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Grall~i'd~es":' I. ~ , 

SI nos 5OttolTel'mos do 53-I de lIdIII ~c-
raiva paq Aber o que,significa , , Sh.~nghai! 12,-:- . Telegramm! 
o 1lO~ que" 'epigrapha este, de 'Ilen-Tsm nohcla que ha uma 
.dr..-eaM)': Ptmas altas, pernas semana, toda a ' região ~ompre-

detfrdesta familia 7 generos, ';Jik~:~, ~~t~~n~~h~I~~,c~~df~n~ 
maÇdestes~' só um é brasileiro go da Eatrada de Ferro Peklm
- a ·Párra "!i jaçanã. Mukden, está soffrcndo a~ con
lembro-~e bem que a cacei sequencias dc vastas .inunda) 

,~ nC's banhados que hoje perten- ções, provocadas pelos Violentos~,:" cem ao Sr;-t Raul Tolentino, e temporaes dos ultimos dias. 
lembro-me;:tambem que esta lin- Em calculado em varias cen
da avesita mo falta nunca aos tenas o total de mortos em con
alag2diços tio 'Estado em toda sequencia dos desastres provo-
a sua extensão litioranca. cados pelo f1agello, que tambem 

. . A jaçanã/i diz Emilio Goeldi, causàra elevantissimo numero de 
é uma ave '1uxuriosamente varie- feridos.
gada, preta c na cabeça, pescoço, _._
peito e abdúmen; bruno averme- As touradas na 
lhado no dorso, asas e lados 

abdominaes- Remigios verde ama- espanha

:r~::~S1ebi:n~:~:~;o ~~~~~~ ~adrid, 12 A Sec:ão Iberica d~ 
riormémte, amarello na frente; SocIedade Protecto~a. dos AIII 
iris amarello esbranquiçado. maes ?t:aba ~e sohc,l~r <io go

Chamam-na tambem de pia- vemo Immedlata reforma do re
çoca, mas von Martius acha que ~ulamento das touradas, n~ st:n
é uma corruptela de Agllapea- 1t~0, sobreludo de vedar à I~fall-
'çoca, composto de agllapé, plan- cm, o espe.ctaculo das cOrTIdas, 

ta aquatica muito conhecida que a 5?c~edade declara .contra
(Nymphaea) e coc-s;tllar, e Mark- TI.as .ás :deas de humanidade e 


. grav escreve a guapecaca. clvlhsaçao dos povos modernos. 

Disse-me hontem o iIIustr? Maneios ---

Dr. Nina -que no Maranhão Í! I ~ I 
caça muito estimada, mas aqui, communislas 
penso, ninguttm a com~, e eu CHANGHAI 11 _ Despachoi 
!)CQIO manednoos sneunccaaç: CnOa~~j'a ou de Han~cd l.;~o:m::m que os u commulllstas eXlg,ram dos gran
maoarnredcoa'dveemumoas SaegmuaPrpeareassoauatrVae, des bancos locaes o pagamento 
Vcomo enormes lepidopteros cu- da somm3 de 100.000 do!'ares, 
jascores e brilho possue, dando so~ p~na ~_e occuf;lar a Cidade, 
mais belJeza ao m.eio e enclu:u- ~~~~ s~~~~;:~ conunua a sei das 
do-tl ~ caracleTls- Inf?rmações d.e Nanldm an.COo. com,t eu gntar 

nc , de ",ho lado quc ai 
A jaçanã ou piaçoca não falta nu lan . 1 r I ', . 

onde ha quero-quero, o palrador tropas. naclona.,stas \aViam le
das lezírias como o é das maltas conqUIstado Ta13n. 

:ll[m!!:a ::b~. Vieira da Rosa 'cfslfuaa;:ão---íiO-S'--" --'Veste,gelos da .onqul·s·.ça-o?
missionarios • ._.... Ext to f ,.. 

Conform.e noticiamos hontem, ma de Fu-Tch~u alllluncia ~lIe, 
o sympatlllco E!'ternato F: C. obedecendo ás instrucções recebi
(:~lIl1l1eí~10rã, hOje, ü SêU 16 â ll- das do seu govern? o consull 
mversano. . Ida Grã-Bretanha dt>l xou pela ma-

Para festejar a passagem da nhã aquella cidade afim de ne. 
alls,?iciosa, a d!recto!ia d? alvo- TOei.lI' com os bandoleiros da 
mannho orgamzou .um II1ter~s~ ~egião a libertação dos llIissio

2rna ,o, inglezEs ,--: xx:'--' . "', . ' .. ."", BI!~I1~s, e~tri!l-ª~,o..•nl!Js;.gi~.dct~. Os t ,_ .. . , .'. 
_ \_,C CHANGliAI 11 _ Telegram- Uma masmol'ra subteFraneB repleta de ~ente suspenso ás IQ,IO' ~ o p nbr. A semu remr 

sante programma de ~estas. m 
ter~as no qual est~o mcJUldos 
vanos tornelo~ de Jogos de s.,a
llio. Os aSSOCIados do camlleao 
de 1925 disputarão partida,: de 
ping-pong, bilhar, . d~ma, moi
nho, xadrez e dommo. 

Co!"<? se póde ver, os jog~s 
~escrtmlilados acima, ~ão os m~'s 

~~t~~~~~~~;!!iê;~~~'~e ~';;{": ' 
pregar com muita pericia e luci
dez de espírito para maior brilho 
das pelejas, que são quasi sem
pre durês. ':0\ dencedore~ se
rã~,~on2~rlh~~a~\~~e~~re:~os~0 
solenne. e entrega ~e premios, 
se segumdo logo apos.essc acto, 
um.a I~uta mesa de fl\105 doces 
e hquldos.

11ItItIII i PElli lalllãl .... 

. 1IIIIr .

R10, 12- A Escola de Viação 

narios inglezes ultimamente apri
sionados e maniidos como re
fens. 

~ 
SOffRf Df PRISAO 


Df VfNTRf? 

n•.,,,,, infi"idad. do " .....Ii,,' n'" 

~~: i ~;:n~,~:':::,~ ~;,;~;,:' ::~;:~;',,,:':..~: ~; :,:; 
,••"','" "'" I..,bil. c I· "''''i'" ,,,,,ti,,,,,, . 
;,,:,:::~.:, ~·::~::';'.o~~"~,;"::~;: ";,,.~~~:: 
,a', ' ...no,,,"' ''' "u """"i,,,oo, ,•..-,.'lU 

~::~:~;~,. "'\I~',~';,~"'".: ~~~;~~ : ~',. ,,~I ";:~I": 
'lU, ••odu ..." 'uli",• .1,;"".1" u"'" d, 

JU'C,l\ii f
) d epoill df' pr.,du 1.;n·!rl ('((:i t n.",·i '••, . Ico. 'uh.iri,""", "'" "'~ n"."· 

,.", Q, {,ncoti .. ,,, , ,-,,,,,.,,J,,,,, """,,,.i,· 
onu '.;~,'~:.';:~~"~:;:;.,."•• ,.,••1.1. ,nmo 

.~ I'.qu,""" Pil"l.. do Df. C• •I•••',.... 
1'0...10, """",1,. ICVC '''~'''' " lik"d ~, d. 
,"vdo ou: ,> ' ''''' "0"" ':' , . ",du,"'''. 

AMen~8g~m do sr. Pr 

8IiJltào _,.Vianna 


,;o 

O Sr. Bulcão ' Vianna, diz , a «Noticia 
de Joi 'lIe ao as-' 'd ~" " " d 

nVI " . :>umll' a p~~Slefiçla o 
Estado por força da renunêiâ: }fo sr. 
Adolph<;> ~on~er, já possuiaa expêriehCia' 
da admlnIstrçao estadual: "'- """ ,.:c' 

~or este motivo, o nosso. ,POVOO 'jii, 
considerou sempre um bom admInIstrador . . i 

Esta .confiança. no entanto, não "foi .,
d 

esmeréClda, com o testemunho agora de 
sua mensalrem aprtsentada a Assembléa·'· 
Legislativa, em cujas paginas estão reve
lados, com justeza e criterio absoluto, to
dos os trabalhos de sua administração de 
POUCOS mezes. 

Assumindo S. S . a presidencia do Es
tado num momento em que mais accesa 
se tornava uma luta politica, da qual ainda 

perduram más consequencias, nem por isso 
O SI". BuJcão Vianna se intibiou nã alta di
recção administrativa do Estado. 

Sem tropeços, continuou na posição de 
destaque até agora mantida, sempre mos
trando O seu seguro tirocinio de gover
nança á prova de toda critica. 

O docun1t!nto "ublico do seu governo,I . I-' 

U Í1mamente lido no Congresso do Estado 
e fartamente apreciado pela imprensa é o 
r~positorio • verdadeiro d.e uma curta ges
tao, na qual couberam, aInda, emprehendi
ment.os bons, mercê di a crise que atravessa 
O pmz de norte a su : 

!i1§l1il1il1lli:J1lIi:J1lIi:J1lIi:J1lIi:J1lIi:J1DII 
CCCCCCCCCCCCCC41 

' I t 
_. ' esquI? I? os 

. I_,uenca [ESpanha) l~l)mmunicado Epistolar da 
Ul1Ited Press) - Os obreIros que trabalhavam no 
" 'd ' d J f t .. 
Jell 11Il~ um S~o ar q~e a~.lgamen e e~a o sem.mano 
de _~tlm ~e anta C,.ltl!alll1a: e ~ue fica c0!1Í1g.uo a 
e~l ela de Santa ~I uz, com 0::-. golpes daS. suas 
pIcaretas consegUIram descobnr uma habitação. 
especie de masmorra de cinco metros de iargura

O . (atl'O . d ' .' t 1 t d . ,
P.1 lU e meio e compllmen o, rep.e a .e mu

o julaamento do 
deputado Simões 

Loe~;t(" . A.) - Sob a ". 
lid lleiA do juiz ~ To....... 
lDIItaIlOll-" ao In lo dia o Trt~ 
do Jury pna o J' ~I!to do . 
doplltaclo stat6n Lop aCl~ 
.. 11 ••, . do Tribunal UI ,....... 
cheia. 

Apr loed............... 
,. poDdeu .peD" Nea10r ........ 
fatllado Humberto de ~ *" 
cbado ~o. H...,., - ...... 
Afranio Pci.xoto e Alberico ~ 

O .r. Simões to,.. cIIqcMI 
"' . Il.~ boru. calmo Up......... 
paJ!li:lo• .- Poüoo d pota elaolQG, lU 

ilnora ~\U" dlora",a co....... 

lJIente. ". 

