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: A1ND*~~()EN;CAkl"H;E ::00 DiSCQ ·····0 ··(jeneral ludendorff" IIfIll 
Tal .é otitulo de u~a ~Çio

do .Paiz., do Rio. De um dos ",D:;E'~DERAH" mudou ~e nome
ultimos,. numeros transcrevemos 
a seguinte: Berli!", S.-Em uma entrevista concedidàã Uiiileêt Prns • 

, SANTOS; 8 feita pela companhia proprieta- Ha uns quatro dias, certa lo- General l.íudendorff explicou as . causas. do novo' I:!M>tis,!po do 
'- ~l Ha nove mezes já, encontra- ria do navio. vem, reprehendida pel.o pa~ , e !J!nsallantifoque tinha ° seu nO,me e que acaba dê re~eber. ,-o 

íl'se encalhado , entrada deste Ainda existe nos porões . do pelo nOIVO, por ter Sido Vista ~ «Mac~burg>, facto esse que ' provocou os mais .', varilid'õs 
: porto () val)or allemllo «Dende- vapor slllIstrado gral1(,1e qUln- e",1. conversa, na ru~'. com um commentanos da imprensa alemll pelo inesperado da substitui
rlh-, que na noite de 31 de tidade de ferros e . machínismos, mlhtar seI!. «camaradlllha., re- çllo. .. . , . 

' Julho do anno passado qu do destinados a Bahia Blanca, na s~lveu SUICidar-se e, de facto, O v~lho mlh~r elec~u . que ao eXigir a retirada do seu 
demandava o canal d~ acc~~so Republica Argentina. atirou-se aI? mar, de uma barca n0'!1~ daquel!e. navIo f6ra levado por considerações de ordem 

,âj,alroou com o cargueiro na- Conquanto na J?Osic;ão em da Canta~elra.. . pohllca ~ rehglosa. E accrescen!ou: . '. l , 
' 'tJonal «Mandú-, ue nave ava que está nllo prejudique a na- Como mvaTlavelment~ aconte- «f~llIe .accord? com a mmha prop~la vontade que o nome 
.m sentido contr~io g vegaçllo, aquelJe vapor encalha- ce. cpm todos o~. candIdatos ao do trans,IUlntlco fOI alterado. Eu fôra mformado de que esse 
, Esie 'ultimo nada ~offreu com do não deixa de ser uma preoc- sUlcldlo que utll!zam as ta~ta- barr.o estava aba~donado e que ha ~uito tempo nllo fazia viagens .._.:.__ -"-- _. '__ 

' () choque, ao asso que o «Den- cupação para os commandantes ~ugas da. Cantarelr:l, a. refend~ r~ulares. Chamei a att~n.çll? dos dlrectores da Hamburg Amerit:a ' . 
/ derah. ". ficou ~om um grande de vapores que entram e sahem lovem fOI pescada, vomltou _mul- lllle par~ o facto e ~ohcltel que? meu. nome fosse retirado. A -Quer tomar conta da mmha 
"' rõmlfo "ha proa, sendo ob' IKI deste po'rto. . ta agua.salgada e não morreu. companhia', desmenllu que o navIo estivesse ao abandono, mas motocycleta?... Dár-Ihe-ei ~dez 

11 ed'd t TI&, J' Ad' .' C' No dia seguinte, narrando a concordou ' em atlender ao meu pedido. As noticias publicadas tostões... 
a f~ca lar, m I a es a toma a , elllalS, é a proplla aplta- , entura aquatica da moça, um pelos jornaes no sentido de que eu trocára uma «correspondencia -Então, pague-m'os já, por
~1I v:::"~~~a~~tll1~i;is~ue o :::fere~~a:ao~~ re~~:da ~ro 'fv~~~~ v:espertino d~u-a como :tet!dq~~ ae.alorada' com a companhia sllo absolutamente inveridicas. As que decerto nunca mais nos 


Varias e demoradas tenllitivas ' afim de franquear o mais pos- anhos de Idade. E, com~ te' mlllhas cartas.fo~am formru;s e obJ.ectiv~s. ~oss~ accrescentar v_e_re_n_lo_s_.__---'---'___ 

foram feitas para salvar 'o navio sivel á entrada do canal. ~~ a~~ el:: no Prompto SóCc.or- qi~h! ~~<! principal da mmha. eXlg~nc,a fOI d~~ido a que, na Um vulc="O qu"

e sua carga só se conseguindo Sabe-se agora que decorrido! po~er do vellperhno ~ .PlRllIo, a t:1amb~rg Amenca lme está sUJeita a uma forte D ~ 

i a retirada de pequena quanti- . o prazo regul~m~nta~, que é ~~d~~~:r ~~t~~~as ~~b~~aosex~r~: IIlfh;enCla romano-cathohca, que eu condemno>. parecia e~indo 
dade de volumes leves. :de 6 meles a contar da da- nebre decisão "Ii'! .. _ _ .1_ .di Od,.W••hln'llton Luiz comErou a. lança" 

· Com o desmoronamento da ta do termo de abandono, o Assim ue'o re rter ....J!r!tM!Fi-16 • ""'* .,. I' 

pro~ do «~enderah., foram o.s 'Denderah' será retirado do lo· a folha aqque perkncia, ~om~~~ jU/II"do no ext'lIn- lava l!: aQua :fel'vente 
· serviços pa.ysados e em . seguI-I cal em que está s~ndo empre- suicida exclamou aborrecidi: 118/'0 _SantiaO'o, S - O J'ornal ,1a °e da~or :bandonado ~?J"lg~1a para esse fim a dyna- -Estou zangada com o seu VIDA DOMESTICA ·, EI Merturio » noticia que 
· orm ec araç o nesse sen I o ml e. _________ jornal. ..... Montevidéo, 8 (A. A.) O jorml- O vulcão P r d 

-Por haver noticiado o acci- Como sempre nada deixando lista Elbien publicou commenta- ,'. uI') lagu O que 
dente em q~e a senhora quasi a desejar, VIDA DOMESTICA rios sobre as eleições presiden- parecia extmcto, comeI Ptldl MIIeIPI PDIm d~uer a~BlllI8dl18 sp. perdeu a vlda?-perguntou o nos apparece em sua ediçllo de ciaesdo Brasil. Põe em relevoa ÇOll ét lançar lava e agua

aplelllente da 8n.llhllla reporter.. a~ril com cerca de duzentas. pa- perso~alidade d~) sr. presidente fervenk fornmnclo uma 
li lill U 1i(l1l1 -Não - volveu a )ovem. gmas,. qu~ -valem pela afllrma- W.hlllgton lUIS que soube col- corrente que 'desce até 

_ . -Por haver referido que a c;ão vlctOrlosa da sua actuaçllo locar-se em terreno de absoluta O hgo ele rodos S' 
. ~ . senhora, sendu noiva, estava em publicistica. Toda a existencia do neutralidade politica mantendo- t " . OS .. ctn-

Bello Hq~lzonte, 8 (A: A.)- Ann.U\lCI~-Se que na conversa com o «camaradinha. Brasil, nas suas mais diversas se alheio à lucia partidaria e ga- os:_....______ 
grande reumao dos offJcwes da poliCia ficou assen- na rua? manifestações, está fixada em ad· rantindo a ordem e a paz. Assig- 1'10 dEs" b ---d' 

>tada a o, bediencia ao governo do sr. Antonio Carlos - Tambem não; miraveis flagrantes photog!aphi- nala que. o presidente Washing- 1 ~m arque o 
para a manutenção da ordem no Estado não seno --Por haver dito que .a se- .cos acompanhados. de justo.s ton contmua a resolver os p~~- dI'. Walmor Ribeil'oa .d 'trd bIt - t' d nhora levou um grande pitO de commentanos e artigos Imbul- blemas que se prendem à fehcI- . "º a Pp .e-ml I a, el1~ a so u 0, acçao con ra. os se~ pai e outro, maior, de seu dos de alto espirito patriotico. dadedo paiz" especialmente os RIO,8 (A. ,A,).O sr. presiden

,· res federaes, pOI entenderem Que a poliCia e le- nOIvo? VIDA DOMESTICA é oestimu- assumptos financeiros que ;enca- te da Repubhca lez-se represen
'-serva do Exerc'to e,portanto, deve obediencia ao pre- -Não foi '* isso. lo vibrante a todas as realiza- ra com acurado patriotismo. tar nO,de.sembarque do dr. Wal
sidente . da Repu blica, chefe supremo das forças -I~or que foi~ então ~ ~ões praticas, á dO~l!ra da fami- AP, hb I' d mo~ Ribeiro. p.elo. seu oHieial de 
de terra e mar. .A Jovem ~omu e disse, no ha, á belleza das achvldades cons Irl y Icanlu Slonl agabmete dr. RibeIro Less~ . 

leIto de sollnmenlo: tructoras. I. " 
-Porque na noticia de seu Com uma opportunidade bri- Rio, 8 (A. A.) Foi muito enlre- IlMlUel ImWI aS famll'Il~1I 

jornal me, deu a idade de 2!J !hante conseguiu reunir anteci- vistado o desembarilldor Hera- P IM' . IH 
annos, ou mais li da que PU ~adamente 'em pagii1as im~si- . it§, Y~.> . q~ e.wz . os e o sr. a.noel Espen~lão da 
realm~nle tenho. Não pas:;d onantes todas os formozuras dos aco " "Ielfibl da '"arahyba de- SAliva, thestll1telro . .da SOCiedade 
ainda dos 17... Estados, offerecendo, assim, ;t mon! ndo a situação gravis'si- « mparo ~s fannhas:,. foi paga 

.A 'v,iagem do "Cofl'de 
(O episodio foi narrado pelo apreciação dos seus leitores a ma da verdndeira 'guerra civil à exma. vluva d.. Emlha ~ecker 

proprio vesp~rtiI1O, e é altamente graça nativa da mulher de diffe- em que estão em Juta 4.000 ho- Wendhausen a Importallcla de 
psychologico.) ren:es regiões do nosso paiz. A mens. A cidade de Princeza re- 250~, q.uanto lhe cou~e no 

Ella, soffrendo os effeitos da materia é variadissima e versa cebe coqatantes reforços. Acre- pecuho onun~o dg fallecllnento 

Zeppelin~' á America 
do Sul 

agua salgada, perdoava tudo: a abundantemente sobre os factos dita-se 'firmemente na victoria ~ sehl mando sr. fen!ando 
, . re~ordosa paterna, o sabão..n~- da .mais palpi!ante actualidade. das forças de Princeza. ref~~i~aa~~~li~d ~~mo sacIo da 

f.riedrichshaven, 8 -c- O capitão lehmann, immediato do di- pelai, o esca~dalo do ~UICldlO De~tarte apreciamos as festas . _, a . 

