tamanhos e qualida· Pi. 
~~~: :CD~Sat~o~!? bSa~: X . 
mitonadas, Chromaticas )( 
e a Pian". Methodos JK. 
para facilitar a apren )( 
di.zagem. )( 

uarantias: Por todas as minhas ndrmonicas llssumo a 

~~1o~n~~~II~~~1je~:~r c~~nd~s~~ig~: mentlS os estragos ca~- = 
Peçam catalt)gos tllustl'ados gra.tiH ~ 

ao Conclssionario Exclusivo no Brasil ~ 
João Sartorello ~ 

s~ô~~~ba~Ã'i~~s·~ST.IA M 
~oa~~óO~~xx~a:~ 

•, .c, Grandes e .pequê\t9~,t?do~~' '1l;~Cla
'~mam o Peitoral de AngIcpWelºtense, o 
c· ~t do. remedto8 para·Í'es!t'i~cdl)s; tos8e~ . 
. e broncblte.. E' o preparado por excel 

10DOia. emPJ'eiado em todas aa moles 

ti.. daa viu reçlJ!alor!aa. 


A' venda em loda part&. 


................... 


Q:Q: 1O;'tJt:"'S'I';!!((,,=,ca 
QII "'I<"01'.D'" 

GliCO""'AL~ 

Gil TtJ::'l:'~~=-. ~, 
.......'Ilr:lUO_a,.,uc._.... . 


.~u t"!Il"a.Cc. quo &D:UIIIIeI&....' 

. : • i'l\')".--f.am r-!)ftlflol , ... tJUt.. ." 


'i.;' :. ' IOETvE.,rir"OirOfDIC)o.AN~A· L' 
I' ~ I ~'"A .. ii 

p''''.'''' "=1,,,..- .... torças e "edIa 
f:11f. 'co!~., •• I[·p:a .U"'l."". hItte MP.!......... 

c... cor,.., ~. ';)~ !'I ..~lln..~"'" tea!* ...__ I ...... ' 


.~ Vendo-te .a$sim rc~ó~:aá.a. ~u 'Ntt rC\1;Mlo 
com a ..orle que (oi tiio injlls t.~ ,.i:ommiI(6 ·; .(leu . . 
me o.. pcore~ fncommod()~ WcrillOs lio.. qUill'S 
de\'o /!str. u$pcclo I'cnde/o. de velhice premãlu· 
UI . Qual fi o .'e~redo .da lun conserv"ç/io? 

- Nilo lia scgicdo a/~lIm : diluI' eu fi:r.quan· 
do .~offri(l como 111. de 10l'oS incmillnoe/o,'.fo; 
lralar-me com "A SAUDE DAMULHER"·que. 
rC.iti".bcEee'l'!'lI'fff1"!:J soúde. prol()IlIf<r,:;-",~oridade. 
As CoUcas li/crinas. o RItc'l11l1l1ismo. 05 nó· 
Te! Brancas. que tanlo me llI11rl,)'1'i.1uvam, 
dcsappurcceram em PO/lCO tempo, .J!l'Gcas 

ao incomparavel remedio • 

~,._._ ..._..__._--

Ballarlo "01111 ' 
Com olficinll li' Rua João Pinto n. 34 
Reforma colchões de molas e sem molas, 

aceita encommendas de colchões de 
crina vegetal e travesseiros pOl' 

Preços rll8oave/. 

Trabalh.o pra.:a.tido e perfeito 
Rua João Pinto n. 34

Ff..ORIANOPOLlS 

____ _ ._ ._-r_ ____.. _____ __·.___.___._._________._-
Alfaiates 

Ensina-se a cortar por correspondencia. 
Methodo pratico e ·iacil. 

Informações com A. C8stanho. 
Rua de São Bento, 24- Sào Paulo. 

Escrevam hoje mesmo. 