R~~~~: "f~·cft~.- :'j i::ed: _ 
cesso que tei'iriinoll .. 13,&. 

O pl'onlúlú'[· Gome. P \" pe
a palavra pela ordem a,...... 

a procuração do IR. N r 
Sousa, irmão da victfma pUa flnae
cionar como auxiliar da ac4l1
sação. . 

o juiz indeferIU o pe4Ido por
que não estava a lptõê~ N-
vestida das formalidades 'l$H. 

Em seguida ostti'tiálbo- lo-
Deputado Silllões~L(lpes raro suspensos por mêlã'ébora para 

descanço dos jurados.-/.: 

R' 13 (A A) R b ' 


10, • . - ea erto os trabalhos do jury e dMa I PI' 
lavra ao promotor publico que depois de ler o libello~~ 
passou a dese:1Volver a sua these procurando de accóido coai o 
?~.~oc~,~sr~s~s ;~~~ot~;O~~~t~~~v~ã~o:X!S~~la~ift~tima,~aa. A'. 

Os trabalhos irão pela madrugada a dentro. 
•..

Rio, 13 (A. A.)-A's 16,15 o promotor Gomesi>3iv.'~t~nná-
nou a sua orção passando a íallar o auxiliar da acclÍsaçio ffánd6. 
co Alexandrino Albuquerque. 

-'"1 _ ~...,... ... 

Rio, I! (A. A,) - Coniinuam os traba!hos do Tribunal. D:.a 
defesa o pTlme!ro a fazer US? da palayra {OI o sr..1I~efonso sr 
mões Lopes FlIho, que termmou pedmdv a absolvlÇllo dos deII· 

- 'd absolVição unamme. A pron1otofla llpn('!lO!! ,I:.:~,i;~I:~~~~~~.~;: ..~~ç~:~I:~~::::·:':::::'~~'~~ I e::,ol ens. • Rio, 14 (A. A.)-·Tendn Si;') III1'JniIllC .1' deCisãO .d·OGi~:C-
nu, r."",ou,"" "',"' ''''''': ' o o••• ~",· O que dIsse o Papa a um lho de Sentença é ordenada pelo juiz a expedição de -aI " d 

mias e esquel~to? Algumas das rnunW1S tm~am na tribuna o sr. Evari~to de Moraes que: tcrminou pedindo a al:l6ol
cordas atadas a cmtura, o que faz crer que ah fo- vição dos seus constituintes, A oração do sr. Evaristo de Minn 

ram depositadas vivas. Por isto augmentoll a su- terminçlU ás 23 e 30 h.oras ten~o este pedido prorogaçãó de .~ 

perstição do povo e embora não tenha sido pos- dez mmutos que lhe c conced,do depOiS de consultado" o Ü)1l' 


sivel descobrir a origem de- tão iT!ac,!brü achaào' ~1~~r~~n~::~n~~~I~~~~tal~~b~~~as;:i:~~:~!0f~e~rl~;~d%;e~~~ 

ha Quem assegure Que se trata eftecÍlvamente du- novamente. 

m a ma:;morra onde eram sepultados vivos os o promotor não desejava fazer .cplica mas attcndendo ~ 

condemnados pela Inquisição , Outros dizem que. pedido o aux!liar daacclIsação n~'). se manifesta contra essa ,. p"· 

se trata si:nplesmente dum ossario e por ultimo tenção: Em vista do exposto, () JUI1. susJl~~de os trabalhos ';, por 

ha quem diga ser o logar onde eram enterrados dez mm1.ltos estando com a pal~a li 31lXlhar da accusaçã~ ,~,•. 

OS 111ortos durante a g'uerra Tod" p I - d •
' . (' . . «a opu açao. e R 4 ~A. A.)-A's 2'4 horas reiniciados os trabalhos - re·pll . 
C_uenca t~111 desftlado. paI {l \ ' el.a l~lacabra hablta- cando o auxihar da accusação rebatendo os argumentos dá,defc 
çao. Por l.3tO o propnetano do Jardim deu amplas sa voltam a fallar os srs. Piinio Casado c Evariste de MoraeS,ict
facilidades a todos que a queiram visitar sendo terrompendo-3e 03 debates as duas horas da madrugada. qúando 
necessario Ulll destacélmento da policia para evitar os iu,~dos rcco.lheram-se a sala .sccreta trazendo ás 3,40 , h,o,.ra~ . e
d 

clados ao trabalhos. '. . ' 
_. . ' " . - ' ... " '. 
1(10, 13 (A. ~. ) - A. accusação em longa argumentação. mo.s

tro~l. que não podia ser IIIvoc~da pelo~ patronos do accusado ~ 
leglhma defesa e OCCUp<;JU a tribuna ate as 17,45 sendo em segu,
da os trabalhos suspensos por meia hora , 
. ' - . . • " 

R,o, 14:(A. .A.)--Reabertos l'5 trabalhos do jlUy as 21 . hQ
r~s, occupou a trlbu!la o segundo advogado da defesa do sr. Pri
nlo Casado que pediU em IIO!nC do berço natal do sr. Sion&u 
Lopes e de seu filho a absolVIção dos accusados. 

O sr. Plinio Casado falou até ás 23 horas, seguindo-sr- e 

11'l(', IU)I:\ d r. , '"11 ~lIeHo n'lUlnCllte lO!! '::'" • I f.. d S' -p L ." " var~~ .. :..~ 
MTt . u á Justi a Militar S'o ""d,d., cm '"d", . , '"....n"".... arch te to so t1.l ra a ~,or os srs. !mo.s opes e seu ltlho, quetorám . po. 
os' ~~O~nd~ inquerito ~Ii instan- ~~t:~~~p~~ç~l:i:~:~~~r ~:::ij;:eO~'Vi~:;:1 ~;!; I , C .. . tos IInmedlata~_~~~~~~~~___ . .,-.,,~, ::Çf_ 
rado, para apur~r a tentativa de Rio d. ,' ....i... • Roma, 11 (A.~ .) - DIz-se em. rodas .au~onza- Um . fi)m " sonoro ell1lC1I1I'\11l1I;I ...~... • l.: - I 

roubo de matena.1 e sobres~lcn- O I _ A das .Que a molestla do Silt}to Padl e se aggraya. portuguez sobre moth'os IIIIIIIIIJ ...... , ......- .' 
!es, facto oceorndo em 1 de vU cao sarna Tambem corre a notiCia de que um archItecto da "Severa" I ' -- ,' 

f , Junho pas"ado. .. t" "d d encarregado da reconstrucção da ViIla Papal, em =' Real~za-se, hoje, no -&1 ~-
. foPO ~~;:~:~~dfos~~n:e~e8~~ em ac IVI a e Oandolfo, a.o apresentar os projectos desse traba- Lisboa, 1I - O sr. Leilã~ de ,~;~:~ç~~ ~~30 h()ras, , ~ ., t= 
mes Ribeiro tendo concluido o TOKIO, 11 - Telegramma pro- lho, S. Santidade declarara-lhe que o SeU successor Barros está preparando um <flhn ' i por aquelle' b~ncurs~.; !n 
S!U trabalh~ apontando como cedente de Karuizawa, informam se encarregaria de dar as necessarias instrucções ;;onoro, intitulado e Fad?'. extra- ' ção do club m'ai~:~=~ 
autor Cda tentativa de roubo o qu~? vulcão Asama entrou el!1 a respeito adeantando que isso não demoraria Ido de ~ Severa" de !uho Dantas, do mais perfeito eS 'ômsta dala 
e. x-soldado daquella Escola Be- aCbvldade, ás 22 horas e 20 ml- 't ' e destll1ado espeCialmente ao jcap't I P 
nedicto 'Reis elemento que fora nutos. mUI o . . • . . Brasil. I a . 

"-anteriormenie expulso do Exerci- Algumas casas desta locali- ContInUa. comtudo. o Summo PontlÍlce 5. Depois serà feita uma outra ..",.........."""";".."""".....-.-_
t•o... acc.ü.-"....sado de varios furtos. dade sentira~ ligeiro abalo: , trabalhar.comparecendo diaria!llente ás audiencias. pellicula calcada na · A Ci~ade 111 11; • .t.
, O teférido ex-soldado não 10- S?bre a Cidade de , ~al'lllZaWa, Admltte-se que os padeCImentos de S. Santi- e a Serra-, de Eça de QueIroz. 11 111" _ 

grou o'tseu intento de apropriar- cahm uma chuva de Cinzas. dade tornam-se mais agudOS dia a dia recusando D' " ... - ,

'ie ~. do material soure-sd"ut"s " . . t t t ' b P t'f ' d'. 't' ,esor\lens nas r~Jfls . 

róliPü. i ra.ça~ ao sargento ju- A estaÍlshca da _ en r;e. !ln o,, o. so erano _ on I ICO . ~U Ir a e\',en· centraes de sanbago•...... 1 f.' . '.' ..
. IS . . . .. ~ .. .• 
líIo, que ouvira certos rumores populaçao tuahdade de uma .operaçao. . ~ " Bt;mcm~, 12 - o u-rd do 
pat!1.1dot dê' um dos harwars e. WASl-JlNOTON, 11 - A Re- Dest'llet1tido o aU<'M\CntolA tolonia lusa de 'Porto SANTIAGO. 11, - , Durante ,a , Afi'lWJbtlo• .AITII'IWI UIWt~-
Indo cerfillar~ do Que haviA, ~rtJçto do Censo dos Estados d r . I'·'" I . . I' h.. e .. brdt" de honltm con· 1mnrtiu... no!iriI de q~ a lua 
'not.ft 1IIu.".1 troux., jj feitn Unidos. Informa ~ue I popub· O uncclOna Ismo A ellTe c91l1la da Ida ai \Ín1W'1m .. cksookRJ nll N U' partldól panII btambul se pmIdn
r vira um soIdIdo retir:arttpr~ çto do \*Z no dIA primeiro de SANTIAOO, II - O OOvtl- de .Mlss Portuia l - CflIttatl. Os ~tudll\~ PRltn- W aoJ lnàcknlft wrificaJos M 
dpitldMWllte do udido hlll- Abril ultimO na d~ 122 601.100 no, nn nola ~. ao. Pono A!erre, I1 (.4. A.'I - A ckrlll1 cbIÜo:1r ;Xlo ~Im da fronlftra ~hln-iJ.ldiII)L Dúte 
pt. DIdo 0'-- encontrou- hlblll"t~ ...mf~ um IU- ~. di, c-Iff!Ccr de tunda-~,POrtutruua aqui domictlil- ridaIk, ~r di proh~ ClÇo ' que voIIariI dendro de li« din 

uma tutricaque postmonnm- rmtnto de 16.000 ou 16,1 pGf menta. no' • de que WiItn do ~Ia di ' ndl I c.:. Clpt. PfHM da poHda. l pu:~ Isr.nbul, do.. '.tMa-
IC wiu idmtificlr O IIltof dln- CftIto tobrc I!'OPU dc up1eII~ 05 vmcimtntot rte tal de -Mias ~Il 1030-, Itfl- Os carlbiptjrot Inw~lIII, ria IlUlÍs IItrde ~ lIot' tior def.. 