rigivel «Conde ~eppelil1>, recebeu um telegramma do Recife, avi- mallqué, descnpto pela Impren- sO~laes que deram azo a um Rec!fe, 8 (A. A.) C<;,mmu\1lcam 

sando-o de ,que a torre de amarração construida na Alemanha sa. tmlho novo em todos os salões de Pnnceza que o biSpo de Ca- O 11

11"118 1!1'81111 [hMIU

cheirou hontem a Pernambuco. ' , Perdoava tudo - menos e~se de élite das unidades federativ!lS; jazeiras t~legraphou ao deputado PI Ulir lill IIIiII 

Jà foram reservado's logares para oito passageiros, que farão desaforo de a terem envelheCido as hom~nagens .Ievadas a eflelto Jos.é ","clra lamentando os acon- 80 ~Io 

a viagem EurOI)a-Pernambuco-lakehurst, pertencentes às naciona- de 11 annos... por mO!lvos vanos. Contos IIlnu- teclmentos e fazend~ votos para

lidades espanhola, aleman e suissa. '81,111., meros IIltegram-lhe o texto! a- que volte a paz a ~nnce~a. I~io, H(A. A.) -yrgce

.. _ . -- companhados todos de ophmas O deputado Jose Pereira agra- dente de Santos Via Zela 
l' • • • • • Su"tan~ ~ iIIustrações a cores. Emtrichromia dece:J, declarando que o seu in- Grande cheO'ou' o coura

fnednchshaven, 8 - O capitão Hans lehmann, Immedlato ~ Oa or em é tambem a capa esnlendida ca- tuito o conforta e affirma que 'M' .,
do '''Conde Zeppelin',. fez as _selfuintes. declarações à 'Uniled U beça de mulher.'VU)A DOMES- mesmo assumindo offensiva, ia~ ça~o " IlJf,lS Gera.,p" 
Press': «Antes de ~eahzar . o voo a Amenca do Sul, vamos em- TICA de maneira alguma descu- mais consentiria actos de vanda- CUJO. com mandante, en
prehender uma ~ene de viagens curtas! sobre o lag~ de C.onstan- R' . ra de suas habituaes secções es. lismo contrarios li moral christã. trevlstado, de 111 o n stro LI 
ça ~ sobre a S~lIssa e outros vôos l11alS longos, ate Sevilha, na . lO, 8 (A. A.)-O ml- pecialmenteas que interessam ao - que os dois accidentes 
região do Me~lterr~neo e do mar do ~orte. . " mstro da Fazenda man- lar e á. mulher. As senhora.s e p..... I rei 1.tI....... que se deram a b d . 

.Neste velão, mstaJl3lel11os a ~Old.o apparelhos automahcos' dou sustar a ordem da senhontas encontram opllmas ... Ui. PllIOlGumru I .O" ,. or. O $ 
de dlrecção, que são usados pela primeira vez a bordo de appar. Directoria da R ceit informações sobre novos vesti- Porto-Alegre, 8 (A. A.) falJe- Ofl",lnal a}ll-Se. Pqr clr
lhos aereoS". I de a Que dos, modelos de chapéos, figu- ceu o ex-presidente do Banco çunstaJ1ClaS tortultas e 

. . reso vetu. c onC«7 er o pra- rinos ineditos, tudo com a res- do Blasil, Antonio Mostardeiro. ImpreVistas.· d W zo d e f1~ta d las para_a pectiva elucidaçllo redactorial,A vnrva e agnsr Com~anhla Poryo de Sao entregue ~ competencia technica O t I, 
. FranCISco, mediante ter- de entendidos nesse genero. VI- S CO OR'OS russo-a ema-as qUB Bst-ao 

, . mo de responsabilidade DA J?O~ES~ICA tomou parte " I 

A morte, de Cosima Wagner, espOia de Ricardo Wagner legalizar o despach d' na pnmelra VIagem da Condor 


e que contava 93 annos, foi commentada pelos jornaes, que lhe 'fi- reduc- d d- O -t e
ça-o Syndicat ao Norte da Republica y'ln~o ao Bras,"1
zeram referencias elogiosas. ' . !>S IreI OS em avião; e desse raid féz umao 

Testemunha de uma época de grandes surtos musicaes a aQue esta obngada. bellissima reportagem phologra· 

inspiradora de muitas obras de Wagner, cumpriu fielmente, duran- . O I phica, destacando-se as da Ba
le os 41 annos que. sobreviveu a seu esposo, o seu testamento ip amados hia e de Vicloria. Os que se inte- Destina-se ás propriedade4a
musical, sendo a organisadora dos grandes festivaes de Bayreuth. Tessam pela grandeza moral e 


A esposa de Wagner. foi incinerada no crematorio de Co- material do nosso Exercito e da 
 Companhia Hanseatica a nova
bur o e suas cinzas foram inhumadas ao lado de Wagner, na Parahyba 8 (A A )-A nossa Marinha acharll:> sobre-mo

w:~~r~~dde~e~t~all~ci~e~nto, no dia 10,achavam-se à sua 'Junta Apurad<?rá ctiplo- g~ei~~er:~&:t:~an~ues~ leva que o "Madrid" trará 
'a as suas filhas, a viuva Houston O. Chamberlain e a sra. n~ou O sr. Jose Oauden- intitula «Das fragatas aos trans
de, viuva. CIO senador e os srs. portadores de aviões>. Contém ao . Breme!lhaven, 8 - Os 264 novos agrIcultores russo-germa-

G maestro Siegfrid Wagner, que' estava dirigindo uma tem- Arthur Anjos Flavio Sil- todo o volume como já disse- mcos, refugiados na Alemanha e que partiram para o Rio de Ja
~a 110 theatro eScala», de Milão, chegou a Beyreulh à veira João' Suassuna mos cerca de duzentas paginas, neiro a bordo do paquele «Madrid>, do Nordeutschcr Lloyd, des
110ite.. . . Acca~io Figueiredo e Os~ p~lo preço habitual de Ires mil tina",1-se ás propriedades da Companhia Hanseatica no sul do 

Ha mUitos anl105 que a vlUva do grande compositor levava a S d t d réiS. Brasil.. 
uma villa artificial. Todos os dias bebia u~a garrafa de champanhe 'Cf d oares epu a os Cartas rece~ld~s pelos primeiros colonos que partiram comr AVI·s,o.que desde 11l9O lhe era offerecida pela Cidade de Bayreuth. e eraes. o mesmo rumo mdlcam que elles se acham plenamente satisfeitos 
. com a nova vida de actividades que iniciaram. 

Banco assà!tado 
Em ~pleno dia . A Empreza Auto-Via- 0 , "C~n4e ~eppelin" escapa de 

Vars9via, S-Dois des- ção Florianopolis Limita- ~ . 
conheCidos . assaltaram daavisao'J'Oblico .de qU,e serio desa~treA.. ' ~!?!liie~fi~ii~!ili!~~~~~;~~:3i~4~~~~~:2;~~


#§ ) em ', S~2:mda> .,. levando .tratani de.~càfros ".e via- dos es!o~çocs ' ," . .. ~~n"t~s hpmetl~ que tr~balJ1avam na mano
11ml1,~lú,,~III!fjtJ~2;()OO "~l0ty ' .. . , a-ense:draord4Jarios, 1 " ~IO~A~~ â~rbü'l~~:,s~::::~?n~:e:~s';:~u:~~ntou do 

+ " '''". ~"!i~5 ~ :'i' "" . - ~_ ·'···"" '.,: ",";'.i":,,, > ' --- -_ . ->.. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



__________ 

o ESTADO- Qu.lU-feira. 9 de Abril di t_ 
conv61D 

o Homem Morre ela Boca 
,·~QtIida do Cabelo 

'~< Í?~h.t~.,. ~!tl!-ªo.... Doeoto 
. ~~meMá, Pei~e ~~m, A~,!ao i'lf.ectad;a. tudo i"to cn~;t; .~ Vid~. " •• _ 
,<~1aiõ Ainda; Todoi Ru'lrlãà.h!je o (~té ':IH1un,crcõ)~ liiliiro; .i:Ón!e"ii1~ 

e hebem mai. do que é necessario, e quasi ninguellJ 'J.1"stiga bem a comida. 
como deve. li:' ;t' 'f.~ \ .. t.' f;; '" 

O Resultado: Todos ficam ' v~lho~ 'd~pr:s~a c morrem mais depreisa . I 
ainda. .. .. 

A Melhor l'roY4I: Todos; hoje em dia, s,,{rem de Queda dos Cabellos; 
qU3si nlnguem tem"os Dentes Perfeitos c SfI,," ; c>t tt nurncn tandi" cada 
ve7. mais, o enorme numero de pe~~()a5 q ue s,)fr.:.'m dI! Nervosidade, 
Tontura!, Exgotomel1 to, DC5;l llimo Pro{u nd n. ) 0 1" de Cahc\'c.t, Abn· 
rredrnento da Vitlu, ]-'f,aqucla G~ral. J)OC Il~;í.I~ tIu SallKtIé, uu Cura!,';;o, 
dos Rins e muitas outras Mole;; tias Perigosas ! .. 

Isto já ~ um Começo de j\·f()rre! 

O Peior e ~'I ... i~ Crave de tlltlo f~ que Oilll!lI~m salw q uando está cnm~· 
çand(._.'1~.r <lC1Cllt~. 

Qu"ndo manda ch:unar o Medim, qnilsi sell1pre já í, tarde. 

Para evitar tanlO, Perigos, tcnha sempre o mainr cuidado com o 
Estomago, intestinos e Figado. 

Não use nl1nca remedio:; FOI't'f$ e VilJlt'JlIOR, nem Puriílntes, Aguafi 
Pu rga tlVü8, Oleos PllrgatjnJ~, A1.ci1(.·~ Pllr~·ativOf!, Pa~t"íl hai ou Pílulas 
Purgativas, que fazem sempre I\Iuitn l\fal a tlKlo o Corpo. 

Trate sua Saude com todo cuidado e "~1I1t>re com 11Iuito carinho, 

Use somente Rcmedio Brando c SU:l':c, qu? cu re pouco a pouco, mas 
de Jllancira segura, () Estolllal!o, dl! F Orçl'lH aus in test inoa c Caça bem ao 
Figado. 

Somente assim t er:1 salule. 
Nada de impacicncias. 

Quem sofreu do Estomago e intestino:" durante muitos nnnos, quem 
teve PriRão de Ventre c oul,·as D(len~'as. :lnI1OS scguidos, não poderá 
curar-se em POUCO" dias, com poucos \'idJ'Og de remcdio. 

U;;c Ventre-Livre, Remetlio Brando c Suave, tlio conhecido c de 
Euormes Vcndas IIOS mais adcalltat!()s I,ai?cs & Mundo. para o Trata
mento das Doenças do E.toma!!/). inte~lÍllog c Figado, 

N'IO sofra mai,,! \.Toe Ventre-Livre. 

Comece hoj" m",lllo a IIS" r Ventre-Livro. 

