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O dia de hoje assignála g na,elm nto, na c\dad de 
Ponta Grossa, 7. (Via ae-I -Vou ser o primeiro a en- Itajaby, do illustre catharinense Lau.:-o MaUcr. 

rea}.-Poucas foram as lutasltrar em São Paulo (di~a-se Filho de extrangeiros, sem .raizes no soIO ' do, bi:lrço. 
armadas em que tomaram \de passagem que Flores da nem por isso deixou de ser, êm todas as phases,'da;'su 
parte os gauehos, graças á Cunha em quanto esperava \vida, mesmo naquelles em qUe .entrava em jogo a; terra 
generalização do movimento ordem de ataque a Itararé. dos seus pae~, um genuíno broliilciro pelo, espirito;,;pelo 
revolucionario. antes do ata-I/ impaciente deu arrancada até coraç1io c pelo grande amor ql1.e devotava á sua Patria, a 
que geral ás forças reaccio- uma legua além dellse redueto que serviu com fé repnblica,m e com bravura . civica. 

:!r~o ~~:l~~n~~~d:~ d:~e~~~ ~~~~~IlC~tO). titulo de reco- tos d~ M;~~S. d~lle~~~~~~~rie~ae!Ifn~~e g~!le:;~O~O:' ~~:e;!~~ 

realizar a 27 do eorrenie. I Em Curitybd, Adalberto Cor- sagem pelo scenario da vida publica nacional. com 8Ctos, 


. Mas os poucos combates reia. preparando suas_tropas, obras e gestos de alta e nobre! 8i~nmeação patriotica. 

travados deram oc<'asião a fazia as mesmas tençoes: A sua aetuaçiio na politica do , paiz roi sempre firme 

que com toda a sua pleni- I -Vamos ser os primeiros a e expressiva. l alo cnfcnnicl q IM cI~... M alr•• '! 

tude tivesse expansão a bra- entrar em São Paulo. Governador de Santo Catharina, deputado, senador, . . .,. '" 

vura 'e arrojo das nossas for-I E ninguem mais dizia nem Ministro da Viação e do Exterior, Lauro Müller imprimiu q~ánd()2cómbatid.S>êomõ ' Alophan. 'o elimi. ; 

ças. dirá que era «garganta».. á sua existencia e ás suas actividades um rythme proprio !~: : n~'dor mais pô'deioSõ--do ilciao urlco. o 'Alo- l 


O testemunho é dos nossos Getulio Vargas nuda dIsse: e mconfundivel e em que vihravam Ullla intelligencia viva \~ phan não alaca 'ô coraçiio, .na. produz su6res : 

adversarios mesmo. Iouviu,- apenas. . e clara e 11m p!ltriotismo muito lucido e fortc. \' 'nem outras . •ei'osaçoes desagradaveis. É o , 


Dentre os prisioneiros vindos I Elle' não trazia o illlpeto I Ao cerrar os seus olhos aos tumultos do mundo, havia ' ed' "" S " . d' ls ' 

do seetor Itararé, um omeial! dos seus eollegas de eru:r.ada, conseguido renlizar uma nobre missão: cumprir sel'enamen- ..rem 10 espeCl ,co .que os me ICOS ma , 

narrou-nos o seguinte. Imas tambem vinha disposto te. heroicamente mesmo. o seu dever de cidadão. ~. eminentes de .lodo o mundo J'e(;omm.endalft. \ 


Viemos para o sul certos para tudo e. cm Porto Ale- - . • é/l4 " ',., , , . li .
,j T"c) " .A N''
de que i~mos lutar c?m gru- gre., antes ~e sair. di~séra: NA HORA DO IrOl lan(a~a em Pelotas a[8R- ,.;..:?'.,':" . ,.' '.' '.:.y'. '..','.' ,> ' ..... ". . ;:pos de Jagunços. POIS essa -O presHlente do RlO Gran- . I I , 

era a ge~té que nos assegu-I de não emigl·a,~·á. AJUSTE ~I~atupa do dr ]010 Pu Creson ew " Taboa de 20 compro 

f:;.am t\Dham06 de comba- na~aa~fsbs~~' e~;~:~doCl~~mq~: I ~ Pelotas, -7 - O jornal 

No primeiro encontro. ,Po-I primeiros na capital paulista. O SR, {iE!ULlO VAR?AS ~ ou- "A Opinião Publica» lan- Os srs. fv\ario Brânt 

rém, verificamos, pelos tu'o- --- TROS PROCERES REVOLUCIONA- çou a candidatura do dr e COiiêa 

teios, que á nossa frente se i A reNlução deu logar a lR10S SÃO ASSEDlADOSPELASFA- PC ' . -'d .' Castro po"em os seus 

eneontrava gente bem mu- que se vissem typos os mais MILlA DOS QUE DESERTARAM Y respo a Pl eSI enClél cargos á 

nieiada e destra.' variados e extranhos. DAS FILEIRAS DA ALLlANÇA E;;tad9· . disposi'ção do novo
do 

Eramos al~uns de opiniü;o I Dest~s üm merece destu-' Cada 1/111 procura defender-se lia . !:'IoJe a nOIte em rel!- • • governo 

que não devlamo~ .p!oseglllr que. Vlmo-l<? no Grande HO-!iJllllllilflIcia de um sevelO iulga- ma!? de elementos soh- prOVISOflO