.... 1930. ailuQS IlffiQdollVio. ,horill flcmanda Oõnçalws. ~ OI II18II lImn. ' nitiYlmtnk ~ RO(IY.
\ 
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,::< _,Empresa Nacional da Nav8uação Hmpcka 	 és Pedgos da Vida 
Como os RlôsFiéàm Do.ntea

'[I'3nspOI:t.e rapido de Ilassage;ros e de ('al'ga~ com os 
Doenças do :.Cora~o-- /..... pciqnetes «Carl Hoepcke), «Anna» e «Max) 

Comer Muito!'Béb~i DeD;i~ia! 
_Saldas ...SlIa 111 SlIS ,a,...s li, "lrll 1I.:Flor".,,,llls 

Quando th'cr praticado alguma 
imprudencia .ou extravagancia, 

Lúiba FlorianopoJis-Rio de Linha Paranaguá, escalaD- Linba comido d emai~. bebido muito 

J aneiro, escalando por Ita· do por ltajahy e São Florianopolis Vi"ho. n"!!.!ita Cer.'eJa, Licores ou 
outra qunfqucr Behida Alcoolica,jaby, S. Francisco " Santos Francisco Laguna 
panl. não npanhar alguma indí w 

geslão ou out ro Desa rranjo do 
Estomago, c/o) Figado, do Baço e 

~~~a~uete CIrI Hacpck., rUa l' jlJ!t~tino~, COnH"1il muito tomar ú 
noite , quando ftu- dormir. Du~s 

v:Paquete 11118. dia 8 Paquete Max. Paquete Max, ou Tre5 Colhere,; (das de Chá) de 
dias Ventre-Livre em meio Copo de 

, Paquete Carl HIIIICllc, dia If.) dias 6 e 20 2, 12, 17,27 Agua! 

Quem sofre de indigestão, de
',Paquete 'Ial, dia 23 Perturhações do Estomago e Fer

Saídas mentações Toxicns dos intestinos 
Saldas ás 7 horas da mauhã Saidas ás 22 lioras ás 21 horas está muito arriscado a pegar a s 

mais:; c;.r;)ve~ ~'lI)I~~t ii1~ do ('or~~'ü0, 

AVI· SO }o(Jo o movlment.:-de p!lssl1gelr~~ c ~~;'gu~UeníHW i)~'i;; da Cabeça, dos Nervos, do Sangue, 
~ .. -trapiche Rita Maria. do Figado, elos Rins e a terrivel 
PASSAGENS: Em vista' da grande procura de accommodn~\õ('s em nossos Arterio·Escierose. { 

vapores, scic::tincanlüs aos 6rs. intcrt!~6~uo~ que só assliDlirf'mos cOOlprolnisso 
com os commodoli reservados, até tiO MEIO DIA da 6111dll dos nossos vapores. Para não padecer tão dolorosas 

ORDENS DE EMBARQV~:-Para facilidade de sel'viço só daremos ordens Doenças, tenha o seu Estomago e 
de embllrqull a t é 110 MEIO lAA da 83ida dos nOS80S vapores. intestinos sempre bem limpos e 
proprf:i~ig~ssage!l~ lretc(!, ordens de "mbarque e demais inrormllçij~6. 110m os bem tonificados, usando Ventre-

Livre . 
Carlos Hoepcke S. A. 

Rua Conselheiro Mafra, n. 30 
Estomago Sujo 

A's vezes, sem saber porque, nós 
nos sentimos de repente muito 
incomodados e indispostos, ·com 

. Moleza e grande Abatimento Geral,
G~Ol'§.GOO.O. {}O••QO;O~GIO. com Mal Estar em todo o corpo 

~ e Preguiça para fazer qualquer 
Esforço, até Dores e peso no Esto

". mago, na Cabeça e no Ventre.~!:I;"~u" ie Genérale Aéropostale " 
O 
O snfim ::;ctn ,:ontadc llc.n coragem 

nenhuma de trabalhar! 

Sempre que estas Perturbações.~~~v_.~~no _ '-",., Correio---' (Oll~. ~~,~~::, _ .__ . : 
aparecem assim de repente, a 

''''''< ' ''" ! "\. / . A ~'" ./~ 4-.~:.r- , ~	 d~ve ter logo;; ~ ..<v~~ ereo """"' ~~-'-'- ;; pessoa certeza de 
que o seu Estomago e inte.tin05!.i;d~ ... t-'-A. 	 Li........ t.ei.A, O 

estão mui to Sujos e Cheios de

' SAHIDA DOS Av/6ES DA C. G. A.: • Materias Putridas e Toxicas, e 
Para o Norte e Sul do paiz bem como para Europa O 	 neste m('smo (lia comece a U'5(lr 

Ventre-Livre meia hora an tese Republicas do Prata, logo apos a chegada, • 
do Almoço e do Jantar, para evitar

correspondencia deve ser entregue na AgeBcia da Compaullia ! que ap:>rep qllalquer Complicação
á Praça 15 de Novembro n 7, ; 


Serviço de passageiros para o norte e para o sul Cf; 


Ventre-Livre é ô Rc
medio de COllílan\,a p:lTa tratar '''' 
Prisão de Ventre, a in fla mação da~'~';; 

. Mucosa do Estomago, Vontade .:; 
Exagerada de Beher Agua , Fastio 'é-:; 

e Falta de Apcl it.\ Gosl'O Amargo 

~~i:~~~,~~~;~t;~: , '(~,~ '~~~O:)l~~; -
Colicas, Fermentaçôes e Peso nó 
Estomago, Dores. CoJicas e in
flamação intcslina·1 '''ll1sada pela 
demorada retenção .de Resíduos 
Plltridos e T o,jc", dentro dos 
intestinos, Dores, Colicas no Figado 
c Hemorroidas callsadas pela Pri,;ilo 
de Ventre! 

Olhe 
Ventre-Livre Não é purgllnte 

Os Med icos sabem qlle Da Pur
gante., principalmente a5 Aguas 
Purgativas, Of, Sá.." Purvath'08, 
o. Pós Purgativos, ('. Xllropes 
Purgativos, as Caplulas Pur
gativas, as Tinturas, Pastilha., 
os Oleoll Purgativos, Oi; Azeite. 
Purgativos e nA Pilulas Purga
tivas, são todos violentos irri 
tantes e, COIl1 o tempo fazem 
peorar os Doentc;;, inflamando e 
causando Grande Mal a03 in
testinos, E~ toJ11ago e }:igado! 

Ventre-Li·vre ,., ,-,m Vig~rizador 
Especial da, Camadas Ml!scuJ:tres 
dos intc5ti!iOS c C~':{'rce tmla aC'Ção 
,nuito sU(lI ta r &ohre ~!. l\h.!cc:-:a do 
Estonl<:~~o e Func~'õcs do Fígado! 

Por esta mz3.e> Ventre-Livre 
faz sempre Mttito bem a todos o. 
Doc:ntes! 

Use Ventre-Livre <J!le os 
reslIltados serão e."plendidus e ga
rantidos ! 

Tem Gosto Jlituito Bom! 

Não EsquefiR Nunca: 


Ventre-Livre Niío é purr~nt. 

1
 Inrurmações na Agencia 	 •

',.. . fecr.amento de malas: SNuolr~A-oAsS sextas-feiras ás 20 horas. ..

Sabbados ás :W horas. O 

1,••••••fUJO•••••OIIOO. O DOO........: 
======""""......=- ----------

jM..........Oh.....aoo.... 

i Peitoral de Angieo : 
lo Pelotense : 
,''o 	 fiito habil clinico pelolellsc e dislincto secretario do dou. 

to Centro MEdIco do Hospital da Santa Casa de • 

I;I
Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, assim expendc ~t\a iO" 
oplntllo, acelca do .Peitoral de Angico PeJotel1se.: . 

IIlmo. Sr. Eduardo C. Sequeira. .. 
. Os resultados inequivocos por mim constantemente ob. 

tIdos com o ,Pei!oral de Angico >, preparado ncsta clda. 
de sob a vossa .dlrecção, levam·me espontaneamente á pre-

I ~~~fe af.el~~~~d~l:h~:sll~~1~~R~~ltl5~S ip:a~~~I~~~!~p\~at~~l~ 
i acompanhadas de tosse. Sobre esta, a Sfla acção exerce·se I. 

de um mo~o tão cfficaz e prompto, quenão se deve hesitar 
l em prefen·lo a qualquer preparado congencre extrangeiro. 
!. Apreciador das suas qualidades balsamicas e sedatlvas • 

e~tou certo dc que o v'osso excellente •Peitoral de An~ 
{(ICC;>' ha de mcreccr dos meus collegns a mais larga vul

gansa~~ôtas, 2 de Selcrnbro de 1922. . ' 
,firma ({:coiilecida peto nota rio A. E.Fichet).I" Exigir O Pllllrllll•••íc. ~,I•••e' O o Licença w 511.de ,26-S-J:i-9U6 ... . .• 

°I",-g:R~~t.g:I~~~~a~ ~(I.L;;;:'~~:r~ • "'.II -(Phen!~~~nico' i 
de .rroe. tte. fia J'IõriMopolle, ~. a ~ R- • di'" Il

I 
11 no Hom . O\lW'ttra. 1locIoIp.'1o P!n~o ~.'ILur. Vtna'OIttIs • nGme .~ e21t1mo emp.as

\ lov_ doi OtlwlrL ta JloIrw,llt l tlt!lflqut JO(d~" C'J lro), EXlj8 na pharmaCI8 o 
r d e. e. p~ AlbtrtCJ Vd,. oi CJ.a.. de. Inorre II!I.............. O 


......................0 I :l!,a~ ~n~~,sOg:~~K~~ 


?epure •••••nau « 

,Fortaleça _~ 

~ugmenle •.éú-<':,ei;~; · 
f$.:.:l 

Com o tratamento peJo Elbdt d. 
(nllllme. o doente ,experimenta " ••'.• ma 
transforlllaçi9 ne .eu e.tad., .e~"; .' li" 
eppettté eu.menta. a dl'eà.tlo'~:,~ t:~ 
"cllldad~. ... (cfevld., " .r.enlcO)'~ ••~) . é&r,·· 
141.'...... rôàâd..'+.. r••to màà• .,treaee.' ,,· 

..... 	 IIl'!~~r 'I.po.lça. ,...• .• b.~, .....',. 
INÇa ... RlueeuJo-... re.~ . 'i; 
' ....... rufjb'aç:lofádl,j Ji' .'.. 

O lloeete terMo................... 
~.. ea.te ... ~ ..... .... 
-1IIt6..,not."eI..:O. l!Ibdr .. 1--' , • 
-.Ice ......r......~.... ....... 
... "'1_-. .....- ........... .,..r~
.............,... .......... . 

......... .. * I. 


DIIPUIIÃ "- ........... - "O.HtD. 


mRYTHMINE OETHAN n 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• 4 "" A ::re~~éssãO aos 
1o Est,~d;Q. j 1::7 	 .

cãngaçeiros 	
I 

.. ' . -:: 'I 	 Roma, II - O cruza- \ 
Diario Vespertino . ' 	 _ .' ~Ol' mais \'eloz do mun

Mllra:t'ESTlD8Utf: O che~e dasfor,c.as bahiana. do pertencer.i , em ,breve,,' • . --- , I I. . ' 	 á ~meric? .do SuJ:o . " 
01rcC{or: ALT!NO FLORES i defende-se C.om efre!to. not!CIR tie I... 

Rec1nctores: OTHON d.'E~'A 'I B~HI/\, 12 - O coronel Te- ios contingentes sob <.' ~omman- Livorno annuncia que as' 


CASSIO L ABREU ~enclo D?~lrado, ex·chefe das do dos sa.r~entos B!tu e ~ma- primeiras .experienc.iasl : ' 

e . . _ . forças pohclaes encarregadns da I ral ti o cIvil Antonio Ca!l1hy, • . , d 