__ o___ • •_ ••n' _ _ _ :.:?I:::::'~~.!'?_ ._!.____.__ .~!._~_!_ _____.___________. 

()n~)()CK~)IOK~)I(~~..)tOt()t~X~~X)K 

CU-SOAOO'r}, 

8(~nPOIlI)e V. o 

Nfio se esqueça de que o seu carro 
lhe dará lIutg'nifieo r(~sllltado foi i 
começar, hoje, a eonsUluir a noya 

"GASOLINA 400" 
t' a ma\s tto\\om\ta 


l\ ma\s Sot\e :De el.l'tosão tal'\la 


ve..lllca..I eo.....___ ......... 
cn.~ . ...... It.w... C,i~. 

l
I'IM .nu f,.~ • _ •• 
u .. .der ,.... .... canll. 
d,.'~. _.".... 
I 

MwilM cf, .. ~ • iup'
~I lKiI, corr_ por coeu ele pr' 
I,t. 

O ·HeI '~I .li c... 8.y.... 
,emedio -.,_ C_O ._ • • 1. 

.ROdéier d, d. _ IfUio 

,.. CÍ'i.n~.. de'Jneze.. 
.Pe~ir·à"'opiDiió'la 

tanás ,,:indtvisas 
Medi,ões, ÚnJllrê·ã~õe.~"âf~i~ 

slles. amlgaveis e Judiéial!l, l 
exccuta com perfeíçlio ' e..·rapl
dez c engenheiro Bllllha1ar de 

SOllza. " 
Resídencla-Sllo Jost 

Santa Catharina. 

r....... _ ..... 


:-::;:':10'7.~:::.c 
II1gc. t :1o {"I:II, e6r rOIIKl., 
ro.l.. ~.n"i. freHo. melhor 
il~"".ição par.· o Ir.... ..... mal. forç. aOI __ 
,,01011, r...l.lonel. , rlNl. 
• re.piraçie t.eU INala 
..... • 1811... ritIro.... eU. 
Dr de iab.m.. ....~ 
_, 1I0l'eNJeale., ..ia ..... 
40. tenlindo ..........es.. 
40 ....... ~.......ult._a. 
...1. O elixir de inh_ , • 
l1li;;" .....p....II.... loal_ 
e. euJ. foraui.. arl-i...J. 
d., "nlram e .nenl"o e • 
hydr.3rllirie e #J lão ••ba
4~f.~~:'~ ~:;!::.~e::~~,!= 

~ - _...... ' 

DISTRIBUIDOR 
Rua João Pinto, 10 . 

----- ··--1 Vende-s-e' 

Em "ista da sua grande eeonomia, 

supprem-se, act.ualmente, 


com o "-100", todas 08 empresas de 

omnibus <la Gopital, do Interior, e 


llrande parte dos autos de 

Flor'onopolfs~ 

Vinho Creo8otado 
ao )harm.-llblm. 

JOÃO DA SICVA 
SILVEIRA 

Pó'derolo Tonlco 
. ·é 'o F õriWcante 
)'B;Dpre..d.'có.ncr..... '':> 

t::~~~5'D u ~uaa 

.:.,~'{~,~:~~,;}~~O~~~;~':~i 

I:Jm icrr~no com 4 ca••• , .endo 
tr.z de mOl·adi•• lIQ1a par. neaocio 
um !l1'aode plllo par. .nima.. cóm ' .. ' o ' . 

c.pl~ndida _glia ' potavcl e umà . ,", t."J~.' ) ("1If~c:ço~.f " c.~tar:!"as• .s~fJfJn,l.!;,[~!!a. 
graa". !iarage, . bem coônfor'avel. ! ) . ~., o, ". _.'" o 
•.co~portà~do., ,50.. Ui.t~móV~i.: Silua-I () A Póri'uftlii -Brug.gmann
do n.0 ,.acco do, LII'QlIe•..,. ' ,: c~ura ·' tOd!\e qíralqu.er te' 

el~e'~~ lo M.tfra~D; I~~1~r !~, I~b,~ S~~,o .&L______J", _______,__......JL: 

Co_o. d c••••• 
_edlca conelde... o ..uaIaIl.1J 

EI,.qw""", .. . ,......... · .do de 

....... Prcf__ Dt. F......... P...\. -,,-"uI., di.
........... ~c " ... P..... . ItG. cIoS.1. 


.Att...õ ,,1Ie o p<~' .9&L !eefUL•• fot'
• ele Pf'''odo c ;"0 Ur. FrNirico W. R_H' 
_ ucc;'" ·" "p/liIi"" . ...iID tem p ,"doQ _ 

,.. ~.. o 'i::::-'~~=··dr Paula Amaranlr 
(Firma reconhecida)

o ,Ou,fsotUL.. ~.... ,1..0.... da 
Scitacia á o.ai. pode,..... de.l""'*' d. I:Jn'HILI'f 
RII n • .&TlIIS. 't - M..k.ti.. da P.II•• d s•.,...

Co. ~ Ir••co do . (j .\U;~OO.U••• ,., . 
prova .t. ~... . 1'•.0. de cie _ Je .dat toMeO.
por,," rn. · • • n;>clle todot 00 h u 'I ....e. 
I"'. o .. • 'IV' .10 • CA'.. de tod.N o, ""tri' 

· 01Lt!!lII(iÁL.....1IÍf., .tnd.~.1 ..bot.' ---O 
,.-p/d. • _fi i..o • . btoI__• i.uta d. 
ALOOOL. 

Eac..!,.... tod.'.I Ptwllud., e Dr,..";'I do . 
Br....l • do• .R~ S.I·A.e.rioul.1. 
~. 2 AM. Apr. lJ.N. S. P. - 2fr - 2[1011917 

" 'Alfaiates 
"~ 

Ensina~se a éortar por correspondencia. 

Methodo pratico(l'e hlei!. 


Iniorrnações COll1 tA'.~ c..'l.stanho. 

Rua de São Bento, 24--Sâo Paulo. 


oEscrevam' hÓjtt .l1esmo. 

Com oHicina a' Rua João Pinto n. 34 

Reforma colchões de molas e sem molas, 


aceita encommendas de colchões 'de 

crina vegetal e tl'llvcsseiros por 


Preços rasoa~e/s 

Trabalho C'arantido e"pe'i'leito 
Rua João Pinto n.~4 


FLORIANOPOLIS 
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o 8STAOO- Qllaria-Mra. 9 de Abril de 1930 (3) 

I I 	 •o Estad'q: A psittacose na 'França l 	
Protela o• ••u.- ~:;::.~nhc~~8~e 

A molestía. que é devida a um virus filtravel, está F•••S contra;xo reclaffia ..do ,QQ.ugt,no 
Dlario Vespertino virtll()linente extincta em França, segundo -- - --~ . Jederal- 3!J6 -i,rnilHiêS 

E.llf. E~ltlfl • ES'IDO LN. declarnções de um scientista ÚeHITISM$f' de dônares-~'/ 
Dlrector: ALTINO FLORES Lesbo~ri~~:d~lil:~~I:~;: 1~I.~U:~~~~~ SJ;'~I~~~u:~~~ar~~i"(';a~:~I~~!~Sd~~ Ottawa. 8 - O gover-
Rednctores: OTHON d'ECA av('s domeslicas, na Escola Veterinaria de Aliorl, està virluahncnte no da provincia -de Sas

e CASSIO I.. ABREU ~xtincla em França. k t h . 
Ocrcnte: JOÃO MImRlROS diSSe! ~)o~(;(~I~~s(~~ 1~~~\~~~1~1~~;,I11~li~~r~~:·~11I~~~(i:'lt~:i~(~S ~~ ,~;~~~~il~ O OLEO de flgado de ba- <~~ç~oe~;~\n:llgv~~v~~~~ 
Anno IISSI;;:;~RIIS: ~~l~:~~doq~i~ ~~~br:~~~~'~II1~oC~'~o (~::~~~~~ ~~ dl~~r~~~il;~~x'c~::;~l~r- hoje pc~~sa:~;cC:s,:::d:~: :~d;~~;1l~~é~I(11~1~~~)~~)()~~~) 
Semeslre :\ii$OOO nados. Poucos dias depoi~ da chegada dos periquitos ao Institulo valiosa ajuda para fortalecer de doI lares, como com

18$000 0 5 professores tiVl'ra11l occasi,io de observar os primeiros .... syl11p- · 	 
;Numcro nvulso $200 tornas do mal. Um cios periquitos morrera; os oulros resistiram as crianças e protegei-as con- pensaçao por ter. -nos 

----- e estavam em vias de cura. As cxperiencias a que os sabios do Ira o rachitismo. As criançaS ultimos 211 al1nOS. dis-
Redacção e Officinas á Insliluto sc linham corajosamenl(' prestado vieram confirmar lra- no promptamente posto em proveito pro-

T~~:P!~:..? !2!~t~o~~l11~9 ~~~;:~~ rl~~~I~;~' ad~n:)1~~~~ ~fl\~~~~t~;lj~~I~e~g~l~~I~l ~~~ ;~lcl~~~t 	 quando Ihu , dado no forma :~6~Od~o~ I~~~r(~): gf.f~i~~~~i) 
...____••____.ll11cnle 1I1Uito perigosas. A cultura do virus é impossivcl e a pro- de EmulsaodeScotf,edigerem-no com facilidad•. 
_. phylaxia muito difficil. Parece qu(' o simples contaclo de uma ~ um verdadeiro tonico-alimento especial- Ide acres de terras , em 

I· 1'1' t ' d f . 	 ,,_rrande I)arte caroonl' ,-c'f-iellrlnllf áfnnnln ~n mlml. aPlcna que Iv('r per ('nn( o a ave con amllla a, com a mucosa aCI' mente bom pora collocar as crianças no caminho ,., 

U 111111'1 nílllí Uu IIUU ' sobretudo ao nivel do olho, com a conjuncliva, é o bastanle da robustez e da saude. O"'-Ih-' a Emul-><- deI raso
I11 h para transrnillir n moles tia. 	 .. - MAl -.-- - '---- ---- .--- a lUla RI nemlRIIB A propo:;it" da psittacose e, para lerminar, consigna-se a in- Scott para robustecei-as. A Pomada BI'Uggmann 

_ formação, recehida de Rolterdnm, em qUI! se ref('rc que o com- CUI'l\ totla e qualquel' te
lIf I IH 