DO ataque que \DIC\ara~os. tel. em Curltyba . IIImto... dano.:; será fundado um
I 
Nosso eommandante, porem, Chapeo negl'o de a.bas enor- RIO. i (Via aerea) -- A se- comité de propaganda a

~~~i~~l~len~~mI~t ppa~~ti~, f~~~: Ri~s. G~~~~:' r~~~~IC~~~rl~~ I~~I~~~~~ u~~~a~~~i~:~~ :~l~~ qui. é em todo 9, Estado, Rio,!l (Amradiu) _ A secrdaria da presidencia da Republica 

5a surpresa ao vel'mos que 1I deixando ver na gola entl't.-[ Getulio Vargas, que se prom- registrando-se la adhe- forneceu á imprensa o seguinte communicado' -Os srs. Mano 

os adversarios vinham tam- aberta ~ lenç.) vermelho da tifÍC'ou em -attendel-a, desig- sões dos Inunicipios vi- Brant, presidente do Banco do Brasil e Corrêa Castro, direc:or na 

bem ao nos~o encontro de revoluçao. Er-poras ._Io!lga.s nan~o ho~a para esse ,fim. \Linhos. cart;!ra ~amh~a~ do mesmo estabeleCImento, ~uz~ram os ô~us c?r
",mas eI'gUldas, sem atIrar. !cantando no nosso ch,tQ Jloll- Essa mformação e como A candidatura Pv reu- gos~a dlsposlçao d.o. chefe do governo provlsono para nao cnar 


Ayanço dess~. f~rma não d~, e a ponta d~ espl~da quu- quc UIll complemento á nota I b' .. ; :t' , ' , difficuldades ao. nqyo governo em virtude das accuslções articllla
podIa ser de mmllgos, mas SI tocando o chao. h dcntro que enviamos hontem sobre ~~S S) mpa IaS. das por alguns lomaes 

só de camaradas. desse trujo um vulto alto. de a pre!'cnça de venerando sr, n '11 • O sr. Getulio V~igas respondeu-lhe5 que essas al:as iunc-


E estacamOE surpreso~. Ilongas barbas cerradas. Protusio Alves no Palacio dO ! l'e~S~gUluO fi [Ommum~mo ções lhes foram cORfiadJs altende!ldo a competcncia technica e 

Mas nossa surpresa .durou Tinha-se a impressão pcr· Cattetc. Rio 7 (Amralilio) O chefe de integridade moral de ambos. 


muito pouco: os que vmbam feita de que 8e rccuaI~\t. um Trata-se. evidentemente. de Polici~ ordenou h~je uma serie Ne~te periodo :Ia vida nacional todas as accusações esta....m 
ao nosso encontro, seglllldíls seeuJo e cstavamos asslstm.do salvar. ou, pelo menos, ame- de dili"'encias coroadas de pleno sujeitas a exame e syndicancias para <l apuração d., verdade e 

depois já se entrevernram ,i !lassaJ~clll de um gu~rrcll'o llizal' a ~itllacã~ do sr. Paim, exito ;a colonia dos elementos satisfação da 0l?inião public<!. 

comDosco.~orpo a corpo. Era farroupIlha. todo b ': IC b a <!. o que contmua enfurnado na le· communistas sendo appreendidas Tal procedImento enquadra-se n~ ;; normas traçadas pela re
gente do RIO Grande. com.o os homens de HiJ, . n.o.~ gação peruana. Por seu lado. numerosas' rOlas volução e não visa particularmeilte a directoria do Banco do 


arre~tos aos luxos da clvlh- a família Pennafiel está apl'e- ". Brasil mas abrange todos auxiliares do governo e o proprio go-

Quando em Porto Alegre zaçao contemporanea. cnsiva dennte de toda essa J'!o"em se" u'ls/'la"as verno cujos actos estão sujeitos a exame e syndicancias para que 


se foi despedir do DIARIO Erll: Waldel~lal' Corréa. . mudança operada. A noticia . ~ U ". U possa ser ~umI>rido o programma moralizador que n Nação esr~-
DE NOTICIAS, o general João Major das forças de seu 11'- de qtle o governo revolucio- RIO, 8 (Amradlo).O sr. dr. che· ra ver realIzado. 

Francisco n~s di~se:. m~o Atialberto, elle ~andara nario será inclemente para fe de Poli~i~ resolveu que .o.s --------..------------- 

-Eu sereI o prImeIro a en- aftar a e~pada dos dOIS lados. com aquelles que ajudaram a presos pohhcClS podem ser VIS' A revolução na Sedio refoJ'mados 15 
trar com mlnhns tropas em E, exphcando essa prccuu- passada administração res- tados. 

São Paulo. ção a um amigo. disse: ponsabilizando os culp~dos e .--- - ~ - .- ...-- ---- - ...-..---- Bahia generaes 


No carro presidencial. 1'10- -E' para não perder telll- confiscando-lhes os bens to- O mercadD Rio. 8 (Amradio). Serão re
res da Cunh!l manifestou o po_ no entrevero: pega pelOS mando-lhes posições e. final- Rio. 8 (Amradiol O mer- formados por estes dias ad 
mesmo deseJO: dOIS lados. mente, deportando-o.s. veio cado do ::ambio func- Como está redigida 11 ministrativamente, os ge~lt'= 
r.l_ B I ' - . augmentar o:; nervosismos e- . r resposta do generai raes Alexandre Leal, Santa 
UUl anco A pr:sao do major xistentes e, ainda esta manhã. CIOOOu na expecta Iva Juarez TavoréJ á nota CI'llZ, Hastimphilo de Moura, . 1 Leonidas Hermes a esposa daquelle ex-deputa- com a mesma taxa de que lhe enviára o Sezeh'edo Passos. Potyguara,InternaCIOna I do hontem. general Santa Cruz.esteve no Hotel Riachue· O mercado do Nepollluceno Costa, Azeredo. 

". RIO, 7- For~m delldos. hoje a lo. onde confcrevciou com o café funccionou regular- d t Monteiro do Barros, Gil de Al