Gereote: JOAO MEDEIROS replessão do handitisnlo '~O No~-' qu(', rastejand~J pela caatu!ga, ~?111 as tpacht.f'!as o c~u.- , 

deste hahiano, em entrevista dl- alcl'nç""am o nacho dos Caga- zador (,2.' de Mayo . , em 


ASSIG'>:'\Tl'RAS: 	 Ivulgada pela ·Tarde> protestou !dos onde rechassaram o grupo construcção para a Ar-I 

:15$000 contra a .accl!sação de ine~cia; de halldole~ros. gen1ina, deixaram paten
18~.•.~ Ique lhe !,zerarn algulls orgaos I Este,s ~ehraraOl·se levando ai: te a futura unida~e " 


.~.;"U desla capital. !guns Icndos, do:. quaes UI!!. fo, d' I ' ~i Lampeiio." chefe do c:mga~o, ent~rrado na Fazenda QUlfll1c:!, ese~vo \ er ,,,:-ilte 

Redacçã.o e OITicinas á .,naqudla I~gii", da Bah.a, '!llllca. p~.r onde passaram ~om oulras de 40 nos r?0r hora,! ,

rull João Pinto n. 13 enirenlou as fOiças de pohcm e Iredt.'s levando os fer~dos.. tornando-se asslln 'pro-I ' 


T eleph 22--Cx. postoi 139 (só bnga Qlhll1 do fOlcado nu de . I?,zem que ~' fallN'ldo, fOi An' vllvelrnenteh mAis rapido 

ems~~~~~:c; CIII perif.{o foge pata i~fo~~71O.ElIgraCla, conhecIdo han- que qualquer outro vaso I 
-8 d f d I Sergipe, onde se rPlaz de forças ,I A I' deste l1Iez, estando Lam- de ~lIerra congenere. 

<, Cfn um a918 9 Imuniçõl's e provisôes ele boc:::a. ,peão lia Fazenda elo Uruhú Mu- --:;-- ---- I 

• - 1Trcs vezes isso acolltec~u el1l i I1lcipio dc Monte Santo, 101 cm (.Ilt81 de PrlcllllllS dei 
. d I 1março do corrente annH. Assi-l sua perscguição o tenente Oe- U
5era o o [;OnSU gnalado 11<1 Fazenda pcryp~rY'1 miniano, <llIe travou combatc re- e"a BOtO


' innt~z7 Imunicípio dc joazelro. o handldo nhido, do qual resultou a sua " m 

; . .::t. .J loi desbarataG" _pelos tcncnles imorte. a do sall\cnto Mira.nda e _'o' lI': 
, MalSc,lba...10.. -- _~S. autor! 'Odoncl e João l.andldo, que o Ide maIS Ires Saldados alem de ) -' x . , . I
4adcs Judlclarl3!'. !o!~m, rc- ' perseguiram até Serg ipe. Mais quatro feridc's. .r ,.ota"o Le~I,. EsclIvao P'S
centement~, SClenliflcndas,' tarde at2caram-no os conhngen- A:; de agosto o bandido e sua tn.ct.'ctal e .()f!lcml do ~eglstro
a.e quc, a al~~~a ~o <?a~o. !es <in, I"m'ntes Arcenio Saio- Itropa foram alc~nçados pelo te- f}V~~2P's~~c~__~: f~~anopo

Negro. nas pro....'ml<l.,de" ao ImITo c Odoõlel a, sim como os 111cnte Mcnezes, que os rechas- ,I~. ~a."uV u' ...." .. ,,, '-'uthanr.a'I·-----..-·-----""""'---""----:.;..;..;.'-'-------· 

porto de 'roulon, deu á cosia I do sargcllIos Freitas e Miranda sou depois de duas horas de re- etc. ' , '~an~a bQ!~bara
.' 	Vm· '"'' ~ 
~ c«;,rpo d~ um afo~a~o.•. 1"'Iatlos. este ultimu morto. dC-, nhido combat.e til! Fazend.a. <!e "_!:~ç~ sabe~ .~uc, pel?nte ,,1~lm 5 ' y Q.í~i 
l IJlvulgaaa a notiCia, \01- pois, em combatE'. Pau d'Arco, amda no MU!1IClplO "MitU ~e hablh~lIu(l para ~asal- -it 

!nulou-se logo li hypothesc I A 29 de maio, Lamprilo ata- de !'10nle S~!lto, Nessa ;ICção a ~e Agnelo Chr!sostomo de Sou- _ "7 , " ; 

~~ se tratar do cad"ycr do ' cou a I'shad,1 de rodagtom de ! policia tomou aos bandoleiros a za e . do~a Dana M~lra. ami>?s Nao pDdendo ~n",,,nenllr O p.ltH, I.nlou 

rlce-con~ul da Gran-Brc~'lnhaIJcazE'lro a Paulo AfioIlS,), onde ' cavalhada de sobrecellente e re- solteiros, aquelle radl~tetegraphls- envenenaI-lhe dois filhinhos 

.esta cidade, SI'. Rl'gll~ald havia qllar.!nta e tantos lIaha'l grcssoll 11 Mauá, H~d.: da terceira ta, de 3~ arlOOS de. Idade,. natu-. ' 

Árthu~ L<;,l'. desapparem.dO·llhadores annad"s de íuzil pda I regiiio para se abastecí'r de vive- ral do ~10 de ~anelr!> resl~~nle ~achoelra (R. ~. ~do Sul), 91 ço. Pouco an!es ~~tc 1ft WfVÍIIO 

D_1i algillllil" se,~la~as: ruY~!~-1 policia Que fugi! am cov:udemenlc I reS e lIl11lJIÇt.~S . • em :Ion~nopo..'.,s e. filho leglhmo (VI": postal) -:- F';lI. presa e C.0ll- t:lIdo o~ dOIS fd~mb do capt.

rl.o~amentt': q~I,':lIl~tI !JO .<,x'.' -I abandonalldo ~llI1arn('nlO " S<' I Têi!"liiando ,'!;SI! relatoriO, n Id~ FranCISco IJUmlenSe de Sou- clllzlda a cadela CIVil, desta c!da- I!ao Ros~! rec!:lmru::o um pout:odC 

CICIO dlls 11I11l.,0(>S de l nnsuI inlcnul1du na 1l·,lill~:' . cownd Telcncio DO~lradfJ disse 2" ~ de. don~ ~arlota. Rosa de de, a pret~ ~e nome Aracy! crea-Idoce, foram attendidoa..•ornando 

geral. _. 1 LampeJO incendiOU () lIlalf'rial que não complehendla a :!ccusa- Souza, aI?b!:h Ja falle~ldos, e ~s- da do capltao Ernesto ROSSI, sub- tambem um copo do YIOOO ... 

~s imorruaçoes ate agora Iencontrado na estrad,1 e () ar-I ,!io de inCida e inocuidade que tade p...~fls:;ao~ome5tlca, naSCida inten.d~~te do 5' districto . deste já se achava sobre a mc:u.. L.oco 

obt~das s~br,e._o c~rp~.. ~~c,e~-1 malllcnto que não pôde c"ndu-! atiravam contra a sua actuação ;~ ~Io~~~o~ohs,.?: ~8,:~IO~S d~ mU!1.lclplO e que nu":! requlUte,de após cahiràm as dtIB creanca 
traao ~8. uaUJ,'. du !";'- zir, porque logo foi atacado pe. i 110 sertão. ."gd", ~I~,ur(ll dea,,, ,;-S'(lUV ~ f,- malvaat:z e 1""vcl'sldade, tcn,ou em convuisõ<:s tremendas,. \'Oft'ri-V(lUV 

gro Dao pCl'mJt~elll dec.tdll· . __., . . Iha legitIma de ~enflque Mafra envenenar, por '· tres vezes,"a' fa- lando ahundantemente: 

se se trata OU nao do vlce- A V'·ll O :!=t h d d e de dona Lydla Carpes Malra milia daquelle cidadão. . . ç • • 

consul desapparccido. 1 a oerarla 11 [; ega a a Sl'a. todos residentes nesta Capital. PI ne'ando o monstruoso at- Era~ providenCl8quevd3vapc

E' verdade que I!al'eee fa- d P t IAl " , Hans Kundt At:>resent3ram ?S ..documento~ lent:do J a referida preta Juntou los dOIS uJnocenles.qlltlllO pr!'C'
\'orecer a afhl'mahva o c~- e or o .egI e __ C'xlgldos pela .Lel. :>1 alguem h- ao vinho que deveria ser servido ~cla~ de:-~o , dose ~~ 
(!ontro, ha pouco, nas proxI- -"'r~~- N Y ,. J J Ct ver o conheCimento de algum a hora do 'antar rande quanti- mger,do, !~. de~ de n
midadcs do yitoral. de um~ Porto AI~gre, 11. - l!n ~lt (J :n. O' I 0:'8" or\.: - le- impedim,ellt~ entre ~lIes, qu.eir:\ elade de c~anur~t~ de potassio. gCI~~,es cUldadl:Js medico. fÓfa<k 
ma!a "" mão que lhe p~1:lpcla manhil, em <;cu g"hlllptl' ",<lU cle::.',te(lOlto OpUQuete acclls:l1 () IJara os fms .de d,re,- Por llInacirclImslancia provldl'n- perigo. ,"_ 
teDcia ,e deotro da qual 101 10 major Alberto Dius . inten- ( ~:1I1ta I:sarnar'!" trazendo to. E, ~ara con,tar e cnegar ao cial os filhos deste Cidadão pre- imerrug.lda pelo ,.;.~ R~ 
deRc?berto um. cartão COll~ ~ dente 1l1lmicipul, 11l0sfOl\ a a seu bordo a Sra. ~Iandt, conhecllllen.to de todo~, 13_,:,ro o feriram tomar leite em logar do a I'lIvencnadOla tudo con'~ 
segumte lar.onlc,a cleclnraçao. Ullla commissão do Ilotary esoosa do antiO'o chefe pr~sente edlhl que serd 3fllX~dolvinho e assim toela a famiha, li- o que tarnht'tn fez nC$lõl 
«Suicido-me '. E estatura e Club, composta dos srs. Is- d'o est ado maior do e"er- ~o IOfar. do costume e pubhca- vrando-os desse modo de uma Iao IIItcnelenle muOlcip..J. 1kk1la
a -ed:ld~ 8Jl?arcutc ~o morto Imae l Chaves, <I r·s . Guerra , 't) ' ,' li I" O' ~'., 1 _o I~C 11 Imprensa. morte certa. Não satisfeita em ter do ue poliCia" ao capilkl Oruck. 
~~G ::m:1CH.!?ffi, pore'n. C(ltn IBlessmann. Francisc(. de Lco- C) C )0. \ la ri o '" en I; 1 d ,flonanopohs, 13 de Agosto de fracassado o crime dt: que pr,,-' sHbdele~"cln na s~ • $e!1du.Ih~. 
1!8 ~e Reginald .~: J,ec: qu.e Dardo 'l'ruda e Eduardo Sccco KlInd!e, e S~H1 Ilha Renate . 1930'1 meditara a preta perversa con-I por isso iml!1e~mta!Mll~ inst.u· 
medIa U?1 !1~etro IH de ?ltll1 11 Filho,_o seu pr~jeeto de c~ns- A Sra.. Kundt dçcl?roll ____ _ ~r~~as:.'!..Leal servou o vinho envenenado pa- mdo {) r~spedlVo Il rO('t'6$O. 

e conta.a 35 anuos de edade, trucçao da .VIlla Operaria», Que tenciona partir 1me- DI!'1I!l!I!IV AIISSO'" ra o almoço do dia segull1le, A notiCia do bmooo attenc. 
~mquanto qucd O c~daver I(Iue será situada na 1',!d Char- diaiamente mesmo sem IlUUlJIiIIl!!1i 1111 (quinta·feira ultima) e para m:l!OI" di' caUSI)tI enorme ~l 11eS
NlCem-encontra o meae um t· ar abaldt> dl' I':ilo " 	 OBI t II ' t t· I' " ---'~~ ~- . " I ,ler, ~o r " - "~mudar de roupa para OffADIIS cau. e a envenenou , 3m lCIll O ta c.d::dc 11,10 50 ' '''.~ . !li 

r 
lJ1('o

metro I.~ e parece, _ser o <,~ J~i1.0, Ju~iO ao bRIlTo de Hy- _. ... .. ' , _ . UU 11 çafe da manhã. . tns pervcrsns da <'n~1I1OU co-: 