Berlim, 28 (5. E.) O ge- :::~::~~~;:: ,;:~ei:::::r I~i~:~: ~li~ill~~;~I~~li~~~ag~n~l,~l~~~!II~ci/o~I(~ct~Il:~~ Emulsão d. 5co" , I'ld!l. __ _ 
neral Ludendorf, ultimo voltallle, um jornal franc('z f,lI: um .appcllo 110 senlicio de serem n 
commandante chefe dos emprl'f.!ados meios menos desllllmallos. U no~epno ~llOnBI'O ~rMlklO 
exercitos alle1l1âes na - - ---- - - ------- -- Ii 1i I18U 
frenteoccidentaldagran- Como fala Mussolini Caçadora de Feras Casal ~----- ------I ~m 1]o11~resSlllle en· 
de guerra e actualmente .A caminho de Btlen~s communistas ~hIIIlI 
um dos "Ieaders" do 1110- _ . Aires passou, pelo RIO, d ~11Ihl. , 
vimento fascista bavaro, r~01l1a, 111<11,0 d(' 1930 (Concs- Vias, e sobl(,os ,esuHados se 01- Oertrudc Bollet conhecida proc~ssa O por.. Buda 1 st ~·~~::-'- (P 'I c . . 
em um artigo no seu 1)~ lldenci~ ('pistolar par~ aAgcll gar~isa~sc uma .('~Ia~istica dc I~- caçadora de féras na Afri- duphce assasslnlO ' ,eio) O 11;~e~f(I~I;t~ d.1 '~~~sod/~ : 
]'orI1'11 de Munich o "Vol CI,I Am~rr~ana, de R0111,Ull1S) -- dos o~ sel.ls ciISClIISOS, ver-S('-Ia, ca do Sul que tem pu- - .- N · ' 1 I t M ' d·, .." ,- o Blasll c, com certeza, um dos com adnnração, que _ envez l' " _ _ .. , Ç,,~ aCIlll~ (e. ocn I~OS .con 
kswacht", intitulado "Sen p'lizes do 111undo oude a arte do que se observa ('m outros 0- bicado uma sene de 11- Roma, 8 - O fnbuJI,tI VOtou Ulll cougl .es~tl d: IIIcnrlr · 
hor Paulo von \-Jinclen- o~,ltoria é nluito h0111ad,I, e on- ladOles o lotnl das adjecti- vros sobre o Continente Especial de Deieza dO gos p~ua ~l':crr;,,"a\t.o 01:1do 111("1 

hllrg", 	 ataca acremcnte cle -o tfe~dc ~~ tempo: mais r~- VilS~; iuf~nital1lellj(; illfe~íor ao do~ Nezr,o. Estado reuniu-se . IlOje ~~~I~~ ,:~()hrhi~)( :;1 (: 1~~(I(OIl~l'h~~:11 
1] altitude (\0 presidente 1II1l10 ~ atl.hoJe - a .~lo.qUell,('r.1 sub~.~antlvo s.' ~ all'nl cll'lto, qua.sl BOlllet leva uma gran- em Ra\'enna para Jugar se lal reunião e, aiutl :1 dissolveu 
dn Republica no caso da :~'::l"ll~~~ u~::~~:~~~~n~~:~~~('2, ~gr~~~: ~1~~:~;:t:~~o~,s~~rs~~I~C~I~~~~. 5:~ de dollecção de macacos o cOl,T1munista Ricardo a sociedaci~. 
approvação do Plano d~ esladista>, no Blasil, tem si- sua palavra é fria, muitas vez('s e d~ aves .raras, para a Qonatl e. ~lI~ espos?1 M~- As ;1l~lo~ldades . ;();nPI()Varal~l 
Young e declara que es- do 5eml)re um grande orador e, aspela, lTlas scmpre clara. capital platma. na. PreSidira a audlencJa ~lll(, I~Ult()S m~n~lgoo consegll1

I, sa attitude não encerra com j~stiça, julga-se \'111 h0111e111 • Os ~eus d~scuIsos . não C<?II' D-~ b t d q deputado Ouido Cris- ~~~g~~~!~~U~I~~~IS~5 que os em-
nenhuma revelação para que 11:10 possue de fOlma 110101- tem dlvagaçoes e disto (krrva E:.SCD er a ~ tme, tenente O'eneral da F·' t'" I' I ' 

velo dote da palavla. a attcllção sempre tensa, que cl· novas t"l'l'as na '1" , I) , t'="'" o. ICOL~ , en.1 l, leso, Vil [) que_11 L d d fe e, U en or, porque Diliicill11elltc pod('ní ser 11111 Ic slIscila lI1alller constantC' 110 E:. 1111 lei", _ ond I e .•ICCLlSd- a.LJlI:"es qll~ s~ dedicam. a prc! 
a presente attitude J:lo "colldottiew' .de povos e um auditol io. Certo é que Muss~lil1l região fintal'cth:a ~Io .d~ ter assassll1~I~lo o~ ~~~a~:Udcl ".pcdl,lIíe'lle :Ia publl
marechal Ilindenburg é protagonista da historia. Porlan- é sobretudo homem de ôlcção; e Adehide X-- Sir DOll- Il1dlyldll~S Bruno ?l[' 11m U;lPosto I !~lId l~()S, p~~.,rà(j. Ulll 

i<lcntica {( que tivera no lo, é naturalissimo que 110 Bra- o t('1I1 demollslrado e1l1 loda a .)" M' ,: ~ ,. e Guernno Boccl , em 11'0 cid ',d~ o r )1nc~ ~I~.I ql1~~ . ou
te11lpo <Ia guerra, "quan- si! seja inleressante sabel se Mus- sua carr('ira polilica, legcndaria. g dS ,1\\ son , qlle .dca- Faenza 110 dÍ't J7 de De- ' ,lO, e dcverao rcglstar 

do de cOI.·ação I ',lvad, o evi- ~1·tO lini - que é o chefe da vida Conquistou a direccão de todos lJa de chegar aqUI de _ I ~. d ,- os seus nomes e 1?IOVal que se;
lliana contclllpOlanea - é ta111- os lIeg-ocios do Estado italiano, uma viagelll de explora- zem)1o o anno ~ass~- ~:!~)~'Il:~m 1I1l'apal'lladn para o 

tOll as cllfflculd"clc:;. fi el- helllU11l grande orador ~ qual a não com ciiscUISO, mas C0111 a fa- çâo antarctica, declarou , do. b~Il,1 CO~ll? de .pe! - _ ___.:__ _ _ ________ 
las fugindo. nntllr('za ..da Sl1~ cloql1ell~·ra. 111?,a "marcha soh~e Roma., que em uma entrevista que tenc~1 ao pc!1 tIdo C~I11: .--------'------, 

O ,general Ludendori, As allmnaçocs Iheoncas do fOI o seu gesto mais audaz e ge- mllnlsta. Mana [)onatl e •• 
então, recrimina-se a s i ffascisla c do pwprio Mussolini nial. Mas, sem duvida o seu gran- cond~e51eu, que a. sua e~- aCCllS 'ld 'l {in clllllplic;da- Terras 'In~IYlsas 

I . tIl ·Iriam al'lcdlt.u ((11(' o DlIce e o ele prestigio eimmensa populari- pe Iça0 descobrira mUl-' '< , • ,. I\..0. • 
mesmç, pe o lac '? (e l H- r;lsl'is1110 desdenhem a OI aloria. dade, a acioraç<io que para com a tas centenas de milhas de nesses Clllnes. I 