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olomanto polftico 

Resolvido nu urnA o fproblftna d. IIuccndO 

presidencial da .... Republicne,reeol1heddll.,aS5!m. peJos 
elementos . dé maiorvalór.a inutilidade'~ dd Allíança 
Liberal. nadá justifka o rumor• . li 'gritaria de alguns 
desvairados que ainda julgam •. poder iIIudir o povo. 

Em Santa Catharina, desde I de Março. elJa está 
morta e bem enterrada. 

Realisado o seu objectivo com a eleição do sr. 
Nereu Ramos. allenas um ou outro calliancista. incha
va as vêills do pescoço em doutrinações que ninguem 
mais ouvia. 

.. .- .. (j"" grossCi das'lias'les liberaes. com impacíencia. 

esperava um pretexto qualquer para arriar a taboleta 

que. á praça 15 de Novembro, avisava aos povos a 

existencia da Alliança. 


E esse pretexto chegou com as entrevistas d(l sr. 
Borges de Medeiros e os editoriaes definitivos e lrall· 
chantes da «Federação', 
'. IncQntinenti a taboleta desceu e loi levada não se 

sabe para oqde". 
Era o en1erro da Alliança em 3a. e1asce. sem 

acomllllnhamcnto e sem necrologios commovedores. 
De sorte que, 8 insistencia com que alguns ex

·liberaes~ andam por ahi a repetir historias sem nexo 
politico e sem propositos serios, já está tocando as 
b9rdas do ridículo. 

i" O melhor será que esses sebastianistas se rendam 
á evidencia dos factos e façam como alguns dos maio 
oraes da ex-Alliança, que já guardaram ha muito tem· 
po, entre latas vasias e pregos velhos - o indcfectível 
lenço vermelho... • 

Teria fallecido? 
Recife, 6 (A. A.) - Noticias de Prlnceza dizem constar alli 

ter fallecido o capitão Irineu Rangel. commandante interino das 
forças policiaes da Parahyba em operações contra os elementos 
do deputado José Pereira. 

d'dSuspensas as me 1 as 
vexatorl'as 

Bello Horizonte. 6 (A. A.)-Chegou o 10 B. C. aqllartellado 
em Ouro Preto. As forças federaes estão garantindo os edificios 
publicos federaes desta capital. 

Somente as onze horas de hoje formn suspensas as medi· 
das vcxatorias impostas ao sr. Carvalho de Britto e aos seus 
correligionario$ com a r('tirada das patrulhas lia força publica l" 
dos secretas. 

Os trabalhos da apuraça-o 
Bello t-Iorizollle. 6 (A. A.)-A Junta Apuradora rcuniu·se 

sob o presidellcia do juiz Romanelli, com a prescnça do procll' 

Os cincoenta por cento do 
funccionalismo publico federal 

Rio. 71A. A.) · A Noite" informa que o governo
ordenou 80 ministerio da Fazenda calcular url{en
tt!f.nent~ o "9Hil9.turn • nccccssario para pt\2'ar ao lun
cCI~mllhsmO' os;çlOcoenta por cento restantes do au
gmento promettido e j)cc~esc.e!lta Que no começo IImmto di CJIfb de ~ :::: fltftI lMQda fIII depIr
da pr~sente leglslatura ·PíOJectlÍlcar.se-á autorizando dio, 11l1li flbrica de paauponn rlilol,~~~.: .:: 
o <"< 	 m tar e==. dedevido pagamento. 

D.espor.·tOS 
Foot-bnll 

te!i~, t!~~~!~;~;fi~i~-d~~:
ball, sendo o seguinte o resulta
do dos jogos l"ffectuados: 

FI~mengo x Bom ?uccesso-
3 x I,. Botafogo.x Syno - 4 x O;
Amenc~ x Brasil -- - .4 x .2; Vasco 
x Bangu - 2 x 1; Flunllnense x
Andarahy _ 2 	x 1. 

_ 
S. Paulo, 7 (A. A.) Em conti· 

nuação do campeonato institui-

O EM8AIXADOR RUSSO EM 
8ERUM E AS ACCUSACOES 
DO JORNAL "OERMANIA" 

- :- . 