Ogrande~stabeledl}lento bord,) do .Flandna'. prucecen- gener.al Flor~s da_ Cuaha a lnente com ü Dreço firme ao ser epos o o melda. Cados Al'lindo, Dioge

de cre<1:to tomana a tes de Buenos Aires, o major respClto da sltuaçao de seu d 19~50() ~ Presidente da !~epuhlic{l nes Tourinho, Teixeira de 
seu cargoosempre~timos Le?n.id;!s ~ermes e o lellente e~poso: que. ~~mo. s~ .sabe. e ,. . . Rio. 7 (Via aerea) -- Oivuiga- F.~eitas. Ma~~ad,> Vieira Fe:1 aos go\-ernos ArIdl" N.. ,rlu d~ SOIl7.a . ~Ia ~elventllal\O ~ltal~cIO ~'l - .. ..- .. - - --.--.-- ..--.-.--- . . .---.. se agora a resposta que o ge- nuudo ~Ie~ellose OlymplO SII

W .. t 7 - Está spndo Levados para a 4" delegacia Justiça e está na l1,nmmencJa rI!- .do balanço das responsa- neral Juate7. Ta.ora deu aI) tele- veml. S~rao tambem rcformli
b' ~sm~~ O;;tudos nos clrcu- auxiliaI forijlll apresenlado, ao de p('rdcr o cal'tOl'1O que poso blhdaúes e cada um proeuy/\ gramma que lhe cirigiu :l gene- d08 varlOs coroneis. 

fo~~n~nceiros Ilort~-americ;mos respectivo delegado, cap;r~o Che- sue. ... acautelar-se e.defendor os 111- ral Santa Cruz. commltnicando _ .. ......-..--- 
o plano de creação de um ban~ valier. a quem lizeram declara- Emnm. atravessamos a bo- teresses proprlOs. uS t~~'m()s ela proclamaçã.o que n suhMilulD do t!l! 6"'111/1 

co gigantesco. de organização ções. _ . ' . ----- -.-------.--- - - - - -- publicou,. ~o ter conhecl!"e?to U U~1II11 11... IIIU 

inl~rnacio~al, cujo fi.m principal RIO, '-; O major o Leol1ldas Uma pagIna de ASSiS Chateau- da .deposlçao do sr. waShmg,OIlI Uopnas no nguarlo dI! DII 

serta deSVIar cs capltaes paraos Her~n:s d_cla~ou ao 4 delegado • LUlS',. !I 11 11 IH 

mercados em crise. O grande aüxllJar que.fora lorç1do a trans brland .~ssa respGsta esta l!;srnl re- Blande "O '"I 

estabelecimento de credito toma- fJor a fronteIra da argentma .:om dlglda: I • IIU 
ria a seu cargo os empreslimos n~ais de 200 1.lomcr.s d? sru re- . -.:xx:-. . .c Arac~jú, 24 - General Santa P~I:tO Alegre. 8 (Aml'lldio) 
aos governos, bem como a aber- ~Imentc; depOIS de OOIS lhas de Nas columnas do «Dlaflo da NOite ». esse lorna- CIUZ, a oordo d~l · Commandan- Z;:al.la se no nome !lo sr. ~1lI.1· 
!ura de credites para cs:imulo;j tnten~o c0!ll!la!~ com os r~vol- lista f2Z um perfil 'dmiravel do 'SI' Joãó te. Ca[l~lIa' . Bahia ..- Urgente -- ncJO ?ard?so. para 8ul;slltUlr
actividade industrial em todo o t?sos. por lS~O .que lhe cr~ inu- . . . N" d" F' t ' • . fiCO sClente dos termos de seu o sr. .Gelult'! Vargas Da pre:Sl
'llundo. 111 t~nlar leSlsllr por mais tem- e\·es a on oura despacho. COllocado, desde ha denCia do Estado. 

po ás forças victoriosas, que cer- oito annos, em campo opposto _ _ _______ __.__ 
Como vae o governo- cavam São Borja. Rio, 7. (Via aerea)- E' ~ste o Iofft!rccer ~ma batal~a mil vez~s áquelle em que o sr. general tem UII ~ a "I 

do Maranhão Accresc.entou que, desde 3 de trecho .Imal do artl.!,o, hOJe. ~o Imal~ .lanclI~ante. mIl vez~s m~ls militado, não S?~ nem quero. ser, a BriO Bu ua 
. , outubro fIndo. data em que re- sr. ASSIS Chateaubnand no «013- traglca, pOIS que deverIa fenl'a nesta hora deCISIva dos deshnos R 8 (A d') C 

RIO, !AmradlO) O governo d,! bentr,u a revolução. não mais rio da Noite ' sobre a ~ttitude d?lcontra o sent!mento conservador patrios, juiz de sua passada 011 senl'~.si<Yna~~ad~oc;ot:n.sta-d~~:. 

III

~aranhao telegrapholl pa~a. aqUi poude manler communicações sr. João Neves renunCiando á VI- contra a famIgerada tradicção de presente coneluda, d ' t .7 ,n~u a u 
dizendo que:1 nova admmlstra.- com o governo federal reccben- ce presidencia do Rio Grande: legalidade. contra o 'pela ordem. Obedecendo aos impulsos de 10 ~eve; e~ a~ serviçoGac.hvo .. G 

ção vae correndo com regulan- do, ?e~sa dala em de;me. apc- «João Neves arremessou-~e na a. «outrance» ~e seu proprio par- minha consciencia e CII!11pr!ndo ~ ~lr!~n~rar1S3~~(!SO. ~ILaraes 
~______ nas tnl~mações para se render. na batalha com o deno~o e a InSU; I!Ido. E_o heroIsmo spartano com o pacto de ~onra que Jurei pe- b o las npc.S 

R I 
IÚ ~I I d Argenllna. fiação de um paladlllo. Elle fOI que Joao Neves sustentou esse rante meus Irmãos do sul do --------- -.---- Ir IlílPB auu eR[ a osr. .Os olliciaes e soldados brasi- ~ pampa iniegral na sua valen- embatc é a p~gina mais lumino- Brasil, proseguirei minha marcha c.os _de democ:atização e mora-

IItH Dlal"n ApOOh!l lelros foram bem recebidos pelo lia. no seu desempeno. na sua sa da revoluçao. para o sul, até que delles receba hzaçao do regime. pelos quaes
IIlrl I. 1111 governo e povo. audacia. Todos nos, parahybanos, con- quitacão do juramento feito. Meu me venho batendo. em comrnull1 

Rio, S ·(Amradio). O sr.OSWj- . Com o coração cheio de idea- ~ideramos João N_eves grande e coração de patriota e ~hristãu a~côrdo c.o.m os revolucionarios 