ver deixado de IIltervlr. Mas diz-se na lIalia f]II C o sanguc sua pessoa têm as massas, são de- de um novo territorio - - -- ---- --- ---I Mcdlçiie" dcmarcaçõc-, dlvi-
por occasião da guerra , é .m.ai.s fOi lc do q~e a agl~a, e que Iv~das em grande pa~le á f~sci.na. cuja costa modifica mui~ ln1orma(1eS ewami!u e s1'íes, amigmis e judlciaes, 

~~~~~~gO n~~~~~t'la I~i~~ ~~~~~:;r~~~rs~n~~d~cs;t'~~~l C? I~a~r~il~~;~ ~~eq~~~~;ib~~o;~d~~:' tos _g!aus par~ leste, a • ~~~c~t~I1~~II~hJ~;~fcB~i~l,;~a~alj,;
Ih I t d CCIO e l-torlcncio sem scntir a IIsamenl(' para o successo geral. poslçao da rerra de !lmlrdaes IIrl I Illeplop Suuza. 

gaç~~ » ~~tr~e~~11~1~l11eqU~ sL1~~e.~:~~a~t~~~~~er~~:çaBrasll , o 1~~~~I~~~sc~~~~dc~il~:ca~i~eSm~~::: ~:I~~d~~~~~ocr ~x~;~~~~ eemlar ~o ~alz I r~"~I~nC:~c t;tI~!~I1~~se. 
não aQuelle Que então pI1111<:" 0 r~((ulslto. de ~111 glande II1Icias na praça, cOl11eç~ sempre dor Mawson disse ainda . 
era." e~\~~~~tap~d~:~:~,II~~a~)II~('c UI;;: f~~~r~I~~f~aelf:~I~~tI~'~:el~a~lvJ~ Que desco~rirfl um outro Seg undo inrorma ~)I --- ---::------ 
Collfl11rfo enhe manlnhelnos- rlPI.ebatadora eloquellcia. E IMusso- l11ilh:lres de ouvintes: .Camara- novo terntoflo ao Qual Consulado _0eral em 1.1- A=essaa ~D IPatI(O ~e 

nu Li Ir l' r ni é verdaciciramenle dolado,el11[ das!... 	 deu o nome de Terra verpool, a flrmél recehe-, mui res e (relOlaSnallinoz 	 e a lo1lda De ~rrna superior, destas q.ualidades. E' diffi~i! pa~a qualquer um. de Mac-Robertson. dora de ahacaxis do 13r<l- .. 

na'lnH Sn~I\~li c~~~ ~ll~ ~r~~~~?~ra ~I~~~~~: I~~~!!~zadll~~~ntd~o ~~! s~f~~~:~~' 0---; tallllu i sil - . nego.cio ~lle . ~,~tá i Genebra. ;-:-~fZmllniss'l() a 
li UIl em a oratoria romunlica. .Tam- I' ci.a c?nquista sempre. Ou.tra ori- "Ue'la al..- •• [IPI sendo )te \ cicio ,cio elt~ll,t? I(11Ie es tá a ff.~c to~.l ~~tudo d~,s m('

Coml11unicam de Pa- bem sob este ponto de vista a ~lIl ahdade dos seus dIscursos 'l!1hll[l1lJ1l1IIrII1I D.rl com eXI o - dconse lei lOS de reprcssao do lraflco de 
tras que, em consequen- originalidnde do h0111e111 é pos- é qu ando elle é meudo, no meio allll (IIIl'l flUi que os nossos exporta- mulheres e creanças, reunida no 
da de lima alteração en- sanle. Musso!ini com urna phra· das grandes massas, transforma -:XX:- dores não remcttam a-I palacio da Sociedade das Naçües, 
tre dois cyclistas, um gre- sde authentica ~ffirmOL~ ter torci- con~ U111 rapido .movimento d.ra- A policia de Oe.n~v?, bacaxis em irigorificos. Iouv.ill }lO!C o .representante da as-

o e outro ,it.aliano, ,.' eri- o o pes.coço a rhetorrca. . Il~ahco o seu dl5curs~ em VIVO prendeuNicolaKomlahdls Essa jruta necessil't de i soclaçao J.udalc~, "qual lat:lentnll 
Effechvamente na eloqucncla dialogo com a multldão_ Este naturalisado argentino ' . t _' Iqu(' a assIstencra das autondades,fiicou-se seno conflJcto, de Mussolini, nunca se acham gesto tribunicio eleva ao paroxis- b - d t' uma tel1)pel a l~.a sem-I principalmente ás creanças. não 

provocado por cerca de rasgos de tom pathetico ou sen- mo do enthusiasmo loda a as- 50 a açcusaçao e er pre supenor a 4,1 F. OI! lenha sido mais cflicaz. 
30 marinheiros italianos, II!mental. A eloquencia de Musso- sistencia e alcança o cume dos tentado IndUZir um em~ sejam T CentiOTéldOS'1 o sr. Cohen considerou de lodu 
que, tomando o partido 111 i P?de-sc ~efinir com.o elo- seus Iriumphos orato.ri~s . ':'or pregado de uma el11pr~- temperatura está' q ,LI e pon,:, lamentay,,1 a ~alla de iufor
do seu compatriota, in- ~uellcla de .acçao. O ~eu dISCurso este m~do o povo partrclpa d,r~- za, de descargas, medl- muitas vezes nào se en- maçocs relalrv.as a escravatura 
surgiram-se contra a po- te:s:~g~fs~r;~o{a~~es~lso, cortan- ~!aeeov~~~:f~t~c~~l~~t~i~~O?raJ~~, ante lima boa recompen- contra nós frigoriiicos I~~~n~~ nX,;;:~i~~cd;S\~'~I~~~)d~~~ 
'l.ida, que prendera os . Se de um disct:rso de Musso- massas triumpha, então, com to- sa, a afundar um?1 barca, para as carnes que ape- que a associação i.udaica de Bue
c ontendores. Com a che- I111 i se tirasse a conta das pala- dos os seus dotes. carregada com ml volU- nas necessitam de 27 F . nos Aires trabalhnu lilo efficaz
gada de reforços, os ma- -,--- l11es de tabaco,. pesando ou 2' C . . Imente que forçou os Iraficantes 

' nheiros fugiram para HomEnag~rn .á me- Insultou ao 60 toneladas, afim de re- Em embarques anteri- . de carne ~l~m.ana a transporlarrl ceber a importancia do - _. C 1para Montrvldeo o seu campo de 
bordo de um veleiro, no moria do Mal'qu~z Pl'~sid~nt~ Rubio - ores, tOlO .nosso ~:ln_Sll- acção. 
qtiãharvorara1l1 abandei- da 'b I . .. s~guro. A refenda carga lado em Llverpool mlOr- "Em Outubro do al1l10 passa
ra italiana. e uom a NÇ> dia lo, a po!tcla fl?ra desernbarcada dÇ> na- mado Que a iruta tem si- do, accrescentou o sr. Colwu, 

A policia, todavia, de- Lisboa. 8 - A 50l11misSãO l11exlcal}a prendeu o nor- VIO .«Itah~." provemente do cortada muito verde. foram ~r('ados dois. bllreallx dl' 
ois de restabelecer a 01'- encarregada da ercçao do mo· te-americano .Iohn Barry, do Plreu.atlm de sertrans- Melhor seria colheI-a repressao um. na capll~luruguaya, 

dem, prendeu oito aggres- bal fez entrega ao 1111111slro das d _ 'd t ' O t- «C . O' ~m_pOUCO mais ama 1I- Os agentes consulares da [Jolo
• P	 mmento ao Marquez. ~e Pomo accusado de ter insulta- portada para o navio . d e outro no RIO de Janeiro. 

.• _~";j. , co!únias de duas .colecçôcs de ..0 . . O pleSI en e r IZ uma » ,que se~lIe para recldo_ nia na AmericadoSul tem presta
"\J~~'p_rr§uljitaHano pediu sellos coml11emorativos do g~all- RUOIO _ Buenos J\lres_ Quanto ·á emballagem, do precioso) auxilio 110 serviço cie 

a IiBei"dadé\ dos mannhei- ~~sh~IMe~~a~biq~~a~\o~~~tI~~ Divorcio no Uruguay ~ necessario rl}etl~odo ~- ~~~~~i~ã~~~~~~sv~r~~~ll:-;;~~~cCe~~: 
,rose:..~xigiu. que o capitão quaes a companhia do Hyassa DivÇlrcio ab~olul~-Col1versão de CillileS .I. TIBICIRII flJn de que a truta e~teJa res de todos os elogios. 
do .; pprto .. apresentasse fizera applicar a sobrecarga «Mi· desqUite t:"!. dlv,?rclO-Novo casa- H apertada dentr~ do \olu- Era. porém, indispensavel que 
desç-ulpas, ao queaquelle assa' sem autorização legal. Os mentu-Sohcl,e!ll Inlor~ações gra- LO.ORES me. ,O encaixotamento se procedesse a rigoroso inqueri
offiéial~ . negou catego- sellos servirà~ de documento \'~3~~rJ~~~"v~,~~a~Jr~~~ r~~~;~;'1 A «AGENCIA SIMA8». solto não só tenqe a es- lo no Mexi~o e que a co111mis.são 
ric a mente, de <.;]11.r a n do no processo. mt.el!tapo c.onlr~ _a tantes no Brasil sr. Vollarir~ A à rua F.Schmidt.!'I, tragar o 'abacaxI, como movesse IIIcansavel persegu'ção 

· as" a~torl'qades g.re- referida companhla.: ·Por declsao Gicca- Caixa Postal 355G-São vende todas as mar- destrõe sua apparencia aos deshumallos lraf,ca.ntes queQue	 do governo as em·,U-ÕCI appre- Paulo ou ao sr. Volncy A_ Gicca . - , . . ... - . -' . constantemente descobnram no 
~a~ se havl~m 'condUzldo hendidas. nenhum .\'3.Ior \ philate· Avenida Rio Branco, 133-5ala 171 cas e sempre .frescas_ tr~sca~ ~ul11numdo a ssIm vos mercados para as suas indt;:. 
lrrepr benSlvelmente."" Iico ,terão" ,... " ' :, Rio de Janeiro. __ O,):§,eu 'valor. ft-Ni ..~t~Hri1ap, 
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(4) 	 o Eb'"1'ADO- Quarta-felra. 9 de Abril de 1980 

Empresa Nacional ~B Navegação· Hm~ck8 
Trallspol'te ):apido de passageiros e de carga", com os 

paquet.es «Carl Hoepcke», «Anna» e «Max:.> 

Saldas mensaIs de SlUS IIlIlIes do ,orla d.:Florla••,lIIs 

Linha FlorianopoJis-Rio de Linha Paranaguá, escalan- Linha 
.Janeiro, escalando por Ita- do por Itajahy e São Florianopolis 
jahy, S. Francisco e Santos Francisco Laguna 

II~~~~~!{~~~! L~t~rla ~~ ~~t~~~ 
tural ou artificial. Entro: nós IS I C th · 
se tornando cada vcz mais usados 

° an a arlna 
I ~~ta~~ç~s3~~~gárfn~eli~e~f~t~od~~ . r

~ãfsa~I?~-J:ix'~om~~~~8hO~h~~Crt~~ I ,. 4~rft~:~filJ:...e:L~gtl~H 
rarem nas praJas, como se ISSO los- 10 de Abril de 1929 ,.. 11'1 hora
Ise saudavcl. Os bannos de sei de· ·16 milhares-17M pro 1 
vem 	 .cr u"dos criteriosamentc, 16.000 lJilhetl's a '~$OOO / . mos ;Z72:()()@$~l/t~~e~~~~sa~;~I;g~~sósa~i~s. dtg: M!'nos'25 por c'~n't~ 86:000$ 
mo mcd:cação I,mica aconselham . • 
os medicos de todo o ll1undo os 75 por cento em pl'rmios 
tablettcs Bayer dc Candiolna ali I'HEMIOS 

(1IOcolatc. ~__ : premio de lúO:úq)$ 

r- 10:000$
I nuA Pomada Bl'liggmann I .4:000$ 

Paquete IlIna, dia 8 Paquete Max, Paquete Max. ~i~ra~ toda e qualquer fc- 5 premiOR de T~ggg~ 4:0Q0$ 
dias I _ ..________ ._._.._._ 10 500$ ~:~~ 

Paquete C.rl Haepcke, dia 11) dias 6 e 20 2, 12, 17,27 POMPAIIHla Df lIa'ESlçMO 20 200$ 4:0Q0$111.. .. 00 «100$ 6:000$ 
1850Paquete Inna, dia 23 	 LLOYD BRASILEIRO «« 40$ 34:000$
800 	 premo 2 U. A. dos 5Saidas ___~~neiI'Os prcmloR a 40$ 32:000$

~Ilidas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 2J horas 
1.750 	 premios no lotaI de Rs. 204:000$ 

Havendo repetição nos dois ultimo algarismos dosA 	ViSO-~:~~~c~emRiT~m~~~í·A.dC passageiros e C8/'glls (, I'eito pelo 1j)rímeiros cinco premios passm'lIo aos nlttlll'fOS illl.m.edia' 
PASSAGENS: Em vista da grllndc procura de Ilccnmmodnçõrs em nossos lamente superiol'í's, . 

vaporcs; scientHicamos lias 81'S, Interessados que só Ilssumir!'mos compromisso Vapores esperados IOs concessionarios ANGELO LA PORTA&; Cla. com os com modos reservados, até ao MEIO DIA da salda dos nossos vapores. 
ORDENS DE EMBARQlll';:-Para l'ueilidnde de serviço HÓ dnremos ordens do norte esul Adnlinistra~ito-PBACA 15 DE NUVt:MBIO"W, 21 

de embarque até no MEIO 1.lIA da saida dos n0880S vapores. 
Para passagens fretes, onlcns dc embarque '.J demais inlormhções, com os COMMa.DIlTE .LV. Caht~ postal!l. 5o.-F1orianopoU. 

pl'oprietal'ios Chegará do lul di. 10 de Abril rJOlOlOlOOOK~)IOOC)Q(.
Carlos Hoepck.e S. A. p. vindouro ••hindo no mesmo dia ~ 

Rua Conselheiro Marra, n. 30 a tarde p4ra os porlo. de Parana- '! 
guá, Santo. e Rio de Janeiro. Re· I • 

"';~ . " .. ,.. , • ... - • I • ~. 
Gcbe carga., encommendas. valores 

O;·ca.o.Õ-Õi.~••i-G····"·liiii·A··O•••'-Oii·1.êi ~ P':::;~ E DESIPER'. 

i ompa~me énéra e éroposta ei :f{fi~~;~::~~;~~:;:;~;
fi 	 ti cscravísados ao~ prosaicos orgãos da 