um homem entre 0>0 e ti glenopolls. _ . lldm~~l ~o, atllll de e~ Ch~ngai, 12 _ Co"ti!m~m as Tendo, porem, a donad" c3sa; mo por gosar. o ..~polto ':tO$$! 
aonos. t '·dades ·udíc13.l'ias I. .Decla~·ouentao o. edl} q~e contt.1J -se COll! seu es- medidas extremas tomadas pelo achado esse café com mau g'osio, de gr~nde sympatll l.ll . c: ...nr-R 
'b

A
;; au 011 , '\ in ue_I IrlR' a ~ltul~ d~ e.x~erICIlCJa, poso em_. Berlim.. onpe governo contra os communistas, atlrihuindoisso a agua, mandol1 no seIo da.no~~a socl~.~

!l_~ram~ea n?~~~~.~~ o, ~,,3v>l- c,ons~lI~r n2;:,o. PICdlOS,, ~O v::- pensam lixar resldencIa. em .I-Iankow. Ho.nkm foram de- 1101-0 f~ra e fazer outro novo, do este clda~lat~ IilNdI !'lO 
~., 't .q r- - . <> ' 11or.de ~ ,;,on.os de re.s ca"a - .--- -".- -, ..- . .. --.- .----- cap:tad<:s dezescls pçss~as elc- sendo a:nda per esta vez, tm,- tamb~m 110 dlstnclO que álnll)l>r. 
~n e. um, destinados a .Bcr al!lga- vando a quarenta e seis ° Ilu-I tado o crime. ha diversos annos, ('()fOO ~t>-III' 
b. ~vorcio no Uruguay \~OS s0l!lCntc a JornalCJros, T . , d' '. mero de pessoas castigadas des- Desesperada, a criminosa, en- tenden te e :'UbdCI.epdo rlC' !lO-

Divorcio absolllto-Cnnvc;s;:;o de 1StO é" aqucllcs que ganh~m erlr~s In IVISaS se modo durante a semana.; vcnenou ainda o doce para o ai mo- licia. 
, " d' .'N meuos do que os operariOS li
desqUIte ~n! IV~)rrlO- o~o casa-\ com detemlinado oHi<:io 

/ &i~~-~r~I~'~~c~~!~~~:ioce;.rf:,~- . O ~el1 al~guel, tendo .·tUdO sõ~;~di~~;i~a(~~~ar~açR~'ic1~~~~ ' 
,J.3S4-fl'Ibntividéu ou aos represell-\ mclUldo, nao será superIOr a execllta com perfeIção e rapi

, làiltes no Brasil sr. D1DER~T. F~o. 50~, devendo cada ca~a t«:r, dez e engenheirO Baltha~ar de 
, 	 ~itca- Caixa ~ostal ~56:São I alem de um pequeno Jal'dlm SOll za. 


'e"• .ulO ou a~ sr. VOIn~y 1\. UICC~ Ina' írente, o resp.ectivo ser-! Residcnc'a-São Jose. ,

ÂTC'JIida R. io. Branco, 133-Sa!a I' 1viço sanitario e agua. cnca-. Santa Cath.,r!na façam seus, se§ur-os 

., de laRmo. , nada. 


~ i IHIIIIIIhIt nnllHrtllI Accrescentou o major AI- - ---------- - NA 

IItlIlIIIlijl'úItl jIIi 1I1~ hcrto Bins que, eon.forme o O futurü sombrio 


P n -	 'o x- resultado que se obhver coml a. az: '.. " . t;!, as 250. casas, a Municipali- da Europa
e Sldente ,Bauhsta ,Sa.a- dade mandará construir outro.. . 

dra acceltou O convIte igual numero para os opera- Palls, li - O Jornal 


~e.. lhe d. irig-iu a Junta rios que. perc~bem mais do «L,Oeuvre» desel)vo)ve. 

O\itu:nati,va .para coope~ que os JornaleIros. . J1um d,?S .seus edltonaes Ka.ritimo..-rfirr••trés 


t llr na s'01üção :~e varios es~~~~~~it~~~e~s~ei~:'I~e~~ de .;h?le" rt, n~yo~ . e , l1)0
assumptos !?Ol!tl.C,?S. . 9 como o local onde será loca- mentosos "Com~~ntanos (-FlJNt>AIJ'A ' EMI'Oj) 

meSAlo ', convtte ,rol .dm-lizadoocemiterio de S. J e11! _tor!,!o do pIO]ecto de :::':'-P-' -· : . .. 

e-1.dO a.l;l, an. tig o .,.e.. nt.,en,a 	 uma re~eral dO. Eu,rop.a.. ,Presid .. ...~on~.donde surgirá a .o , . 
Ismeal"",\"\tmtes Cijuet tant- Operam». ..'., de autona do Sr. Bnand. Capi,t~l' $.'OOO;~dO~<,OO 

bem 6"~àt'teitdu;'>' " , .. ;. ·~A . . . ' do ' Diz o jornal que a si~ 
 :5é'de: :~' ,."'"Sãô 'Paulo 

i-"'-~O.-.:c;"" ,... "' ,',I'ôa(;,prete "'~~::~~~~metteu ~~~~~nfecot~ar i~~e,~~ 
, " -*~liteGetan.em Santá· 'e a tha l'inaRio. 1Z E:xclusiyop,lra opini.i!0 em uma das perslstll~a 'a~tl1al anarchla 

tadu ...: ' csHí resÓl- r13umo()s ·df'88e ('1 '. e o .. som , .........' ,:;Jg!~:;;..~~~ii;ij~qve.! o que á iliJUlluraÇl10 I H i Que se ,
MOOlpnenlo 110 heroi FLORIANOPOLlS 


ce avIador Del Prete, a Buenos Aires, 8 - A 

ter t"riKido nesta Capital. poJicl apurou que o ata- lkrIim, II Os Director~: Dr. J. Cardoso de AJmeida..... Dr. '\. Veriano 

na I)r~ Que tem o no- que bontem fetto Il um \"entoA fasdslu Pereira e Dr. . icolau de Moraes !j8TfOS. 

me daquella saudoso carro d detentos foi di- '~~u~ 

c.moanMtrd de errarln, r~cto e or{C(lnizado pelo :t h&>m~nt.do·~ 

iit realize no domíniO, 17 ~erigo auarchískl itaJiano t4IfiOM publicou bandrifll 
.. comIIt8. di Ohnunl. .,..... 
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POlllle Ex(~in. seu dinheiro... 
~ão ~e ei'í]ueça. de qlw o f,eu earl'O 
1I}(~ tl:ll'à magnHko l'esultado si 
(·omC\'nI'. hnj\>. :l. Nm~lnmi .. , ti nonl 

SoHl'eu cruelnwnte durante dois 3UIIOS ,! 

D. Ida Becker de Soes., re. idenle no 2,': D:stric;o 
de Pelotas, Rio Grande do Sul , diz: Muis de 2 . •Dnos.-, 
soflr<u de cruel J'heumti•."o, cheg. ndn a liesr paralytic•. 
Semp~ e em trr.famento medico, qll~r CIO P~lotas. quer em 
P(\f lO A.iegre, usou das tles injecçõcs pel igc!Js e 'iníiniJa.. 
oe de rem'!ciios. ~e;n proveito ~'gum , 1000nanào ~xtremitmen
te (:aca, ~vm 'soffámeotos horrorolÇos. Sabendo tlns succes"! 
SúS nlileg,os<;:i do GALEf';OGt\L appelou para tão abençoa
do I'emcdio, e · CC!!) SEiS frasee)! apemn ficou cf.lmp1('tllmen- · , 
te bõa. uMfa ·n:ai~ fentindo até a~ora. 

Para comboler, radicalmente, o Rhoumatismo, ,~u. 
achaquo. e mioeria•• ,6 existe um r:medio de eHeitns r.
piJo. e positivos: - o GALENOGAL. d" sabia medico 
inglez Dr. Fr~derico W. Romano, que.! um~ gloria do . 
Corpo i\o1dico. 

o GALENOGAL, loi o unico d.e&ificado 'Da Grande 
Expo,içao Internacional do CenteDario. DO Rio' de' Ja,neiro"" 
(orno - PREPARADO SCIENTIFICO ,- e onde recebeu o ' 
m'i~ elev.do premio - DIPLOMA DE HONRA.. - c!i~r' 
sôes e,tes famo.ente concedidas e 'que ncohum .! outr~ ; ~::, 
r.ti>o me.<!ceu. Encolllr.. ·.e em ,Ioda. a. Ph.rmaci... e Dro
g.rias do Brasil e das R"pubJical Sul A ..eiiC:anil.; : ' 
ApT'. D. N. S. P.--N. 211 :=-;2-'10-1907 N•.9,Ap.

~IXIR otNDbUE.I~A 19.;;8 - dezembro. ', '. ">11 
llRIl140E D[jJUR~T\'tO ,<;~!"~I~ 
• :r.,HII\i<lLl (URArc',\ • 

'''< 

Irm'r"d.,,'e Belle~;~::-lri~;-õ7iÃriê~· · '· 

ele N. S. do Rosario e 1- · . , .,.,l'i ,.. ' 

São Benedicto ~ . .,. .i\(IC:' IC·,.''o :;l· " 'J~.,r·_r-a' A(:~aeio , Moreira, ' < • 1,. u c.u

, FHI&~ ·.e · Etl~liÜid,'> ~:to~'êlIa-~,~ ' 
" . I - l jl .. t:: 

~~... -
bcr t ri.: R • rll_,. Scll.~ -.. 2 

N~tdcDcln : ' 
~,?ua ' VI conde de Ouro pruo., D, lO 

'......... 2D CIIu ....... 


I 

I 

J-r I , 

I 

I 
"I 

j 
\ 
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Oito de 1~ (5 )= I' l'lilll"l 
I~ I 1\ I I ~ ARROZ E OAFt 

Trint&anno.deinTej'Tcr• • ~ 'EN~ELBE~~"" 
f5uecelJiM'! 8~O o melhor retlNne I':'~" ~ ~ '-iiIII' 
~:~r~:r~!:;rc~~~'b:-n~': I "Ih [ F A.:BHRIOA.DAS POR, 10rk

'\~:tt~~~~~~I?3~~ I~ . e !01~Pu.~lb8ra uUar CO., Syracuse New 
calvicie. Dá-lhes 'I'ir:o'. 1tl0CI- I AVISO-ExlIstlndo no mercado, Imlt.~ multo úr41nanu d alam..... 

I 
d"dc; r",ütuindo. tI c6r ....tural e RCI'editadas machirtas, .avisamos ·aos srs.'.i Int dos que .10 ta · u qu

"! ""bell,'" b~ntcoato' ~ não tiverem estampadas na frente da machloa a mllrc& N."oo'atrlUla abaixO-
Nilo eon l!O\ Dl ru _~ 

I
,~ ;'~m;:I~;tttl~ IUAAeM 

· ~ p~:~~;'::~~ B.
Oep. ·'Cas.Alexandre" 

o.,ld..... UI-lU. 

I' 'l'enb• .,~IIX'iI[M\f 

- 10 li'.Tu B( 

i) ' . · IlIlUlIl I§ - :·~fg.lf."J~~~:'L. 
,;.:",- IJ-- ---" Co Ú ll\eihor r e

medio para - . - - -----, ~ • IlllS p.iliclpaes peças;!:. 
cornbalr.l' as Tosses,
B'I"omil d"sefltópe os I 

pulmões, sólta 
o Catarrho _ dA bem-e6tar. I.~;~,~~~~~;~~~::~lãBromil ~da ?Tam!;; ef-

11CII.Cla contra ções IlIlJ'1t tres pedSôlIS, up 
os accI:t._ da A6tJu.. e parelhada com uma cO"I'eia-, I11111 em meio uso pU1'Il ver e'" da Coqveluche. t1'8t31' nos Coqueiros com o 


______ ._.____ _ .. seu propl'ietal'io CICERO
• 
Ijli•••••••••m.II.IJSJIC.III11.1 CLAUDIO, assim como tem

" para vender uma grande plan-

Itação de cannu e el!pim 
,deP..hm.I!/!. oPtim. as !orl'!i.. geU5 PARA AHROZ PARA CAFE' 
l':1ra 8111maeS, N. 40-5ü SReCOI! dial'ios N. SOO arrohas diada 
- e-nde--e -llariiaga· -' v N. 30-40 saecos diarios N 2 150 arrobas . diariaJl'_ s- ·- zlão lil~r'lfaiãV '" N, 111-15 saccos diarios N. 5 6() : rtrl'obIl8 . diii.rl~ .,-. 
em I)om estado, a tratar com )r( Peçam calalolos, preços emais iaformações aa$ lepô'sitàridS :"\ ' ... 
~~~.~~e/~~s, ã rua Gal. Bitten- )( Telles, Irmão lü Cia. Ltdà.
1---------- ·-S Rnat'hJl'enclo de Abl'eu. 3 7 