do Aranha ministro da Justiç nln"a OS Baame' DO" del"eto hsmo. se bateu com uma alma Immortal como Joao Pessoa. folgará que nesta derradeira eta- CIVIS e milItares de todo o Bra
deu hoje a' sua primeira audie ~ n U \I r r de tal modo quixot.esca. que na Quando a animalida. de, do Cat- pa do cumprimen.to d". de.ver, si!. apoiados pelo~ governos do 
cia ublica atlendendo a ccnt - . -: hora em que o~ m~ls crent~s ar- tete ensopava de sangue a 1I0S- sua ponderação Saiba eVitar IO!!- RIO Grande, MII13S Gemes e 

.nas ~e pessõas de todas as Clll - RIO, 8 (Amradlo). Responden- refeciam, elle lamal~ ~nsanlhou sa terra, João Neves .. era o pul- til derramamento de sangue Ir- Parahyba. 
. e do a numerosos estudantes que as armas nem admrttlll quartel mão por onde a Parahyba res- mão Chegando a São Salvador. pre

ses socla 5'. . lhe foram pedir que solucionas- ao inimigo. pirava para a liberdade. .. A'mim pouco me importa que tendo "organizar. em nome do
UII"O rhftllIPI' ··Osr I!Dltado se a questão do exames por de· Silstentou todas as lutàS e era Sua grande voz,.'ungida de ar- o . sr. ~ener~1 aceite ou não a in- povo•. um governo provisorio,

O• I LHIí!I .. ........ .:11 creto, o sr. ministro da Justiça um soldado que muitas vezes pe- dor romanticó, alma caValheires- timaçãÕ que hoje Ihe)iz. aguar- exercido por um civil idoneo,
'. "< nIKlDaa ... declarou quecom calma .e pon- lejava em duas frentes de bata- ca e admiravel d(\ Rio':' Grande, dando.. ordens da Junta de ge. póisos militares que se revoJ

:r • ,.·. l'~U . deiaçã.) tudo se.rá resoivido .a Iiha: na rua" ,? mosqucteiro do foi para nós, p,arahyba,lÍ!ls;.:;(je.n- nera.,es;'que acaba ?e. ~ssumir. o lara!,"~não o fize.r~m para ganhar 
,RIO, _8 (Amradlo). ~ O .Globo> contento e que ficassem tranqUlI- pampa se baita conlra a petul~~- tro da tormenta,. a, estrella'l~ula- governo cta Repnblu:a,"'",':.,. pns!çl)~S' e ':~ ""ht~re~ {Jue ad!1e; 

• ihforin.·a:que "n ...lo pe~-IIO.• os estt!d2!1!p_ agu:::dand.ü!Cia ÚO . !,H~(: e era . ' I)Ie ......I. a dora o.que n.unca·.nns ftz dnn .J~ , ..Ulllma .hora ..•.. i r. EP.'tac ..... .... ... s. ~ C_~, . . ......!1 ~ ..O ~s.a Jun'Q 'nào> rcceb,ere! O!;; lri:a!" nãO \ ioão 
- sôa .chegati ,qld I CIOCO de .. dc- com serenIdade a prOVidenCIa e magl1lflca essepelejajmalspor perar dat'n,t~. <knl, rmqulllto ~Ia não' Jurar dlgnos'~ de exerce-Ias. Saudao f. 

Icmbfõ' proximo vindoúró; ; ju.ta e necessa~ia. '. traz dêuãs linhas, eUe" tinhá ,d~ obedlencia lOS prinçipioa bul· ~ - amttAlJN'r~ TOrMl.• 
~ " ". - -'~', /_':~;",;~- ':~~~.:>~ 
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& 

du UH. EDlIARDO }o'I{ANÇA :" I US ou. H lli'IU!! t:lWH}2jK~"'f'" I VARODA. .& MANAC : du liolbLluLa 

r~;a a cura externa, efficaz;de · leridas;··darthf(ls'· ·suores · fétidos ·qú&la·~dllsT - O lDEU. P01TRA'J ,.uIl~~ I ~a40 prIo Dl'. BdQ&'~o l"raqo- ' 
cr.heHos e ljualquer molestla da pelle.-uniCo. remediobrasileiroadoptado . I .~ ' .....c ··.··. .•.•.•.. A ~ I O r~ doi dtpulal.,o. par- atf CW'a '~d J M" ;" I eu <to :ló:II(.. '-d .;,....... ' .•..'.- •••~.il .•.•.....•...•...•..........•. ...•.• 


n~ Ecropa, na Amerlca do Norte, Argentina, üru~lIay, Chiie etc. " rec;.o , __ é:;ca 3 )' tl W -..:'""""" ~a SolDO, "'" , dOfU, ele. 


J"icos rl6 ~ ns ilario8 no 8iósil: ARAU.JO FREITAS. & . C.- Rua .dos: Ou6va3, 88 Je 90~a~"S;' ~Pedro i 90$ - R' 4Ueit1l -- lU EIa~: (l. ER~ • l. !tANIO I 
i4a&J ~,,~ . ....!li!-il .... lv -'';;'À .';"'''" -J . _J.:...._~. 

O ODCOa_GaDa••OD... • •••s 
[rn~resa Nacional ~e Navegacão Hm~cte 	 i OSaphrol sempre victorioSD : 

Tnm::;porte rapido àe pa~sageirüs e de carga~ com os 	 • . [:' po. suidoda mais I 
II!S~~ alcg-ria ~ 4ue ' lhe

p~qHct(>S «Carl noepcke», «AllIta» e «Max» dlrIJoO presente attes-' I 
tado; Depois de'Uma 

Saídas men::ais de seus ,apares do porlo ;fe:FlorianopolIs : grave enfermidade; . • 
que me reteve 'no lei- • 
topor mais de um I , ..• [f~.

Linha Florianopolís-Rio de Linha Paranaguã, escalan- Linha 
Janeiro, escalando por Ita· do por Itajaby e ~ão Florianopolis 	 ~~~à~~iJuee~t~~ot~~f~~= ...:~ 
jaby, S. Francisco e Santos Franciseo Laguna queza, que já mesen- ._ ;. 

tIa sem coragem para • 
I volta! á actividade. . ::. 

Paquete Carl Haepcke, dia l' D '.. . _ Em lao ~olorosa e ai- o . ' 
Iltctlva sltuaç~o. o meu medICO assistente ' . ' 

Paquete ••aa, dia 8 Paquete Max, Paquete Mil, dr. Ivo de . OlIveira aconselhou-me o uso •:• dias do .esple!1dldú SAPHRUL, . e logo nos pri- • 
Paquete clra Haellclle, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17,27 melros dIas de tratamento com o SAPHROL • 

sell.li lão at:cellluaà.as rn.~jhoras que ao ii- _ 
Paquete 1111, dia 23 nahsar o quarto Vidro Ja me sentia íorte • 