ti t!JIt!l~IQ ~11:J(tO Correio....· tOIlllf:I~ ~5i::<.. ., ~~,~,~~m~~r di~:~III~::a~:;~ili;;/I;;~~"'t.;n~~ 
ti --,:~:;:-=~~~~~~~;'~5:'?- Aereo ~>V...../............. ~~;:,,::i"~·'~ a ~I~:~~III com a neccssaria regulari
., .-'0 ...~.; ~. " A's vezes tudo depende de 11m de' 	 .. 
O .i·l ..·i~~-;-t~G.A. 	 LinhaJ C,.ti.A. O ':~~~'('I"", c outras vezes cJ~ UIII Up(% 

a SAHIDA DOS AVIÕES DA C. G. A.: • Mim de hCllcficíar as victilllasdcs
.. FIai'" o Norte e Sul do paiz bem como para Europa·' ." ses dois cstados oppostos, eis 11111= '.\ ., 	 X <1·'(l/n"S(c/·I,I,h.~. :1".an(')I·)·r.'n(,I_lsl~, ndcOccSsscitoamrCpllr'l'n,d,._C
l47 e Republicas do Prata, logo apàs a chegada. VI' .. .: •11 C dos Baycr d~~ Isticinu, c aos qUl! IIC

O A etll'l'f'f;pnnllf'lJein deve ser ent:'eguü na Agmwill. ria Companhia ~, citarem de IIm./i·,."", lemurem....e <los h F O anjo protcclor assI'n faloll: .[' quase UIl1 ~ 
á Praça ]5 do Novembro n 7. ,. ,.':'.~~. r~ayer de !:I<I,,~: ~ f::::~,~<I~7 e\~~~;~r',;I:o /;:n~a~;;~:~~alll,ld"en~II1~~~~~ t~~~~~ 

CI Serviço do passageiros para o norte c para o sul 1 )( mais rtl.lde" da, hr<I\Ic1l1lps ti,,· Cflll·.tlp.IÇtiCS, 

Infol'lnaçõcR na Agencia V; {S ~';;;~~III'J\~II~/::~I:~';eill;\()~i~' ~1~;;~·';., 1'1.13 ,r<pÍlato- , 

rilC!'~rílontn .lO NOl'te-As sextas-feiras M: ~zo hnr'aR. t;t In .malns' 
.I. ii~llalli u U I a. Sul-..Aos Sahhados 11:;; ~tJ 11 Ol'US. ""' ?i )E

a ,; íf.)K)i{ , ~Ot(Â'?*O:{)'ICK}.{~~')tC}K}t)QQIC)QCW .. 

:~illilif~~~:~~~~~~illiiiii~1i~--'_u.:,,-,-~(~,1~ . ~~.~~.. G ",;;,~i~,~:"~n;:Sm~rh(:~::':';~~; I:~ ; 'IH~ ;:a:h"' ..-tIJ ' :1) f~~·~~*~O"••: 

~.a:' ADVOGADOS stl frou-fmu ~\~~~ilJ~c!~~r i:~~ri.'~:~re~~~h~i~en:'!:: )'!.' Nyrba do Brasil S. A. :o!! 

rg 	 · . eI MIl JI~:::'" ~~;~~ i Compan~ia ~e transportes aàliGs _.-f.'. Acene.io Moreira, Ace~lcjo :.\'~ol'eil'a m Ell,r..... d,,~e;restituindoh\rnatu,"J ; •• 

'.. }'Ilho e Edmundo :Nlorell'a IUCIIU • ê."·\ Nd'~e~p'!:ra"nt~~meb~~; • Linhas regulares duas vezes por semana •I •-Iltll ...'- ~.-~.. "\ccommodações luxuosas •m 

••• - ..' .~\;! oo.;.':,~~~.ooo ... - ..---.---..--- ---- , tllS: .. Pelo Correio G$-IOf!. Passlgens de avlies : • 
~ Escriptorio: Rua Fllíplle Schmídt, n. 2 ...;. _ D:,:',:~t::~"::.·" ': Do sul para o norte=Quinta-feira às 10 h. : I 
~ Residencia : m h -;;w;-...... • Do norte para o RuI - sextas··feíras ás 12 h. • I 

?lII'~ l~ua Visconde de Ouro ['>reto. n. 70 g ,.: T"J~~TiTl~~. Feella.'RI. de Rlalas: .1 
: Telepllane,277 Caixa Postal, 110 ~. 	 . '; HEIAIIIE 00 PARA O NORTE-cartas registradas 0.; ~ 

I
_: ,~ 	 O ás quartas-feiras às 18 horas • i1~!!!!~!!!!~.!!!!~~~~~~~~~ 	 •• e ~~:tx ~m~l?r~~~~~~~nt:~~~~t~:Ja: h. ._ .. 

'" 	 P11IIH ~l \ll'llJ 
as sextas-feiras até às 8 horasELiXiR DE NOGUEJRA_ : e cartas simples, até ás 10 h. I

"FJI'lMK"T li l'I u 1 
,lu\O n\ ~Il\· "1I\lIK\Bar e Restaurante "[strenal! 
'" " 

: RECEBEM PASSAGEIROS ECORRESPOIDElC'AS : _
DE PAULO POSITO 

POSSUE OPTIMO SERViÇO DE APPERITIVOS, ETC. fi Para melhores informações com oso 
BEBIDAS FINAS NACIONAES E ESTRANGEiRAS .E::H=::3-ê:3-'E:t-'E3.~----I: agentes I ;'

Está o Restaurante a cargo de perito cosi
nlleiroprovindo dos melhores Restaurantes 	 Df. MIA. U1tll. S. tippel :0 Syl'iaco T. Athel'Íno ~. h'mão

do Rio e São Paulo. 

Sao os reservados do • Estrell.· o. mais conforlavei. de Flo Rue. Conselheiro Mafra n. 29 


rianopolis, e que apresentam a maior commodid.de para Cirur.li.·llelllisla • End. Teleg. ATHERINO--CaixaPosta1102 

.s exma•. faroilias, 

Or, Pedro de MOIla Ferrl Especialista em dentadu." TeIephone n. 26=FlorianopoEsTodos os dias variadissimo cardapio 
Todo. os dias da. 11 ás 13 li2 horas almoço com'!direilo a 5 ras arlific:llis pejos mo- ••• 


prato., café e .oblemes., preço 2$500. 

ADVOGADO 

peus e americanos.demos processos euro- ; 


no andar terroo do Moura Hotel, ponto de 

Está O Dar e Restaurante «EstreUa» situado Rua Joãa Pinto, 8. 1 	 1.:~~;~;;~~i~~~~:i;rJ' 

(A Uos ua 	 Rua Trajano n. 2Ph~rl1lacia Santo 


da capital. 

reunião da sociedade de destaque 

Agostil!ho) Consultas dzs 8-11 eda 1-5PRAça 15 DE NOVEMBRO TREPUDNE 420 Das 8 ás 11 e das 13 

ás 16 horas. 


o nosso pessoal esta se~~ra
do, contra accidentes no traba
lho, na CIA. ANGLO SUL AME

A revista das revislas·· n.··fon RiCANt\ (que tem a mesma ad•• Artes, Letras, Sociefo	 ministração da SUL AMERICA).dade. NoSalão Simas. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:commodid.de
http:Acene.io
http:ViSO-~:~~~c~emRiT~m~~~�A.dC
http:paquet.es


o ItSTAOO -Qulll1a-f Ira, 9 li.. Abril de lNO 	 (~) 

Mais UI ~el1lio em Flori.A.,olis I 
Rs, 4:700$000 

Premio entr('gue á preslemis!a MIRII DIS DORES I.DIlIUE, 
resIdente em FLORiANOPOLlS, na PRAINHA. 

~111I8 Abril! 
1 PREMIO DE 4:710$000 
10 Plemlos de 30$000 
10 Premlos de 10$000 

t1,uitôs JS(;H""lS'ÕQS! 

I 

: 
:• 
• 

• 
~)O~:009~OOOt

D,lo;) 

I Aos prestamistas possuidores dos dois numero'" ante
riores e posteriores ao numero que couber ao premio maior 
em nosso proximo sorteio daremos um quarto do bilheite 
n. 5.155 da Loteria de Minas Geraes, de 500:000$000 da 

urR_CIO DE 22 DO CORRENlf. 

Ilst MI'HIIS MEURER, I'esidenle em RIO PEQUENO NO VALOrl. 

Rs. 4:670$000 


Habilitem-se! Inscrevam-se! 
TUDO POR 1$000 

Não ha como a 
Credito Mutuo Predial 

.........00.0....... 0108......... 


• 
--: .........Oli••GOO@. 

Dr. J. Baptista 
Rosa 

CIRURGIAo DENlIS'1 
estará ausente, em viagem 
de recreio, até 12 de Abril, 
reabrindo sua cllnica den
laria a 16 do mesmo mez. 

o 
Se 1110 per4e•• eal!eÇa nc••• PILOGENIO 
Pua DIo perder o cabeIIo 

i 
O 

f4@1 
Grandes e pequenos t\)dos procla- PILOGENIO aerYC emI 

qualquer caIOmam o Peitoral de Angico Pelotense, o . 
rei dos remedios para resfriados, tosses O ,.,. ':kdtc::i.-=.. ra-=:.r:Ii;: 

comlÇl a Itr ,o1M. hfYI fDf'ItH Im,dee bronchites. E' o preparado por excel O 
:.,:=t~~ h:;..':"..:l..s::.=e: , loneia, empregado em todas as moles :::...~~.·=:~oic~~II~~tias das vias respil'atorias. 

OepOlllo etral: _I 	
i 

A' venda em toda parte. 
FRANClscb 51FFONI '" c , 

!h,. do C.rmo·, "'-Rlo , 	 ••••••••••••••••••••00 

A.VISO A'OS S'ÉI!I1:~RES DROGUISTAS 
~r\< c .. t;~í , _ ~·d· 

Não gnl'antimos cmno adequado ao elínla 
do Bl'asil sfniio o " 

Leite de Ma,go~sin Phi11il)S' 

Forca, E.' O unico trôtamen\o Qfficaz" 
QU:"' KEJ~ O.":' S é da 5YPHIU5 porvia buccal. 

n co em .l"r{)/~IJla 


que forma muscl. los fortes 

c resistentes. Alem disso, 

tem abundancia de carho
 '2annos dehycl raros pnrn energia, 

I11J11 craes para o sangue ~ ~uccesso.s diarios 

ncrVO:ll, vitaminas p ara a 

samlc. 
 USO COMMOOO 

Coma-se Quaker O..ts ACCÃO RAf'IOAsob qualquer form.. toJo:. 

os dias. 
 TRATAMENTO ECONOMI CO 

Quaker 

Oats 


AGUA DE COLONIA 

«FLORIL» 


Ultra ' fina e concentrada 

A' venda em toda a parte 


La~. ,. SIIIO IUSSO-llIO 

VINHO CREOSOTADO 
• 	 PllMlUCEUTICtI 


f flIIIIIICO 


)lilúlttval4\n1J' 

PODEROSO 

TONICG 


IECONSTlTUllIlf 
lIf'III!IW 

OROEIII 

ESPEClflCP 
das vias 

resplrltlrlu 

o :mSTADO 
Avisamos aos nossos as

signantes do interior do 
Estado que o sr. Marcos 
Azevedo não é mais re
presentante deste jornal. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Uellnaugurar-K,Em Vida Social IFellECEU um famoso 
roucas, a ""anl'! "2scroc" 

f ~ honlml fm OOIU 8ulel0 Ulanna"omomento polnico ~ o ar. dr. AbNrdo Luz, I!' no c11 2O. Abril I i U. O Ir. AÇÇ8()O Oonça)\u 
mUlti\" dtpul.ldD ffdfrIL II""ra('Ao da -Ponte 8ukto 

S. ,. que' ~ dnnorou li!" Vw n.ao qw -*- de 5ff ron.- O ~r. Oioowú Oamiani. .r--F~ d I--;t - , d P R 'fmpo em _IJ!OU paW.tra, vno Cruldl aobrt ú rio Tliu<u. lrazm- . ' ombrou O paI. nnnunct. rau es e el oraes o • · lraur~ o .na abraço de dH- do ao Estado bntfkios ,"lraOf- ' .T~. ~. o ~ ando, em 1927. íl desco
M'lneiro ~ida. pof'..!~~d~~'!... =dinari~s. I .~na (,OCl1'IMf"clanl~' d~.. .".,.. bertn de uma c:<tcnsissi "n. PAfa a ......- 'I'U MUItas slo aJ fila. que o 	 . mal'azida de fer ro nor~n(l HoriLOntr. $. . - Um I. lo n~'t'I OCl.'Orridu lO Ini . r· onde I r~ tonw p;lrtf: It S lrab.1- povode TiltK"'. H~ ... tlfIt!niun. ~ . 'f 

se o trabalho da junta apuradora das eleições fcderacs, ~ .que se lhos parlamentares.. , . do. em agradecl,mento aos s~, . . . monte ambura. peno 
éonstatOlI ' conl enorme jescandalo, foi .·'o d~. se te~,;,v~nflc~~o " /, ,·0t=:~ta~0·4d.~SC;J3 ,;ao dIS!'OC- amigos que tornaram. em realida- . Vlalllnt~. de Mas~. fall~u de 
fraude n3 primeira acta ~a ser examinada,' a da 2a. sec,lIo do lo pohhco opllma viagem. . de o sonho ·. de mUitos annos. Sqr\IIU,. ~ do paquete uma ansrmll peclons, na 
municipio ele Antonio Dias. A referida acla consigna terem vota· Pede·nos o clr. Abcl~rdo W 11 ' 00 programma elaborado, pode- M~GI . pu. o RIO d(. JlMiro, o Casa de Correcção de 
dó 333 eleitores, deixando de comparecer 21 apenas.. ceslau .da. Luz que selamos ~ 11- mos adiantar qllC' ('onst~~jllh~S viohOlIU! coftkrranC'O CkntW\O Ponici onde cumpria a o comparecimento foi assim de 95 por cento dn elelt?~ado. termedlano de suas despe~,., .~~actos; i!, uguraçiio ·":~a TbompM'n. • _ 
Examinada a acta I>elos fiscaes e interessa~,?s presentes ,:,enflcou' com.os seus numerosos, anng!?" , .J:jo~ICãO Vianna' e .hén- ---- ~na ~e Ires annos e no 
se mais terem sido escandalosamente falsIficadas as asslgnaturas . O IlIustre .representante .c~tIià- çlo; !nauguração dos retratos. d?, 8' Co~r•••o \C mezes como ladra0. 
ali appostas, visivelmente graphad~s pelo .mesm~ punho. . ' . rlllens!.', d~vldo ~ .premel~clal d2 presldent~ Adolpho · Konderi~ dr~ .l_ 

O faclo causou profunda IInpressao. FOI esta a. .\>rune.ra t~mpo, pOIS, seg}urà 5a feira ;pro· Bulcão VJan~~ ~ capo Jacoli; T~~ . ,.. . . 1 UrllKt.le I' U...~i1.~ 4
aeta examinada 'pela junta. Como se vê o P. R. M. vaI-se reve- xlma para o RIO•. nllo po,ude, vares, no edlflCIO da PrefC!l~u", a .......•. AI ....lI • 
lando , 1:01110 era seu d~s~Jo, I~var~ a ca- Municipal; banquete, no CIOe- eOp&pliiIi'l .~ d 

. - - o - da um .que o dlstl~gulU com a Theatro, em homenagen:t ao dI'. -:n;- .,. lI,r~ 11111110 n
A . -O no Rl'O _.....-.... .... sua amizade e e5~lma, o seu Bulcao Vianna. olferecido pelos Adheriram mais àô' 9' 'Con~ ..,~,' '" . . .apuraça .. abraço de despe~flda; a todos, seus amigos e admirado~ . gresso Brasileiro de ,geographia, lia' Itrlll"\ arl .,'1.