' o "~,~eo . pco;:cn! c~t~ gc,...'r.1- I CIt.- pllsial 11'"t···fniereçl TelegrI..IIIICI ··,ruRM'"i. do. contr:l aC::ldcntes 110 tr.ab:l- •• &. 

lh" '"0CIA"' NGLOSUL;'ME. *)E 0)1\0 rO~ULO--(e8tado dg 88,0 LVélulo)RICANA ('lue tel1l a nte ~lIIa ad- . . ,. ~ 
minislraçAo da SUL AMERlCA), 

I
==~~======_ lt!!~"1t~ax:axx. 


' UM CANCRO SYPH!UT1CO NO NÂHlll - -__., .,. 
G ANNOS DE SOFFRJiJR 

Não se afflijam: Essn to,:;"e vap 

passar em 2,t horas com () mihtgl'os0 

Peitoral de Aug'ico Pelotens~, E' Uni 

pOfl'ete. A' venda em tod a pmtc, 


I 
se desobstrue o na· 
riz, refresca-se e flue 
de um modo nftw
rei;" cabeça.e des
carrega e a molestia 
desapparccc, Além 
disto, OX:\.N ac
cclcra, considera
velmente, a cura do 

resfeiado geral, 
"'~ 

OXAN4f.,....,., ,ubtdr.vcl 
...ra o e.r.yz.R, cahU'r}" _.... e chr.._ 

ta 
M~sl'cos e ••

A ••ci..Ust....~BAVER c..mm__.. 

C!GRI .,.,.... 

si....... 


G abaixo-a"sign~do moraClor dos T ..peS, Munidpio de 

I~:;n,IJ~~ ;~;:d~xt~~o;~:~a~r~~~ ot~e;:I~o':'"" ~~~::io_~{ixIl~elagE 
NOGUE!RA·, que v. S. em lão bôa hora descobriu. Soffrend, e... 

1. duranle longos 9 annos de um cancro syphilitico, tendo(perddo todo 
, nariz, parle do maxilar superior, amygdalas ·e mucos. da garganla e 

P!ndo e>i:golado para a minha cura os recursos da ~ciencia me{lic8, coo.. 
,egui, d~pois de longo loflrimento, curar-me com o uso do grande de
purativo do sangue -ELIXIR DE NOGUEIRA-, de vossa prepara
.;Ao. A doença cruel fazia progre.""s assustadores, quando comecei a 
fazer uso do podel'Ow remedio,cedendo aos poucos ai" que hoje graça., 
a Deu, e ao \ '0550 podero,o « ELIXIR DE NOGUEIRA. estou ra
-:lical " completamente curado, causando grande admiraçao a t"dos que 
me conheceram em lão desanimado estadO, devido a gravisaima moles' 
tia que me ia consumindo. E' preciso accrescenlnr que '~u pobre e 

~e~rad~e t~:":~ ei~::~~~': ~i~h. ~i~i:.: J~at:!~'do;xS:::a:~~. rego-
José Maria Pereira da SlIva. 

( bC'!ELi~iRSeÓEn~3'êul~~~~ elh~'!.~;u~~:~-Chimico 
)OAO DA SILVA SILVEIRA é o unico ck 8.r.ande consume. e que 'I· 

ê encontrado em todo o Sra.il e Republicaa sul-americana.. . iI, Pollel"oslt auti-SYI)bUIUcO e nntl-I'henma·I tlC{l--GI'and~ depurutIvo do sangue ~ 

I SAUDA'DES?
1 / EI11 memotia dos vossos mortos. enfeitae os 
lumulo$ com corÔlts, com Flores de -Biscuil - Qlle 
sAo durllveis c que n40 fenecem, I 

Recusae imitações chamadas -Corôas de me
lai em esmalte 011 esmaltadasa, cujas flores sto 
apenas de lata e offerecldas co.mo sendo de -Bis
cuit~, I 
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\lida Social . IQ 'monumentoaI EIIl140dl'~!Pd~1817, I ~PPELLO A casa de 
_. ~ __ F~zelll.a~lIlo~.hoje: Santos Dumonf ' ~ ::a:-

"Sra5.. Rv.ahna Vieira Iv,afra de I 
Souza. Maria Jose do Valle. Noc- . ...... liia I/Iais 11m. governador: o 11 ri . . RuIizou·w. hoo eo Rio 
mia Avi!a 'de ' Lima c OertrudcS Rio. 12.-0 . Jornal do Era 

((mlava ' a ol/tiga Capita- ~=~~II~III!~ul~1 
ÍlI&1IjfUraçAo di! C- 11, 

AviLa de Lima. 8il~ publica hoje a seguinte tCf/(!l/ie-corAllmqllerql/e.ollt:1 João Vieira I . . r~~~l~~;~~1 RI.lY &~. qut' 
' l TOl'or e s.'se 

_nu ~rnnonia ttm lido 
'. Stas: ClalHlina Vi"ira e JUliana, noto. : _ . 'I Qual/do Mui aportou, já . , .' 