: ,Saidas alegre e disposto, tendo augmentado 4 ki~ • 
Saidas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas I~s d~ peso. Maravilhado com o extraor· • . 

dmarlo resultado qu~ colhi com o abençoa- • .. 
I 
I•·s-o Tod? ~ m..?~i~~~t';:- deUp~~sllg;IIl·~.,~ · ~UJ·gll~-;·l~;;~ p;J~ do SAPHROL, enVio-lhe a minha photo- •

AVI -truplcne lula marlü. graphia e attestado.. dos quaes pode fazer • 
PASSAGENS: Em vista da grande procura dI' aecommoduçôe!i em nossos o 	 I '"uso que lhe conVier. vapores, scientilicamoll ItOS sra. interessado!! que s{) aS!lumircnHls compromisso IMPORTANTE Porto Alegre, 23-6-30. . 

com os commodos reservados, até ao MEIO DIA da saida dos nossos vllpores. I 
ORDENS DE EMBAkQll~:-ParH facilidade de serviço só daremos ordens Phenix -(Phenixéo unico • Zaci~;fJc~ci11~:.~II~~~~evo~z::fdo • 

rle embarQue até ao MEIO LiA lia saida dos nossos "apore~. nome do legitimo emplas- O . r)~ 'lccordo com o i1.Uesfado acima ~ed.. (O que, formado o li
Para -passagens fretes, ordens de embml]uc ~~ demais informações. com I)S I tro). Exija na pharmacia o .. dlagnostlco de uma PLEURISIA, 2COilsclhcI ao pacic-ntc o uso do ti 

proprielarios nOiTe Emp!astro Pllllnix, o ~;~ge~ít~~l ~~~~~t~~~ilOj; ;~d~1C~~tT;I::~~b~~cido~o ar. Muito 11
Carlos Hoepck.e S. A.. mais antigo, o mais usa _ OR. IVO DE OLIVEIRA •Rua Conselheiro -:\Iafra, D. 30 do e o mais conhecido Em fedas 2S Pharmacias e Drogarias • 

J! 	 ti,-_.~-- 0.0 	---..-----------------.--- OI • ~ .......: 
G Aluga se Em casa de farni- -- 
f} • lia, qua!·tos muito 

'commodos, com 
para familias ou moço de

1!,~1}~iHli ~:! 	 ~ pensão, 
I se1"",1i~ ~,,~~.a O" 

(O tratamento, Os 	 quartos
fi ~~ ~.! ~ ]~ ã;.~ •
!! ~ o .lI>" õ~ c;;:.& ~ 2.0 I O habil clinico pclot~n"r c di9tincto S<!crctario do dali· Item janellas. 

~ '"; ~oi'" 5:.i ~-: ~ .... fEl, to C~ntro Jv!~dico do Hospital da Santa CU9a de A tratar a rua josé 

ti ~ ,:lo:::;;l 0g &15.. I:llll~ ~1;I~i:'~: a~~lc~r~l~c~~~it;:~;Õj~ Ã~~f;b ~~l~c~~~:~de bUU ~ Veiga. n. 21. l, 

!,'III.i_~ê_'.; L";'; [i!i:' ~~" ~~ IIImo. Sr. Eduardo C. Sequcira. 


"-.:. u ""~:::: - " Os resultados ir.equivocos por mim constantemente oh· 	 ~~~~~~~v 

li' ~ ~~l ~ ~il ·a :; i:';~ fa tidos com o .Peitoral de Angico,. preparado nesta cida· 
!. ",.é!",~~ e.~fzll'ã.o de sob a vossadirecção,levam·me espontancamenteápre 
J~ >te e] e ÕO fi oi E. ~ II i! goar a~ suas virtudes therapeuticas e a aconselha·lo con· 
: S~ ~ oll -- .. 'à~. fiante em todas as molestias do apparelho respiratorio 
I a 'O: e!&XI .. D o ~ acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce·se 
k ..s:::J e '~ ~ c:::. ~ .. ~ Q ti de um modo tão elficaz e prompto, qaenão se deve hesitar 
n ~"S:;.CI ~ ~ : I:l , em preferi-lo a qualquer preparado congencre extrangeiro. 

(I 	~ ~";l .s _>'c • :ft~~c~e~~~ d~a~U~u~ ~~:;i~a~~~e~I~II~::i;~~it~ra~ed3!iVt~: 
..9 _ 60 -o~~::: So_~~.t' g'co h d erecer dos n co egas a maIs 11 . I vu·,,_ '" _ u.!!Ci'" g~ri;a ,..~. em· lC us arga I 

P'::lotas, 2 de Sekmbro de 1922.~ (Firma reconhecida pelo notario A. E.Ficher).I~ 	 . . ... Exigir o Peitaral fie Anoco Pelolense 
fl ,. 1 Licença n· 511. de 26-3-906 

•

, .;.~ ',' . .' ~ G Oeposito gelai . Drogaria SEQiJEnla - Pelota&


O Em Curityba na Drogrlrill S'êgel á Elzel, Minerva, André 

t) ~e Rarros, .etc.. E".J Fitlrian()p~!is: .Hoepcke. <Il. C" Rau· 


• I 	 , • Imu Horn & Ohvelra. Rodolp'10 PlOlO dol,uz, Vluva Chris. 


O ~~~.a~~"p~~~~~~á lÀ~b{~;~\:~i~a ~eêr!~u~lt!Orddn '" C., 

• J. ~'It'oo!I 

I
 
;G"OO~... ilDGfCa. tO G•••: 


-----_ Depure •• u eangUi2 
GraIides e pequenos tôdos procla

mam o Peitoral de Angico Pelotense, o 
''Fortle~a _.",.~a 	 rei dos l'emedios para resfriados, tosses 

e bronchites. E' o preparado por excel
lODcia, empregado em todas as moles

Or. Pedro de Moura Ferro tias das vias respiratorias. 
A' venda em toda parte. ADVOGAI)Q'Augmenle CJ~U pe•• 

• ~g e::u:tAtt..... . Rua JliI Pinta, n. 1
Com o tn!,tnmento pelo EH"h de 

b!flame, o {}'J'r::nte exp<:::r!mente logo um. (Altos da Pharmacia Santo 

trl!lnr;fcrm~~l<:> M-~ _.eu estado geral; .e 
,Agostinho) eppetlte ~u&merüWo, 111 dtgel)tãG !Se fu COIlIIII Das 8 ás 11 e das 13 

IaelUdade {devM~ CQ /'ll"scnk-e}. a c6r ás 16 horas. 

hrna~u nultlldóR, ., r')lI'to nm!~ fresco, 

Melhor 41S~o~~ao per..) o t. b&!ho. ma" -----------------r.-:ç. ..e M I: cu . ,.~.r&t~"', 
' ....	e c ,e~pÍí"il'Içã6 tacH. SBn~o as e,sên~óri~~ :\~

O doente toma·.. e &.r~ .... A beleza SÓ { perf ita~dG••~I,te ~' Uft ' ~h catw com o c.1bello ondulado ..idt;Ci"lIttt.y~,.. : (f ,. EUxlr .. I e ' e Mrdb ,ue stOOO ~Jt a ,tcc,,,, 
~~,.~~u,atf\-e.~o.o, ea fenn_ Ik: o.. OeMI prtj».(~O . q e r.. 
~"8t G"cram -• .,...... . ""r... c:~~o!!OO~~\!~~'fl,.a.~"tt~~-