' Rio, S (A. A.)-O •Jorm:1 d~ çommerc.lo' diZ que a apura- I~orêm , ollerece ali os seus pres- A<?s actos, comparecerão o sr. que se reunirá nest,! ,capital, sob 11,., ~~ 1 , ' 
ção do primeiro dislricto . daqUI e a segumte: Prestes 16.513, 111005., . , ~resldel1te do Esta~o. alias auto- os auspícios do governo do Es' " ., . o·stae 
iGelulio 15.893; Vital 16:653, Pessoa 15.390. -UmfllllO I ndades, sendo abrilhantadoS com lado, de 12 a 18 de outubro do p S 

- o _. 	 ( .) o concurso da banda da Força corrente anno, os srSI\ dri Hugo

A apuração em São Pa.uJo [U'esiclente Hinden: PUI~~~~porados comparecerão os ~r;:~r~~ ~~~~r~~~O~el?; ..~~~~ Nantes. 8 _ A Aér>?
São Pauio,8 (A. A.)-A Junta Apuradola concluIu os traba- bllrg 'victima de um alumnos de todas as escolas de burg, dr. Ouilhérme Abry, agri. postale lançou ao mar >p 

lhos com o resultado seguinte: Prestes 32U.905, Vital 318.092; ' . Tijucas, que prestarão homena- mensor Theodoro Briiggmann, seg-undo dos Quatro aVI-
Oetulio 35.698, Pessoa 35.525. acculcnte . gens. major Alvaro Tolenlino, prof. SOS poslaes de 180 pês 

B I' 8 O t t Falarão em nome do povo os Clementino de Britto, firminio de co lprimento 470 toO "'P ,. ted C • t er Im. - enen e senhores coronel Oallotti Junior Theotonio da Costa enll'enhei- n , , ar I o ommunIS a coronel Oscar . Hi.nden- dI'. Geysa de Boscoli e Francisco ro-geographo Vi~t'or Antonio nelad~s de. desloc,a~lento . 
burg:, ftlho do preSidente Coelho. Peluso Junior e coronel Hyp- capaCIdade de dUds tone'Russo reduz o seu da Republica, solfreu um Um famDso p~lito Boilellx,. esles u!lim~s so· lé!daS de ,. correspol)den
accidente quando passea- •• CIOS do . IlIsllluto Hlstonco e cla postaes e velOCidade 

Cavallo em Tier phllatehsla qeograrlllc/l rtc Sanla Catha- de quinze milhas e meiat e va a ( 	 . I'Il1a. ')' ' . d . "".effec IVO Oarthen. tendo quebrado RIO, 8 -- Passagclro dI? pa· ------~.. .-.- - ... ._-..--- POI ,~or.a, clestlll~ os "'AR 
algumas costellas. ql1ele -Almeda Star>, em VJ3~em O Ath C t substitUI r os aVIsos daFotram expulsDs appl'Dximadamenfe, O cavallo espantou se para Montevidetll e B~tlelnossAlre~, r r ur os aITlarinha de g'uerra [ran-

I', 11' f' 'd pas~ou por esa capla o r. J-, • • -j 1 se, ,'ç t .. [) . ' 155.000 dos seus membl'Ds ~ o cava etn? OI CUSpi 0, J. Lec, millionario inglez e ceIe- _. x X" _ c.eúl ,I o, ,I \ I °en Ie a 
1'o\05colI, 8.-0 comité executivo do Partido Comlli~1I1istn fl~ando, porem, cor~l .UII1 bre colledollador ~e . sellos. Se: Fez anllos ílO11I~1I1 o sr Ar- kar e Ncltdl: , ,'.. _. ~_ 

d r' . de dez por cento dos seus associados. pe preso nUJ11 estnbo. gue para aquella Cidade. a ~on ti C I S. t, .' I F Os novos cl\ IS05 seiC~~:and~ l1~nl~~:·~o n~~'~ial de 1.550.000 pessoas. q;ler' dizer, que sendo arrastado numa vite de cOllhecid~~ pltlla}~hstd~ z!~~ eOà6ras ~~bll~~~ (a a- virão até que os aero
11l.1is de 15:;.000 foram expulso.s summariamente. . certa distancia. O tepen- unll~~I.ayos e :~~e~eci~~~: ~~Iec- figura de 'relevo 11; ~ída \>0- planos c/a Aéropostale 

.Zelando mais t>t;la quahd~de do que. pela quantidade .dos te coronel, apesar diSSO. C~~! ~ea:eli~s d~ Uruguay, as litica de s.anta ~~ath,rina. inte- para ~ ll1eSI~lO fIm este
seus I11cnlhros, .a ~efe~lda orga!,r~ação pohtrca s~ t~111 mOSllad(~ conseguiu dominar o ca- ~lIae5 eslão reunidas ('111 87 vo. gradotf?Clo eoraçao e pelo, tra- J,!11I construidos e cXl?e-
Illtimamente mal.s ~nch~ada ~1 elnnmar dQ qlle aC('I!al nov!,s asso " 11 e ' voltar 'I montar lumes. balho nl" rylhlT~,? da nossa ~er1'.1. ntllel1tndos. tornando 10
ciados. E~sas ehm1l1açocs sao exec~tadas com o fll11 de hmpar o \ rl O .' (,' N . so á [Urol':! o o.peroso aUXIliar da presldcu· t '., t ., . , . , ' '''_ 
partido de certos elen~entos ~(l11sldl'rad.~s IIIdlglloS por art\)5 tel1ço regi e~sado . ti co: Irel~nd~e~lle~:;;:~:rcar em San: te Konder se impôs pelu valor ~"UI ~lel~l e d,~ ! ~.() () S~,I.' 
commetlido.s na slIa Vida pubhc~ 011 JlaIIIC~ll a r: . _ clletra antes de I eccbcl ~ e virá de aulomovel a esta que decorre dos seus netos de \ IÇO su al1lCII Cd nO. <.,.,~ 

Em 1?21, (~partido ~eahzou a p1'llnclra revlsao. do seu qualquer soccorro. c~~ital expôr as suas collecções. homem pllb!ico c elc sua leal- _ _ . 

quadro SOCial, elmll~al1do t;JI1ta por cento dos seus SOCIOS con- - Chegando á Inglaterra, .escre- dade de antigo. . . Instituto 

Il'ibuintes. pel~)s mollvos aCllna apon!a~os. . Terras verá um livro sobre seus estu. O Estado. l11ullo cordlalmcn. 


O aeto de expulsãO. tr~z uma sene de ~onsequ~l1clas desa-	 d s lhilatelicos na Americll do te, se solidariza ás demonstra- liistorico 
g rada.\' ~iS ao cÍ<~adãn athn~ld. O pOl' essa medida radIcaI. ~er ex· pertencentes ao S~;1. I, .,...... ções de symp:ithia que o sr. 
llel\llbr.o do. partido é /11UltO peol' do. que nunca o .ter sld~.." v _ .."_.__' Arthur Costa recebeu hontem. 

ictin1á~perde a reputação e {1 bom anome, estando _ amda sUjeIta Estado O rapto ".A 0- gral ----.--.--,---- Inicial1<!o o~ seus tl'abnlho.1 no 


" demissão do empreg·o, se exercer ql1alquer funcçao de respon· 1:.1 • Quatro vezes a/1I\O socwl vlgenle, o Instituto 

tabilidade I.Jolilica. O 5r; dI'. B~ltl~azar de Souza. Kutt'epoff infanticida reunir-se.~ sa,bba~o, ~s 19 h~, 


.. 	 • - . . • que fOI c01l11111ssIonado para fa- '. em sua sede provlsona (lnslttuluA transmlssao de photographlas zer o cadastro da~ , terrasp~r!en- 1111IHi ......__.... Par~s, S--Commurylcam Polytechnico), á Avenida Hemlio 
• • centes ao Estado, la deu IOICIO a RlI (11(_ Nlort (Deux-Sevres) Luz, 47.r..... depeja radl0telegraphla este . ~e~viço, ~!,111eçando pelo ......1 _ PISIIII que uma operaria .presa <? sr. dc~embargador Jaté 

EM NOVA VOR!( CONSEGUIU-SE RECEBEI! A «RADlO1'ELEPHOTO- ml~'~~PI~re~~sJ;:~~as~ncarecer o - ~o~ .accusação de mfan- ~i~:~~i~'o"l'~sl~~~~ra~~i~~~ti:,~~ 
GRAPHIA. DA PAGINA DE UM JO~NAL DE SAo resultado e o.S beneficios quees- [11 tlCldlO confessou. haver receu n essa associação, para o

FRANCfSC~ D.A CAlIFORNlA . tes trabalhos trarão ao Estado, Paris 8-0s jornaes matado. c;om varras an- museu em organizüção, um te-
Nova Vork, 8.-Pela Im""!elr~ vez, 1.10 mundo•. fOI elfecluada, pois, apenas iniciado, ha dias, já h'-' bl' os es- nos de mtervaJlo, tres lemetro que per'~nceu ao ill • 

('0111 COIIII>leto exito, a tr~nsmlsslU; radlo~elegraphlca de ~"11a pa· loram inlegrados no patrimonio de 0le pu Icam outro~fiIhos. Ire catharinense conselheiro Je.. 
I!ina de important~ matutl110 de Sao FranCISCO para e~ta cidade. . esladual alguns milhões de me· clareclme~tos prest~d9s _ . ronymo Francis<;o Coelho', u.m 

Os engenheiros que .tomaram parte na sensacional. expen· tros quadrados de terreno, que pelo prefeito de pohcl<;'. • li .t.,. salvo-conducto ;!puudo ;idó dr. 
eneia mostrarall1's~ enthuslasmados. c.~m o success.o obtido, de- naquelle municipio existiam en· sr. Chiappe, sobre as dl- .... • ..1. I Fernando Caldeira. che/~ de !lO
clarando s~rem ~Ig_antescas as po?slblhdad~s . decolJentes dessa cravados em terrenos partícula- Iigencias das autoridades ta......... ".r'.,,,, 111.l lida do governo revolllCioftlrio 
forma de transmlssao photogr~phlca pelo ladlo. .. . res. 	 't d d _ R tiO aqui estabelecido .sob . I-pra;. 

Dentro em pouco podera,. portanto, ser sa\Jsfelto o deseJO Vimos em mão do sr. dr. Bal- a. respel O O esafPare Carding1hon 8 _ Os dencia do capitlló :'&ê mar. e 
do presidente da Oener.al Electnc, s~. Cowe~, .vou~g, lJue decla· thazar Souza uma caderneta de clm~nto. do genera rUSSo engenheiros estão tenni- guerra Frederico Lorena; il.ina 
rára esperar ver, um d13, <lima pag111a ~o Times, de Londres, campo com todos os dados re- Kutlepotf. O sr. C:h!appe d I nos ara colJecção de retratos' de brasitei. 
ser lida em Nova Vork, segun~os ap05 ao seu lançamento e ferentes ao mesmo levantamento aftirmou que a pohcla .pa- nan o OS I? a d' . ~ I ros iJlustres; o manifesto" em 
publicidade na grande metropole II1gleza>. e que, segundo a opinião de te- ri,iense possue um con- cortar ao !pelo e ,mglve selim, do dI'. Hercil.io LUZ' .'.-,.lI 

In chnicos, é um trabalho perfeito ''(f e de pro- «R 100' afIm de mterca- deixar o governo ~olucionario n•• all!1fIII1tI UIIúI,llII1'--i. IUI~II f e crilerioso ? <;Iue ~~itot.eco.m- S} eravfe nUt~s r~o local lar uma nova secção no que elle e~erceul. ,DÕr dias, 4Põs 

O 

11 1101_ . .....1\11 menda ao dlsbncto · engenheno \ as. re eren . d f c e n t r o augmentando os acontecunmliJ. de 31 de JíiIho 
- ' . autor do mesmo. do sequestro e a a a d'nte o seu fama. de 1893; uma commenda da Or-

Washington 8-- Segundo uma nota enviada . em que foi eHectuado, gran eme dem da Rosa, que lhe foi olre
pelo Thesouro aos ior.naes, no anniversario da e!1- Selem vaE 1-:1' I!,ma mas nada apurou,. ainda nho. recid!l por 11m m1ig~ residetJle 
trada dos Estado.s Umdos. a grande conflagraçap . base de aVla,çaD so~r~ responsabIlI~ades Terrivel desa.$tre 1~~i~,d~~V:.eMtir~l~ss~u~~ ~ 
custou a este palz a ele.vada somma de 51.400 ml- I - .. . defll1ldas da embaIxada ferrDviarhi quadro cBatalha ckls Ouarara-
Ihões de dollars, approxlmadamenfe. BELEM, 8 (A. A.) -:- NotICIa- russa no caso. " pes'. ' 

::"::':~-=-=--:-:::-,~-;-O-. se que vae ser construlda, nesta "~ .... '... • . . . T oklO 8 ~ DIzem de ._-=-=--..,..-:;:-__............... 

Omaior c&rril~IO electnca IAbalas subtsrraneos em . ~td~ i:I?~~:~~i:'di~;~~~~: · ; I,'''.~I[~' : f. ~Oi~~?~i;'d~~~S ~Uaeq u~1~ OS ,.;,IT/;'O..... s~~~ ~ll"	 ' '....e. 
d It \' P II hangar 01l1Cll13 e tudo mais que ! . ·Ii:" .. •·· ' Ii~.íua;! I f o " GII.ffl:em osa a	II ennapD 18 ne~ess~rio lôr, de maneira a com· .~ CIIIÇl';~"" IIIIIftIP <?ca idade, occorreu . er- russ ;, ~ ,,, . 

O C d . parar Belem, neste partic1:llar, ao .~ C'; ' '.0 - OS-o e ° nvel desastre ferrovla.no segs s.rvlços
Bolonh.a, 8- ar e- _ ~ porto aereo de &uenos Aires. " . ·alr~\;. ~ . J. UPE ~ _ em que perderam a Vida ASSODI.9~o Alh••

aI Nasallt Rocca, nu!pe- Sao Paulo, 8 (A. A) - !' construcçllo da b.as~ de rnburyal .; dep.Ol~ de} \a '17 e ficaram gravemente 

rOsos prelados, autonda- Da comarca de Penno- av!ação _obedece ao cnleno !! nos mc!d~n1es:"".~~"~ pro- feridas sete pessoas. Ex- Moscou . 8 _ Sete s o 