BERIJM, o- o cqJo. cathoIIro . ~Omnania-. lieIdo ao 
~..tru:'~ .... notíciII de Plria,4bendo que 

dopela A P E A encontraram-se t A h . . 1',>•.r'"'1 o Sr . otn "Ir. no "" PfltneTro dlteur
hontem ~s . s~g~intes clubs: A O na eman . a•. especI- 50 pronunciado no •. Rcidtl '-'. dtmonll1vl1. o detefo de trabalhar 

Santista x Ipiranga-2 x 2; Ger- aI mente na S!I~sla, dos em prol do melhoramenlo ,' das - relaç~; com o Oowmo de 

mania x Internacional - 1 x O; chefes de famlhas pobres Mosc~. . .. . ., . ....;;:; 

America x Syrio-2 x I' Juventas venderem filhos para. .G~rmallla ' declarou ·ql!e 'alg4más das KCilNÇOes veh" 

x São Bento- 5 x 1;'São Pau- prover á subsistenda do ~~~~ec~:ra';~~r~~~~~ud: ~~lI~ W1'dâ;,.... 
~0~~~~u~~e~1 ~ x I, e Guarany l~r. .lomae? de grandes diplomatico do Soviet. NOS ~Io,, º;;::-rulsot.~i':.: 

, ' . ttragen~ vem cheios de geral~nte que esse. incidente \i~i~t,irá dtsI~n't RI'
FOI pr~so O caIxa do annunclOs de offereci- relações russo-germalllcas. ' "'f' 

Hpio!gatrn p(Juuindo llII1 drpotlto •

•..1. Devido .li 1'10, o ·<lfmwIII- 1«"1161 ;a Emb.1ixlda de Iff um'II1II1 ~: dto proflIIpnda commun/.... e f'lIl(r que. polida Inwr

- . B~IM, 6 - Em mtrf'VÍl1a C'OnCIdida , Untled Pra.. o 

DSiiJd~ I =II~~~~~h~~~Óje~~ o 
•.• .' : ,' . .··"':: .EI Iou' t . . . 

Um telegramma de de lêr}Óo . ~l(~Ie 'Io~ e 'ndisrnIdo com o *to 
hontem, de ' ~rlim infor- madoser:~iI( Yff'd~~PllarIC:~Dt ?~I~~nko'" 
ma que a Liga da Pro- russos e que . ImpmlU public: addi ' nd ~,.. 
tecção á Infanda estâ tis aoOovemo do .:a, CfOnI o commrnlarioa boi-

t t d . .. .. . A t' I foi ~ ~z. . 
pro es an oenerglcamen- P no !C,a • pnmtll1l~!e publiada em Paria, IM) jomaI 
te pelos jornaes contra « oasl~y !'JOVI~!I;~ , dto propriedade> de trnial1ldoc NIIOa. 
a pratica, que vae to- ~rtid~ IIlcldente oJ?rovoQdO ~I comrntnlllm do 0f'II0 do 
mando ~rande incremen- ~orpo dipglo~~~·~~~I~ aDtmIo ~0II1 (leI1Ilmenle d~ntado o 

• 
" 

• 

• 

Banco F1,rancez Ua- ~~nt~iro~;ãOc~~n~~~prr~ Vida Social 
Iano os pais que de tal modo 

. São Paulo. 6(A. ~.)-' A poli. se propoem transferir os. '-:iJ:lC:-.. 
cla prendeu (l c~-calx;l . d? Ball' direitos de paternidade. Fl'I2.PIT\ oqn08 I',o.] r;} . 
co h~n.cc7. Itaha!lo Gul1hcrm~ l~ uma notiei' t> . 1_ o jovclI Victor Silveira de 
FrollZlIlI, que haVia desapparccl' . - t I I a crnye. Souza, funccionario do Telegra·

do dando um desfalque .de 208 men e (O orosa, mflxlme pho Nacional. 

contos. Em seul?oder fOI cncon- envolvendo um palz. co- . O sr. Euclydes Schmidt Ju
trado pouco mais de 13 cc:n~s. mo a Alemanha, de gran- 1lI0r;

SortE!! gl'and~ de e velha civilização. 