.......af t-... r... e..-. ..,.s..... . 
 WII <) I IIcI o c ,.rmlllto "'''.ca.. ~ r::.:.=_S~Pi;::trll. CaIxalIIPVII4 ?. 

t.". 

o-RDA (! edo de S, Pllllo) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:at:celllua�.as


--

o ESTAOO-Sabbado 8 ~e Novembro de 1930 (3) 

• I 
.---------.,'"- /~--. '-- -- •EMPRESA BALNEARIAOEstadall=- r.:.I:' d= ~=I ... Um~JJe~t~ que~ -BEIRA -MAR" liMITADA 

.-:n:-

Diario Vespertino II depustu · dl,lnil~I:,Q"! W.ld Iro U on S.llu. Dtr«tat-TMsou_rcJro d ~ Emprua 
E••r, EIIHlral_ESTlDO LbI. Rio, 7-Está no Rio, desde .' _: xx: _ ' - Bllnearlll '.~' Belra-Mar'.' Lhllh.d., no t.:<cm:ldo do C~"i0 de Olr«.
11-

tor-Presidente, convida todos OI nbofctl .1cdollllUS ~ra um" 

Director: ALTINO FLORES t~-hontem,_ proceden!c ~e Vcto- A r _ c'a do sr Joa-o Neves reunião a ertécLuar'-se f.qt1l~.f~lr~ 10 do cOfr~nt~, blO hou ,


na, (l dr. Edgard TeIxeIra, enge- enun 1 • nos salões do (;:Iub 12 de Ago~t(l , ·_ 
_ Para ., essa Icunião, em que serão Iratados assumptos-de . r.t (t CAssi~d~C:~-~REU ' !~~~ii~~<~ng~r~~Od~~st~~I~gr~~~~~ commentada em artigo publicado ximo interesse, pede-se o coniparecimento de todos os senhores ac-

G • . JOÃO MFDEIROS Ique na capital do Espirito San- I "D' - . d N 't " d R'elente. " _lo fa7ia estagio de uma longa e pe O lano a 01 e O 10 c1onislas. - FI~riàlÍópoIiS, 7 de Novembro de 1930. 

I
interminavel jornada alravés dos ... , 


Anno ASSIGNATURAS: 35$000 mais longinquos Estados da Rio, 7 (Via aerea) - O sr. Cumplido Santanna, com Requisl'lIias fel'tas -
Semeslre 18$000 IUnião, cumprindo assim o cas- mentando. no «Diario da Noite., a carta do sr. João Neves • ~ _ I' memoria de'Jal. 

Numero avulso $200 .~~I~ ~I~:e~~:~ rl~o;~st~e~~;I~~I~~e~ e sua renuncia á vice-pl'csidencia do Rio Grande, chama-o pelo sr. José Amêrico 


sulia á sua altitude desassom- de .Grande clarim da ,~lIiança Liberal- , dizendo que essa ~ 'Pessol 

Rreu~acJço~~ epg~~c~~al~á brada em face ela canelidalura ~~i~;,ac~n:llumo~oe~~l:;e~t~i::el~I!!, :~~:Snc::Bi~~esqu:;r~~ João Pessoa, 7 _ O pre- i 


~ Getulio Vargas. cteres que estiveram a servi"o da causa da redemp"tlo 1 Tocante ceremollia , .'Y 
Teleph 22--Cx. postul 139 . <? .engen~eir~ Edgard Teix~ira nacional. _ sidente José AmericodeAl, :dos officiaes inferlo~ ty yI

Ig~:1~:~~I~~ctRio~~I~~~~t~~ se el!~~~e~~e~~i~u:e n;~N~lec~nc%~~ã~~~ dOU\~~t~o:oc:~;~~ Fi!~i~~r~at~=~~~~sB~~ Ites da brigada militar j 

d't se em I ,q. d~ começo a se:- •glla nha civica cm que valendo-se do poder magico do verbo sil nesta capital, sendo 100 IAcre 1 a- ~i~~I1~~~~.stao da successao pre ' extraordina!,io. desferiu golpes formidaveis contra? regi- para o 12' Batalhão de Ca- col,~niolll'l' ss7a-o-de NI"nUt~elrel'orores~ 
uma nova confla-j Ligado in limamente ao povo e men ~e':P0tlco ~lIe acaba .de esbarro~dar; Pólle dlzcr-se çadores e iguaes quanlias " 

_ __ [!nVf'rn(l rin gral1d... E~t~ctn s'lli- que nm",t!em trab~lh?u IIIOIS que o SI. Joao Neves para o para o 23' e o 29' Batalhões, do terceiros hatalhiil) da -,_ 
graçao europea Ino por laços dc eslreila afinida- advelJ~oVro nfvo re~l1l1e. :- , , e 50 para despesas a caro Brigada Militar esteve á 

. . Idc. a par do ~(:1I temperamenlo ,. ctor,a da ,rlJvoluç<l:0' em que collaboraram todas go do thesoureiro das for- torde no cemiterio São 
. -·XX:·- de rcv"luci"n ' r' deacãe oque as elas.ses, nao. IOi ~bra slmpl~sm~nte d~ espada. Quando ças em operações; 100 J - B -' t _. - 

Paris, 7. - O sr. Leoll l ll ,,,1 ., . a I~), " ' .., ', est!! slIm da bamha. Já ;t COUSC-WllCla nacIOnal estava des- contos da agencia do Ban- oao aplls a, _!lIlIn 'ne 
Baiby, direcíor do .IUlntnsi-1 ; _~~iu~ii~e\'i ·ll1te~'\,:~c;;t .~t:·:_~la.~ perta. E (11Ielll despertou-a [oi. evidentemente. a palavra co de Brasil em Gara- prestar commovente ho
geanh, de regresso de longaltal ; d " E~~yl"T~: ' .'c , ,~c:I~~ que deu [órma á aspiração colhletiva. nhuns, sendo 50 entregues menagem à memoria do 
viagem aos Esta~o~_ Unidos. lo.~<~ seIdc~:.~·:~rd ad(,lxlc,ra a c~\. Dcpoi::l _de exalt!!r O valer, a cOl'llgel~l e ~ devotamen- ao thesonreiro das forças sr . João Pessoa. 
E'scre.ve que a OPI~IUO nortc- didai:rra O~tll;:O Val~a~ _~lo to ,do sr. Ju~o Neves pela eausa ~gora vI~torlOsa, que elle em operações, ~apHão R«y- Cerca àas óezeseis ho
amerIcana aoC:s~gnfdad~er~~ Pessoa, á qll<ll prestOli- 05 'mais defend.eu ate com .armas nas maos, assim conclue o sr. mundo N.:wton Leitão e ras OS valorosos soldddos 
mente na p _ relevantes serviços COI\lO solda- Cump~ldo Salltanlla. os 50 restantes, remettido~ 
nov~ conflagraçilo no velho do da Alliança Liberal e 110 de- J<,' esse bome?1 que.. por ser .e.oel'ente com seus com para o governo do Rio gauchos chegaram áqueJ