Maria de Souza. .0 Brasil tem csquecldo il'azia a II/CllI/lIa de "mal/e- ria, ~H rdardad&. Moi . 
: Srs: Fernando B. Alves e João lamentavclmente Santos Du- ;0". devido o ter perdido, , A PharniaéiIC;,ÍllíO ,possue liO'•• d.1I I oiefJniliva. 

lias campallÍtas do si/I, () até hoje. no ~r!!!'i!, u!!! ins- O dia . He ido para a 
tsercha. I~ll~~~e;o~r~~tieir.~r~~~::~~: i bra/'o esql!erdo, tituto coftdigno do nobre rámo inaugrlraçãó rewb um cari

Anniversaria-se. hoje. a uma. valor extrnord!nario, já el' Na exerddo daquelle ror- que é da Arte de Curar; nbo' sympathlro COITI a~ 
'ta. d. Francisca. S. Fonseca. viu- gucu. e~ glorificação no seu .Ela, recebeu a plomoção a a Associação Brasileira de mmroria .ao emllX'fl\e balü
va dosr_ dr. Thiago (Ia Fonseca famoso Invento u~a cstatua coro!lel, Sei/do classificado 1/0 Pharmaceutieos está decidida no. i --~&~.".: 

fi prOgenitora do sr dr. Abelar e não perde oc.caSlltO dc prcs 2' COl7Ja dI' Vol/mfarios a construi-lo. Será 'a «CASA ' Reâimentt , Hriit 1)0 13 de 
do ,Fonseca, üfficial de gabinete tnr-lhe as maIS commovcdo- R.l'fll's. DA PHARMACIA". indispcn- AgóStO':.<ibe RII)' BuboM 
da presidencia do Estado. ras homenagens, No sell f[OI'<'rtlO, que pam savel, não por luxo ou van- commemora.... mai, um In

Muito relacionada em (\ 110550 I desg/aça do povo, durou gloria, mas como um centro niversarid de SlU fom:lllnua. 
rvei~ ser.i a ~nniversadante rrt:.:i- I I/ llatl'{l 01/110.•, que foram em quc a profissão se aper- OgóverllO da RcpubIa 
'? ,feiicilada -peio transcurso da I outros t0711tOS de odiosa op- reiçoará, grangeando assim I ,.... "!>i'O.veiluu . ~ df\'lImal--" t: 
i rnla ~ata , {JreSS(la, rOl/quistoll I rUe a maio!' prcstigio ante a soeie- ''I

fez . éoincidir u , inaúj[uqçlo 
fali/a d/' iloCl/lIllo e igllo- dadc e os podercs publicos, da ca.Sa' cor1; ã · dala qGe tfl 

~. Faz annos hbje a exm,'!. sra. /"OI/te. A Associáção. cuja utili- tão cara ao granae btIIi'ltiro. 
d."Helena Souza esposa do sr. Relata I'e/lia d,ronim l/{io dade publica já foi l'econhe- . O que éca" Ól!" d, RJq, 
Manoel Vicente de Souza, nego' Si' saber o q/lf' II/ais ad- eida pelo Governo. obteve Barbosa sabem-no~,tódos os 
ciante nesta praça. lIIimr I/esse fJClSOllailfmfor- um terreno á Rua do Nuncio. ,teifores_ E' Um múSeu, oode 

rodo ti" rf.l!lllu de aldeia: 56.58 e 60 com ·h'unte lumoem tudo quando diz résPrito :o 
'escriptor está reunido. .Passa hoje o nalalicio da senho- si a iR1l0lanria, si o es/ou- Jlaarl·a(laOaAçvã·o'I.'hreOI.mtaépe?leO' CSoonuszca: 

rinha edita Barboll. terceira an- I'al/letllo, si a bt/llalidade. T 
. nista do.,[urso normal do C Co I ÚII/ dia de abril de 1821, lho Municipal, executada pelo tig~~%t ~~"';~~~~doi~":l! 
,'.\~çllO dê':"iesus. . . I rll/:I!OIl â I'illa do D/'sterro actual Prefeito, é tanto mais cumentos; tinha , a .volujQ. a 
,'O; :". " I a a!Picarril'l1 I/ntid a de que digna de nota quanto S. Ex. obsessão de nâóJ@""dC'r pa

/! Faz annos hoj~ a graciosn a Capital/ia til/ha 1/01'0 R·O. se vem mostrando implacavel peis. Seu archivo é, portantu, considcravel e utiilissimo. Su 
menina Maria do Carmo, filhinha I .. I'rmador. contra favores identicos. vo- notas são magnificas. 
d e:> sr. Tte Arrieio Silv:t. Imaf!ÍI/(/r-sr pód,' a il/- tados a outras instituiçõcs. .. Tudo isso - ou pelo menos quasi tudo - está guarfbdo na 

I tmsa all'gria q/lr SI' (,spo- IValc, portanto, como um aties- casa qUê lhe herdou o nome. 

I -Nas fcstas e congressos de "'O/stJ;:,~~~~;!t,os!;;;;~~::tOti ~'~~U~!tCd~I~IC 0
0 :a~~~ej~ n:~~~ ment~~aq~I:I~x~!~~~ ':J~i~;~!~i~~1'd~u~u~ n~mg:~:ro~aibreslllOn~-Iaviação. o llrimeü'o logar é 1/OIII'css f fO.[!tll'I,' /k asso- causa. Assim, a Casa de RI1Y Barbosa constitue um vérdádriro 

sempre para Santos Dllmollt. !lio... A Associação ficou , entre- museu, da especie desses museus devotados aos \ ultos .illm~, 
E nós. nada fizemos ainda. Caalú-mirlm tllnto, obrigada u começar as - tão de uso nos Estados Unidos. na Alemanha. na InglakTra 

, A d:lfa de hoje marca o na- quc patenteie a admiL'ação da obras 60 dias depois dc as- na França, nos grandes paizes cultos. ' 
lalicio .do sr, cir. Friiz Ooffergé<! I1!latria brasileira pelO seu filho -O d -· d signada a cscriptul'a dc do- Os brasileiros estudiosos. que têm uma suprema curi()sídade 
íl!us!re din:~n re,.;d~n!e n('s!~ ~?_I iIIustrn P. glorioso. la o açfto e a conclui-las dentro de visitar o museu de Rtly Barbosa, hontcm tiveram a alegria.: de 
pita!. Agora. está no Sen.ado. dc - " h ulf " de um anno. percorrer a casa que viveu o grande homem - casa que 'agQia 

pendendo da sua aplll'OVaçào. C a eur Dahi a ncccssidadc de rc- se acha transformada em verdadeiro relicario de tudo quandl.;Ihe 
Reg-isia-:;e. hoje. I) 311Ili '!ersario o projectoque manda revigo- Como parte integrante do COl'l'ermos u todos os que vi- pertenceu. r"" 

<, ' do sr. Euzebio jost' Brasil , [unc- rar o credito de duzentú8 pl'ogramma dos festejos reali- vem da pllRrmacia, 
êiollario dos <:orreio,. coutos de réis destinados á zad~s honte.m ~'m commemo- Para tomar a contribuição C~mpanl.l·a Italo BfaS'lel'ra I Pelo Theafr'o·' . ,

constl'ucçiio do monumento ruçao ao dIa do «chau!reur». suave e ao mesmo tempo pro- vII· I 
Pelo -Cle. Alvim,» seguiram, que perpetue a gloria do in- encontraram-se no sladiulII porcional á llrOsl)el'idade dc d S G O Centro de. Cultura TIIea

_ para ,o Rio, a exma. sra. Mariet- ventor do mais pesado que o da F. C. D., os teans «Ford» cada um, . pedimos a cada e agoros araes Itrai IIpl"eScntllr~, nu !,"oxlDao 
la Fragoso, a senhorinha Maria ar. e «ClJevrolet. organizados e pharmaceutico do Brasil Rjl e - Isabbado. na cidade· de PaU.o
e u jovem Morio Fragosll. Para se ter uma .idéa do eompostos exclusivamente nas 20 "I" da sua Yél'ia de mll A maior indemnisação ça. e em beneficio á União Pia 

descaso que se vota a esse por I:!sses profissionaes. que dia -4 DE OUTUBRO- que . . _ -< Idas .Filhas de M.rla"' da....l· 
Transcorre hoje o natalicio do projecto, da differença com (tisputaram uma "pelota" of- se chamará o DIA DA CASA paga POI umé! umca la cidade. duas opumaB pe~ 

sr. professor Fernando Machado que {} Senado encara esse 010- fel'ecida pclo quadro ven- DA PHAUMACIA, data do companhia çus. sendo uma o senlim.o
",f., 'I~ncci~m~rio. p~hli~o . apo_s~nt~- ~UDl~~..!O, b~s~a di.:er ,~e .~~Ie cc<1or. o ' o ~"". inlgio da c?nstr~I~2ão. .",~" n~n':on~p~~!~A It~~~~!a~!e:~a ItaTI"'T~r:;ma :_\~'IL~~~. d~,; MA-

ao e leo.e 00 m smUTO pOlyte-l,em uma ped.a emc,ma ""s· Os tc...ns C.,.",,,ll1 ...""Im • 01' out,o l.."v, pCu....o" d~ v~"Ur(b ~~'"~s, "~...... ~- " - I R.",I~IRO. u... q..... ,vm&m 
chnico, de 1927. organizados: tambem um dia dos scus vel!- fcctuar a maior indemnisação pa'l parle pessoas dc renome .m 

Tamanho desinteresse nos Ford: Julio Rosa; ,José Soa- cimentos aos pharmaceuticos ga por uma unica companhia I o nosso theatro de amad s . 
Viaiantes Idiminue na opinião estrangei- I'es, Orlando Bovera; ,Jayme niio estabelecidos. exercendo nacional de seguro, qual seja o I A segunda peça. é . ' c 