11umanamente O facto 

Ao sr.. Bel1evenllt~ Oliveira é inexnlica j' N 
Souza, reSidente 110 RIO de Ja- ' r ve • e/.In. O 
neiro. á rlla Almirante Tamallda· paupensmo O exp ICana, 
ré, n' 41 os srs. Angelo La Por· porque, de ordinario. são 
ta!"" Cia,. eoncf,r,sionari(ls(~l Lo· I)S pai s pobres que rnflis 
t~no rio Estado de . Santa C;atha- se aieiçoam éÍ prole 
fina pagaram por mfermedlo de (quando menos .. _ 
seu~ cOlrespondentes I!aqllella 10$ n '0 I d '.) ca pc 

rol, aflSt()\l-se di poIilka.. Dos 80 mu~..clplos. } Oe tantos confiança
pondetlJ!! ' pcrrun'" manil'H!ando-sC; firmes com o sr. B~rÇ"es, Brasil , lerIdo apl1ÜC*kl só IM) 

apenai diacoi'dmdo OS InleDdtnteí ~ lia pouco 't!dto$ Esfado de SIo Pallkl cera M 

~li=r:a:~r:EL.,~1f":::::;.:_.

cmte de Idos de OOlIlmrrdo, malor inlenlkllde, trnrun, no mllll- " .... ' I-'~ 
do doi nevockts, dnanuviadol no horiIonle os amcl(*lofes e WWRW 
lOItIbrI4M dW de alrú-. 	 A -AGF.NCIA SIMAS-, 
, con~~:.~~ :-oa::r~'~:: t\":t fõct SchmJdl,~, 
lunlftto do pcwo bruOtiro 0pctf iaterwtedlo ela.. IAI ~la- veD a U ai mar
çOel conMMdolu, du daaIft que ..... produzem e JIo por CU e Hmpre fNIou. 
COIIHqIllllCia OI fKIOfft cHkten.. di ricpteu nadonal. . 

O sr. Orlando Franco Haber
beck. 

faz annos hoje. o sr Zeferí
no dos 5.1ntos, empregadó nas 
reJY.Irtíçõcs d~S ~orrrío~;. 

Viajantes 
Nelsofl PÍlzto da LflZ

Encont~a.se nesta capital o SI". 

t;l~'~,;I~befdad~ as 6 
'm lsslonarras 

WashillgCOO, 6. - o ~~ 
mento d~ Est.do r<Wbtu hofe 
c~m~IUIII~ Ik' que .u im 
mlsslonarr.aJ catholicu 1Ineric:a. 
nas captuJWlu I 21 de Março, 
pelos. ;bandldot trn I{aj.Tdttou 
jà foram 1)01181 trn liberoIde t 
se achlll11 pmenttmmte em 10
gar U'Illlro. 

• , ......r..
........... ,.

1"11''' , 

....... 

,_i 'Ia". 

llII 

í:~~; ~:I~~~O,,~.~;I!;~OOIh.' P'-"= "Im,m,,",. Af~f.~~~:~~:j;~i!~ O°suiciDA ...DE 
A attitude do sr. Antonio Carlos de 20de março p. lilido. . 

Depois do sr. Borges de Medeirc;>s ter dado como encerrada Foram absolvidos IRES RIACHOS 
a campanha presidencial, chegou a vez do sr. Antonio Carlos 
I!nSllrilhar as suas armas. cnirando na phase do". humorismo. . _ . . . 