contlDente.. _ sempcnho de suas hllICCÕl'S de promls~os. e obedIente a palavra Ja empenha?a, acaba de Grande do Norte; 200 con· le eemiterio, dirigindo-se• 

.0 recente discurso pl:o~un- chefe 00 imporlante cargo fede. r~lIUnClar, num gesto exemplar de desprendImento, á ma- tos da Delegacia Fiscal em lOgo. ao tumulo do sal!
elado pelo sr. Mussohm no -ai . e . t 'b . d glsh'lItura suprema de seu Estado. Pernambuco, remeitidos pa- doso presidente onde eol 
Pa!acio ?e Ve~eza, acoentua deste<J':nod~x~~I':;,e~~'; r~le\l~:la~ . E' um exe~'plo que dif;nmca o m~vimento revolllci~- la o governo do Rio Gran- , 
o JornalIsta, e de molde a ossibilidad~s ara a victoria da lIarlO. Uma das figuras mais e?,presslvas, das que mais de do Norte. Iccaram uma coroa de 
corroborar semelhante pe.n- gausa naciuna'l.P trabalharam , <lue l'ctl emlcI'81.11 o !de~l em torno do qual se - -_._- ---,.. - .- - ... -------- -- -. flores com expressiva de
sarnento, apezar de não eXls- __________ _ .__ congregaram todas as energl8s naclOnaes, neste momento Divorcio no Uruguay dicatoria. 
til' nenhum motivo s~rio de O ex-eheie dos em lJue muitos allegam serviços que não prestaram, de- Div,!rclo ab~oluto:Conversão de Após a ceremonia to
querella entre a Itaha e m TeleO'raphos em Curi+\'ba clara, do !lHo de seu valor moral, que nada quer, nadd des4ult~ ~I~ dlvort lo-Novo casa- dos s' perf'llar~m per
seus vizinhos. Para a França. t) t. , recebe, tudo renuncia, para voltar á modestia de sua vida, ~cnt,,-Sohclte~ ,"formaçõ~s gra- e . '" ! 
conclue o sr. Baiby, existe t.nha 800 conto no só COIII a certeza do dever cumprido». trs ao sr. F. Glcea Montrvld~u ou manec.end~ dOIS mtn~t~s 
apenas a luta entre o libera· Banco -. _ - - - .. , . ao~ reprCSel1tal~t.CS no !l~asll sr DI- en1 SIlenCIO e poslçao 
lismo e o fascismo do sr. Curilybn. 7 - Ficou "pura· fi formaçao de um \ n16~~~~O '6'1 ~m'OIII ~~~IóF~~'IG,~~a- 'I~a~~a ~o~~t~ de sentido deante dos des
~fuss~ini, que c~~~~~\Ov~~s~:- ~~ii~ut>G~,.~t~~el~et~I7~!I(lth~'~ blóco dos paizes da RI! O"uClnHnRlft A. G~cca Av~n<:da R!~ Bra;lco, 133 poios da grande brasileiro. 
maaad~t~~~:d~ra, a qual"se~ de C~rityb:l , sr. Seixa~ Netto, fUFO a Central e o \ li 11 U H ~~I~!~.~~~e_ lanelro. _ __ T~l!nbem em ~icthero}~ 
gundo as suas palavras. dev.e Icasllu~ com uma sobri nha do p ~ JOÃo PESSOA 7- De to- nl' I!HAMI!S 11ft I!s"nrg nl! realIzou-se esta man~a 
revestir IIU! caracter 11111 - sr. Aflonso C': IIIa,.l'go e pcs seu alCance Id06 os pontos do E,,;tado chc- UIl li 11 ftH 11 UUD UII com grande concorrencla 
versal. s?a .da Ilre.hlccç.lO do Bllua' - ' gam, d,ariamenle, !.ohcias in- BUBRRA mIssa na matri ;:: S. João, 

CIOIlISDl? passad.~ , poss!-ltU ? al'is. 7 - Em enu'C'\'lsta nuroel'l1veis de leslU6 celebt'a- por alma dos heroes que 

Corte Real e esposa com- ~~~ c;:~~'~adllt'~Or.t~~I~~~I~~~~~ ~()~;e~l.d~.a~<!t::d~~: ~Ili~\~~;(;: ~~sr:~~I:;~~~~ilo pela "Ietolla Rio. 7 - - O ministro", ,da l:lOrr_e!am durante a re
municam as pessoas de ~ sr..SelxRs Netto era tel~- do ComrnCl'cio, teve oppor- i Seguudo :~ i"lp~'"usa não Guerra.envlou ao c~de do ~s.ta· \.oluç~~ ___________ 
suas relacões e anllzade .,raphlsla!la cerca de seIs \Unidade de se manifestllrso-'houve nmaso localldli.de pa- do ~alor do Exercllo um aVlsol~______•__--, 
que sua filha Inah Corte annos. ______ bre a utllidad() resultaDte da : ral:yba, pOI mais insignifi ' relativo aos ,exam~s "a Escola 
Real contractou casamento O I união dos ;Jaizes da EUrOpa\oante. onde o gl'aDdioso aeon- de Guerra, em que .Iesolve que Grupo de 
com o sr. Geraldo Rocha esaggregação fie um nran- Celltrlll. O sr. Flandin acc.;n· teciml'nto não desperlassC' ~s alumnos ~~ol!ercelro . a~~o cu-
Tavares. li \Uou que a miseria é o (netor manifestações de maIs IIllenso lOS exames J ~_ I~~~am IIIklO COI!- couro 


3-11-930 de i.lof'o J" plld·a em das idéas de aventuras pOliti- !jUbilo popul~ l' clulrã~ as rc.pedlva plovas e:

U ... UIl li I 1 ca~ e dp. todas as propagandas I Acba-se intel'amenlc norma- d,: ~ccordo com as n:1~mas pres -0----- WIk b ~ da des()rdem. Quando, porém, a vida em toda 8 exten9ão cnplas "o. ~. S. I\\., Belão .decla· Vende-se um COI1l

Geraldo Rocha Tar'an 's O 80 urga disse o ministro que acaba de do territol'io ~U1·ahybauo. rados asprr.lI1tcs loll'o tennlllado~ pletamente nO\·o. 
e Berlim 7 -Os jornae~ infor- 1'1'!IIi;:a~ urna viag~m di; 00- As Ilcti\'i•.!ades i~du8lriaes osO~a~~l1cs do segundo an- A' tratar ü rua Bo-

IlIali Co/te Real mam quc mais de 100.000 metros ~ervliçao pelo,s ~a.lzes.~a Eu- e c~~~er.c,1 aes esta~ toman: do das armas, do pPlI1eiro anno ca~'!!\,[1 n . bO. 
cubicos de rochedos se desag- tOpa, todos Os palz~ c~ntr!l e.s do IDIClatl\!IS n?vas e t.o1108 fundamental e dos do Curso de 