Acha.se nesta capitai o sr. Os- ra. Provamos assim que não Marqucz. Numas Cardoso. cargos particulares ou pllbli- pagamento de 800:000$000 fdto r'essatlte comedia que ha o~ I
waldo Reis collector federal em' sabemos julgar o merito dos Octaviano. Botelho; Periquito, coso fcdel'aes, civis ou mili- ao sr. J. Vieira Rodrigues. pro- as foi exhiblds nesta,.''''.. capital
Blumenau. , . nossos homens. Os que mms Heitor Napoleão. Octavio Vi- tares. esta(luaes ou munici- prierario da f:tbri~a dt: passama- 8['rancando farlos iippll1uso~ 

merecem. como Santos Du- anna. Quirino, Oswaldo Ro- paes, bem como aos que col- rias ,' lIapag ipe" ha pouco des- da Dumerosa asslsteDêia ia-
Regressou do Rio exma sra mont, menos têm tido da grll- drigues. laboram na profissüo: pl'ati- truida por um pavoroso incendio tilulada: .Preciosidadês de la

d. Honorina Machado Li vra: tidão e do enthusiasmo do Clil'l'ro/et: Archimimo Gon- cos, manipuladores de labo- na capital da Republica. IOlIia- ou "A eSllá'àá do ge
mento. Brasil. ~:alves; Octavio Cardoso, Pi- ratorios, representantes Oll Essa companhia que começou neral·. - .:': 

----------1uho; Sartorato Botelho, 01'- velidedol'es dc drogas, etc. a operar em 1921 fez até 31 de Tambem neste acte eomi-
Pclo ' Carl Hrepcke» chegou ~_________'!.llando FOl'tunato, Francisco De accordo com o seu jlJ'O- Dezembrodel929,indemnisações co representam amadores já' 

do Rio, o sr. dr. Alfredo Richard, Hentesch; José Sartorato, gramma, já umplmnelltc di- 110 valor de 19.764.968$776: conhecidos da n08sà; e ou· 
jJivfes50i de pia!1o do InStilUíU,' Do ilIu,;tre medir,.' e me- Ruymlludo Ceará. João Dyo- vulgado. todos 08 qu~ con- Temos em nosso poder ~ro- tras plEltéas do iaterior. 
Nacional de Musica. retissimo lente cathedratico nisio, João Napoleão" Dacio correrem para a Casa da pectos e o relatorio da referida NaturalmenlA a distincta 

da Escola de Pharmacia e Fernandes. Pharmacia. além do respecti- companhia. que muito b~m di- platéa de Palhoça não rega-
Para o Rio de Janeiro. seguiu Odontologia de nossa ca- O team "Fúrd" jogou com vo diploma, terão grandcs zem dos seus dirigentes. e nos teará applausos aos amadores 

b.ontt!m. pelo 'Commandante AI- pital. recebemos o seguinte as camisas do "Avahy F. C.". prerogativas asseguradas, apresentou dados que muito a desta eapital. 
vim,- o sr. capitão de fragata attestado: · Attcsto que le- O team "Chevl'olet> jogou O edificio vae ter Quatro recommendam no conceito pu- -----::-:-- --'--- 

' Eliziario Barbosa. que por mui. nho empregado. 1':111 minha com as camisas do ~ Adolpllo pavimentos. com gabinetes. blico. Deputado Marcos
''to tempo commandou a Base de familia, e na minha c1inica, KondcI' F. C.". labol'atorios. bibliothcca c to- E' agente da referida com- K . 
''-Aviação Naval, neste Estado. com resultados magnificüs Após renhida e emocio- das as demais depcndencias panhia ne~te Estado o sr. Patri- onder 

e incor. !estaveis,o preparado uante luta sahiu vencedor o necessarlas ao trabalho -tra- cio Caldeira de Andrade que tem Vindo dlOl Itajahy, acba-se 
denominado - RENASCIM ». quadro "Ford" pelo score de balho util e efficaz. a sua agencia á rua Conselhei- nesta capital ó sr. deputado 
de Richard Hinsch-o que 3 x 2. Para que elle se torne rea- ro Mafra n' 33, aonde os inte- Mal'eos Konder. [fadei da As

_ .. . . digo affirmo in fide mediei-. _ _ lidade, é indisjlensavel que ressados poderão obter todas sembléa Legislativa do Esta· 
ib':rL44f!.~, I Dr, A(ffedo P. de Araujo PrOmU·lgaç- d tOd08 attendam pr. omptamcn- as informaçÕEs que desejarem. do e prefeito daquella flOrES" 
~~ . ao a te neste nosso appello- mes- _ . - ' cente cidade do norte. 
~~.="';;;"'IIõiOoji~..a;;.oõI1 Representantesgeraes pa· COnSfl"tul"ça-O mo os. que delle tomarem Club 12 de agosto DI!PIJIII "111 .._:xx:- la todo o Blasil: HART- conheCimento após o Dia da li VI 

Cine Variedades IMUTH & Cia.-BlullIenau. Casa da Pharmacia -envi- Assembléa Geral E t - t 'talAlema-
A t Radio Pictures» vae apre' Estado de Santa CallJarilJô. ando a respecti!'a contribui- De ordem .d~ sr. Vlc~-Presiden- d ecor raÔe nCi d~! _o s_~. 

acntar hoje aos frequentadores Por motivo do anniversario da ção . á SecretarIa (Rua ~o te, .em ex.:rCICIO, conVido 0$ srs. I r.t ados t dm~sAe 1W't.1. 
do cine V~riedades. um ~olo~. 9 e 14 prell1;llgação da Const,iluição ~~~lg~~'~'n\1~do 4:~n~!::. R:~~ ~~clg~vfaótre~to;,~'~~~tedecl~~ss: g~~I!~i,,:ae~~ ~Sado. ssem • e
ui /UIII que traduz Um eplso~IO Alel~a I~. it°uc.o tranSleodl~oA'10 curados. parI!. cste fim PpOI' (enliz.1r-se Domingo (17 do corren- O dlshncto parlamentar que se 
fsIko da eterna lula d. soc!e· f\ ra".nha d b 1I sr. hr. 'tmal,c~mJSu la. e- um dos representantes da le) , ás 11 hora,.ua sé:le do IllCS- acha hospedado no Moura Hotel
d.se contra aqueUes que, relll- a e eza mau. a nes a caplta rece J( li os "C . }' ,mo. tem sido muito visitado. 
d4cnlcíi1ente. se põem fóra da ... R' segumtes telegraml1las: omnuBsiIo erm,~ncntc da Flon3llopolis. 13·B-93O. ~ 
)eL.. po...ugueza no 10 -Queira v. exa. acceitar meus C!as.a da PharmfLCI~" cons- João Mana Quem h 

OoBLOQUE10. assim se in- Rio, 13 (A. A.)-A's 14 horas c?rdiais. cu""!primenlos pelo ano ~ltUlda pela actual Dl;.ectoria. Secretario ac. oq
litula I pelhcula é mterpretada chegou o .Nyassa.. conduzindo IlIversano ila promulgação da !L qual f~rUlll coufelldos os - --------- Pede-se. por obsequIO a quem 
por doi. conhe~idos e admira- -Mlss> Po~tugal cujo desembar· Constituição da Republicada Ale- necrBarlB',p~de.res pel~ A~- Quem perdeu 7 achou um relogio de algi~ira
doi litros da léla, Anna Q. NII' l queeSleve Imponente. manha. Saudações. Bulcão Vil11/· soc aç~.o laslleÁra d~l-hal - O sr Quintino Cardoso en. Omega entregar nesta radac:ção. 
loa e Wallace Me. Donald. ~M.iss. PGrlugal atraves~ou a I/a, presidente do Estado. . ~a~euÀb~~I' cm ssem eu dc control; num dos bancos do que serà ,ratificado. , 

, O'" inicio a ".sessão ' um in- Avemda Rio Branco no melO ~c .- ~;> •e II P ' .~ ' , jardim Oliveira Bello e deposi- - , 
.reJUITt.e iorn.!. a!as d!l povo sendo acclamadls- .Meus cU1lJ\,lJmen~os pela pas- 19~&0 de Janeuo. Agosto de tou nesla redacção, uma chave Frou Frou A revista por 

slma~ IlIda hospen~r-se 110 Hotel s.ag~m do an.n.lvel sallo da Cons- p"u) S b P . I que está a disposição do seu • N e'lfelllencl~. ... ~- 11 fnnunfiíM I Glprla. h!lllçãO PCl!t!C2 da A1emanhi! . a.. o ea r~- reSH ~ntc \'cldadci-[l dono o alio S!ITIIS• a lRJi Iil~ li ili!i IillllítJ ' I' Saudações cordiais, CeI. Lopes \li- VII'glh? ~ucus~VICc-Presl(le~l- ~~'.::"~~~"'-=----:--=--~~==~==~~=~ 
'beratoBarro- Um so~n!lho do sr. CIIO, Comte, da força Publica. tc. Ahalo Valge~ S~cretarlO n' 810B' ~D lIgl' nprh' do Unll'O Sr. dr. I . ' . Mussoltm enfermo - - Geral,.Abel de OhvelrR-l" Se- 1\ I'" U 11 pu 1\ 111.. li _ 

7.0. chefe<'!. de PoliCia. do Bolonha, 11. - AlexalldreMus- A COMPRA DE UM cl'e,tar!~. ,Jayme. GomeR ~n Aug:. I~esp: . e Sub:. Loj:. Cap:. "Ordem e Trabalho.
Es.tado. Jtla~d~u pubhc~r solini, filho mais velho 'do Sr. Ar- JORNAL ~rllz - 2 SecretarIO, J"oaqulI!l (Rit:. mod:. • 
edltafs prolúbmôo terml- ,nald';l ~ussolini, irmão do Primei- Bolonha., 11 - A,iullta :en- ~rou}al~ M~~had~ - T~eso~fIel- De ordem (lo Pod:, Ir:. Veh', convido-a todos 0$ 1Ir:, do....~. 
nantemente O USO de fo- rfl MUIIStro, está gravemente enfer- trlll da AZlone Catholtca e a A - ÀO• ' 10\00 duarOlr! IaI va t(j ofe ~ >wi./ir :l ~J;. Esp::. que e rnli.z.arl no <1i1 25 do cor· 
~etes C f09;uetôes das I~~ V~ (.co, ponto de- Rt- ~~ ltaii.mõr: de Advorad rau - ra or c • - rwtc-, ~ 19 hons. em nono A,.-_Tempr.., a fua Sa!dantu MJtj.

horas sob pena Im~O . ~~holi<'w I'nIltlrVIN<'. holt· de- IIho. abm etc ~ IJ1\W tU txpcd çIo etC' :tt I:'lC-ofhdo.22 às 6 
, , Cbtle do Govemo p.r!IU ddllldo entrar em ntgo(~ Casa Vende·sc uma UI:!' fJWk. I.-I-JQ


de. multa e pns40 dos 1 t~a pnul pua ...i.til 10 u-u para I compna do jornal quinze· ru a Corlllbanol n.. 64. J~ V~ ~. 1.'. 

intraélOres. tobrinho. n 'Aw~nll'e á' I.. A tr.tu , rlll DO().)'\I.,I n 122. Scç:. 
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