São os proprios jornaes mais exaltados. em defesa da cau. RIO. ~ (~. A.) - O JUIZ da 1 ~ 
sa da Alliança (a extincta Aliiança, dir-se-ia melhor), que registam yara. cnmll1al absolvell t~dos os Conforme noticiamos sabbado 
() desinteresse que o presidenie de Minas manifesta, actualmentc, Implicados no caso ~I~meyer tendo a Chefatura de Policia re~ recreio ao Para. Ihadores Portuarios de Trapiches, 

rovaspela campanha. já não occultando mesmo os seus desejos de p~~ faltas de i _ . O JUIZ ac- cebido denuncia de que no lo· f '....1 . Transportes Maritimós. ê ' Çlimn 
lima proxima viagem á Europa". CCI ou a conc .u~a? dos autos de gar Tres-Riachos no município a eClmentos: Annexas. que se dcstiua.'lI'!s fins •.••. _ : 

Ainda agora conta cO Jornal>. que, indo entrevistar cm tratar-se de sUlcldlo. de Biguassú havia sido encon- Fa!leceu hontem em sua resi- de benelicencia; .fica'rldo'aspa di· ;' -
Petropolis, o sr. Antonio Carlos, o chefe da massa fallida da Tpllllllllle IlalllluflBl.1I 1111 trado um homem morto para lá dencla! á rua Uruguay n. 41. o rectoria composta lla ' seguinte ' 
AJliança evit~va sempre fala.r sobre politica. O jornalista insistia. 11111"1 1lIII011 111 HII· se dirigiram as autoridades poli- sr. Nlcolau EI!X? que du~aute maneir~: . . 
O sr, Anto11l0 Carlos esquIVava-se. ciaes. que de facto encontraram alguns annos fOI commerclante Presldent.e: ,d~.,· honra. MaBMIIPI- 11_

E' «O Jornal> quem o diz: «Desviando a palestra com () nlllil 18 upal em pleno matoellforcadoum ho- nesta praça. Deodoro deCa.valho;Presidente, 
tacto que o caracterisa. voltava. pouco depois. a divagar, de no· 111[1 mem que souberam ser Romão O seu enferramento realizou· Pedr.o Adalberto Schleder; Víc~ 
vo, em torno das estradas de rodagem, salientando os seus obje- 11M Julio Cardozo. casado com 44 se hontem as 16 horas. no cc· Presldente,AJfredo SOares .Oõi ·. 
ctivos economicos>. . Nova Vork, 6 _ Noticias re- annos de edade. e, que segundo miterio das Tre:;ontes. mes.r Sec~no. M,!,Iaph' 1J?é 

O". «bom humor· do sr. AlltOIllO Carlos, como querem os centes informan que os guardas narrou sua esposa d. Dorvalina d~ ~llva; 2 .Secrtllrio, ROI'(f1I) 
jornaes da AlJiança, significa. simplesmente isso: que o presiden- aduaneiros do Mexico prenderam Cardozo,soffria hamuitas das fa- Falleceu hQntem em sua re- Vieira; I ' rIJ.FlOUreiro. ..~ 
te de Minas está preparando a sua retirada... na fronteira da Baixa California culdadespnenfaes, dizendo-seper- sidencia á rua Bento Gonçalves Corrêa Lenzj r llIesoureiro, ,lo-

O sr. Antonio Carlos não foi nunca homem de lutas. Foi e aviador MendeU antigo deten- seguido, e que ha mais de seis o sr. Bruno Ventura ãó 9uadros;,,0r.t0r. Am.aldo S. 
sempre homem de acommodações. Não ha nada que predomine tor do «recordo m~ndial deresis- mezes não andava pela estrada O seu enterramento realisar- Thiago; 
t~nto no seu ca~c~er político c0":10 o espirito de co.ntemporisa. tencia accusado de transporlar por ter absoluta certeza de .~- se-~ hoje.ás 16 horas no cemi- - '--;-.-',.,,,:-.\ ----- 
çao. A; sua amblçao ~e ser o pre~ldente da Republ~ca e o seu clandestinamente para aquelle far sendo.~rocurado. pel~ pohcla. teno Pubhco. CredIto ;!iMutuo 1',.
despeito de não ter Sido o escolhido, arrastaram-no a campanha paíz emigrantes nipponicos. O Era a SUICida propnefano de um dI. I . 