~~~ civis e grande m~l~ poUs! commu!1icam q.ue ~r~~~~ati~t~rO k~~l~:;n~~ ~~s~:: c~sso relelfõu; a 'fapp~lla~ plodirarepen!inamente ~ ciedad"~s)jJ~çari.as,. repre 

t!~ao d.~ popula~es _assls-. ha .dIas se estao s~l1tm- volvi111entodaaviaçlloéommercial çao <d~ .~ '~r~,::. Fa.hllJlbe} locomotiV'à' ,dê .Uhl tr,em sent~~P?~ ~ Q),~},qna dosotiraJ11 !l, lt;l~ugUl ,aca<? '..do do Irequentes apalos sub- 110 n~sso paiz, fazendo Belem o ~ue recla,mav~ " al!TIwen~ lançal1dõ .: estilhâços ~ erl1 ~Oy~1!~tas. ·· J)a~tas. dm
lrtalO1:~, ç~[pJhã<?elec!! lcQ terraneos, .~ de.~~,~ pequ.el1a prin~e!rQ l?,ortlL~e " csc'l!a para !ia heranç~l<lg';wandoi PO,I 'todas ás"êHrecções: O' 'ac- matb rgos c escnptorcs {,Ia 
da It~l!á", ; lI,!s!al.lado , no duração, ~eral. proc~thdos as \vlaiensi;!lére.!l~;~nJ!,e ~s d~as ~l1a:assassma:dmh'~ anno~ cidente era tutribuido á Uni o 'do Soviet, oUere
sâl1tuàno ~ medIeval ,do. de rUldos s~b.ferrapeos.~,ar~~~,:: ~o: / c?rtJne\lt~ ; ..,~~e~lca- :e m Londres e~ ctrcull1S mistura de lima certa ccrem os seus serv~s á 
Crucifixo, ,na c<?l11l11una . .... . ., , \,l, oNÓliÚ!seegUalm~nte . q~ <> ·tandas dramll.flcas. quanUdade de d)'lIilmite Associacólo Athéa.. para 
de· Caste.1 Sán P letto. 'Rió.. como os, demais( portos,do 'I A Pomada DrilIllIDanD com o CMvão que servia o combate íts relt2'i6es 

O carrilh~o é COIllPC?S- Frl•.Fr,"u· paiz. ,~ dolldos de Dm\)a' cura toda l' qualqllerf~ á machino.. FOra aberto 'como resposta ao Papa 
to de:>J SIIIOS. ~ maIor 	 . nuctua/l~ ~.I d plaJrm ~ rldL ri~oroso inquerito. Pio XI-,pesando onze qumtaes. 	 hydro-l~". 
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