da Allian"!!.. Perdi~a a cartada. o sr. Antonio Carlos procura, com apparelho de Mendell foi. ao e~genho d~ farin~a no munici- PREMIADA NO ~ 
a sua hablhdade IIIcontestavel, defender o futuro. que adeantam taes infonnações, piO de Blguassu. e deixa na CONCURSO DI'! Pelo sr.' Urbano Moul1l Frr,o 

confiscado pelas autoridades com- orphandade 5 filhos me~ores. ERUD·IC. CA-O gerente 'da Crtdíto MutIlO Prts petentes. o corpo · foi encontrádoem . '" diaJ,-n'êstá capital '01 poIP • 5O grande prestlOglOo do r. · adeanfado estado,de pertu6aÇão, . -:xx:- á prestamista MarlI dAS DoreJ 
TEM ABSOLUTI .'GOIfI••ca pois Rolt\ãobav.ia.•..·jã• ..sêgundo .Rlo.6 (A. A.) :-: .A Academia All<frad~.l'bldtnle 'Pranln,. •Borges de Medel'ros 

10 FUTURO DO "'ISIL se C;3Icula, se súicidad0a 'rriais de~ Letras,unanimementeappro- quâlijia de ':700S000. com qlM' 
Rio. 4.-0 •Jornal do Brasil-, na sua secção -Cousas da Sã Pa I 6 (A A)-0 de cmco dia. .. - ,.. !pu. 0 " parecer di commlsllo foi pmnildll .a aderMta n'

Vpol!tica~, diz que o sr. getulío Vargas. consulfando .as m.u,!ici- direcfor ~a°'oener~1 Motorsnoe:' .. i ml,i~~a do c:oncul'lO. de etIl- 7,m IM) ~ de ~t1ra. 
pabdades e os depufa~os esfaduaes ga~chos. s~~re SI apOlanam trevistado disie: «Em toda a parte T .. ~...:..de '1'?29. ~ o A pr~m~ oflrrueu.. IOf que 
4S declarações do sr. Borges de Medeiros. venflcou que -dos existe a mesma de res _ . ' ' "JU - escn~ .......,DI ~. xompa.nhanln o 11'. erro• .,..erras I'.
25 ~~~pllfados . ~ .Assembléa dos Represe!lfant~s. 23 se declara~am mercial que aclual':ent~~e c~::ta 	 ~lObrc a vida de }oIIqulm ..Istir ao .....-rio. um. IMII 
de acOon:lo cóm o sr. Borges~ um fiCOU mdeclso e um renuncIou. no Brasil ' de do« r brbidA. 

I!.tc. que f o Ir. Otb~\o Rou, criatura ~o. ~r. 'Borges de Medei- A Gen~ral Motors tem abs&-': .~"r::m~j"'''' ~:!', 11-------------------- 


res- lufa no futuro ' dó ....... -*"'- de um e--frade 


g~E~:~_t{i,::'~t~E: "F~;;;~4!!L~;~~~ 
• baixo e que agr.lldtUmOl: i , 

o sr. advogo1d? dr. Pedro ele De orde.ll1do.' si.Prêsi9énle 1I:-
Moura Ferro dignou-se trazer- nho a honra ide' con1n1ulljélíh>os 
n!,s o seu abraço de. despe· que em data 'de 23 dê '·"1àtço do ,. 
dldas, por te~ . de par~lr com corrente anno; foi fundàairi llHta C',,: 
sua ~xma fam!ha. em viagem de cidade a Sociedade dos T rabI- ." 

p~_.o 
~~ co. pnfdcIG r l1IIt ....~ 	 ~ 

Sou BàIIYzar 

"'="'~ fran;;l:::;: em 

M."., • ."..... N.... 6 - A poIicr. ",mdeu o r" .fralt Ancdo CidSo 
A policia civil ~ o u. ~ clt AWIIirto .. te rtC'UAVI a clnpir a aotaIna depcM . 

~,~LId,o.::r-...: ~ nJIIIkn lia onIfm do fl1lllCisAno pN lU pesUna:t ......... ..-:ado..., t' fila • primrin YG que occ:om um 'Ido IIIÍIII de inter
individuD DcJrwI de 111. ., ................ l,!IIlI ~ CIIIIIpI-.okJ de dec:iI6H de onIent 

trkto da TridIdr.. ,...... cIIpoIa de ........- OI aceonIoI de ~ 
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