comnl//IIicam qUCSãOIlOil'os gregaram do massiço rle sete s,c houvess~m r;umdo debal- os bancos funClonli1D legu- Preparação telão o a~cesso del'-------·--...... 
. montanhas da margem direita do x.o de um .yslema commer- llirroent~ . . anno por media. Os alul11l1os DOlumentos BnwP.ttlúhlS MIl 

FpollS, 3 - 1I - 930 II Rheno, nas proxllnldades de e lal c,apaz de lhes. assegurar Os Jornacs reglslram ao ue não tivelem t)blldo duranle o pl amll 1/11 
--- WOlkenburgo. Ili_ CüITIlllillll IH'osperld!lde, iln- mes!ll0 ternl?O que chuvas ~nno lectivo e~sa m"di" serão lIeUOIU[i1l111as~=====:::=== 05 enormes blocos. que rola- ~~o, um gra~dc pas~o terá coql~o~a.s CUld.ns e~ ~Iverso~ submettidos apenas i\ prova es- ..I" _ JUIIIII" 

Mistura de amidc,n com ram s<?~re o valle, cobrem uma ~ldO. dado r~r.1i ~ .I.r ente n~ mUDlelplos ~e.tndcJ?S durlln cripta, cujo gráo, sommado ao . Reel.H:' I --,:. Os revolu
massa de trigo sup:rfl':le de cerca de :30·000 sl~~t:~~O~i~S~e~ lI1~t~~ifi~aEu~~ ~i:~;:~d~t!ms~~uad~oS' c:~~~~ da l11e~ia e dividida a somma Clonanos est~o exhun~an-

C
Berlim,? - Segund~ ~ eDcuts- ~~t~~0~~~d;~~~s5 ~I~d~!~:~ad~I~ovo surto no dominio d'a e- da pela pela seca que pt'oju- por dOIS, dará o resultado do e· do dos archlvos publIcos 

ch~ Almelgne>, o !"lI1lstro . da altura. Apesar dos consideraveis conoml8. O sr.. Flandin rels- dicava a lavoura e pequaria. xaÕe'alumno que estiveram cm docuI11ent9s que P'O\'<l111 
Ahmentação sr Schlle ventila a tou li proposlto o que lhe - --- ...- - ----- s, s deshone - tldades subor
idéa de aut~ris~r a mistur~ na estragos maft!riaes c~usados p~lo rôr.' d d . , "á O mais antigo club operações milit~res C~)I11O offí- :::. ' _ . " : 

ro or -o de 10010 de amido" desmoronamento nao se aSSlg-1 .1 a o . oooerva~ J . na f d B.'I ciaes em :ommlssão fIcarão su- nos e abusos prahl:ado~
~asPma~as fabricad~s com ~a.fI: nalava: existellcia de victimas ~:~mj~n:~c~~s~~~ ~~~I~~::~~:: espor IVO O I aSI . jeitos a essr crite~io.' devcndo pelo g overno passado 
nha de trigo pure, para auxlhar \1~'~0_~ __ _ ras loca lidades da Europal Seltun~o.o Jorn~I., do Rro pre.st~r o exa.me escnptcos (IUe 
os productores de batatas. Essa N - d . -. 'O' . . . de Janeiro. o mHlS untlgo mCldrrem no Item, tão lo?o se· --.-.--;------ 
idéa é repf'llida pelos centros de egoClo e cccaslao. CenIJal: Is~e~~I.nlst~?,POrhm, cl::b esportivo do Brasil é o ja possivel o seu recolhImento .Rt'sldenc/a do VlgarlOeCOll
padeiros, que são conlmios ~ e ~f7~g~:;:;;Ja ~1~I:a ~~c~~con;(J~I;~~: ~~;u~~d:!:\~~~n~~~:~Il~a~u~~: CI~b Br'asileiro de_ Cri.clet, ás escolas.,.. . Ia de (ljulor da Cathedral 
qualq.uer classe ~e mescla .o~n. Ihados sIta nJ "AI•• mcda João la região. oade a mdustria cUJa data de !undaçao alDtla ~ã.? ext.e~slvas .a E~coe do 2 
g~tona, Dorque ISSO causana 111- Pessoa" á IralU na mesma ou tia oceictental teria enormemen- nilo eSlá bem esclareCIda, mas AVlçao MII~tar a:; dlsposlC;Õ r Rua 8 de Setembro, n' 24 
numeravcis contravenções de im- rua ConselheIro Marra 36 ' 1(' a lucI'ar desdA que fosse que altiogiu seu apogeu en- presente aVls~, frcando 0.5 a UID-
possível controle, prejudicando a O---~---~;- :--- r~~t"b(>l"cjdo o ' po"er d~ tre 1880 e IR85, ~ttando sua nos do tercelrõ 3nn~ dlspensa- Reside/Ida do Sacristão. I 
sua IIldustria. __ _ ___ . S aUI~~ DIlICIaES e co~pr~"dos caropone;es. I;U: frequencia er~ sempre avul- jos das. pr.?~~~.~".:!:_. Ina antiga resid~ncia parochial 

. It' as farrnhas dos di'_ bretudo no tocaute Ao; Índus_ tada, em mediU de 3.000 pes-~ . I, celltig~a á .Cathedral. IO d drecor OS .sa OS em trias de lã ai odilo e couro soas. f F A revISta por _ 
paraquedas redores de reparti- , g . o campo dessa associação rou- ruu exCeIlCn~!a. I E.tpedlel/te paroclllal .1 

Munich,7 - Afim de tentar - esportiva, fuudúdll para 8US- No Salão .masDeclaraça-o 
a conquista do -recordo em salto çao ceder a uma sOtliedade de _ ____ . __ _ das II ás 12, e das 15 ás 16 / 
de _para-quédas, que é actualmen- A esposa de um alto funccio- _ cat7aJlos de corrida, el'a nll O BIIl'-oueHIRlenlo da enllllllJa hora3 no escript:>tio contig-uo
te de oito mil metros, o joven nario foi ao palacio da pol;cia O abai ~o ass gnado declara ao rua Pllysandú, esquina da líf á Cathedral. ' 
piloto Guilherme Markgraf con carioca com o fim de pleitear C.ommerclO .qll~ vendeu seu nego~ rua Guanabara. onde boje es- - da -11ft ---- ..---------._-----
tlato;! a construcçãõ de um ba- uma conCEssão pard o automovel ~'o de vare~ol ~~ ~ec~O~tz~a ,m~.'~ae t1\o O C. R. Flamengo e ti l
lão em Augsboulg. d", seu marido. os ao sriJ r~ ead~ de ~al \I~r Paysandú F. C, . _ Paris. 7 - O seientistn nllll IHUilil1l D=l1li111111 dI 

Markgraf espera elevar ~ scor~ peu-Ihe o cGronel Berlholdo ~ .IU~~sem a ç q q - Os esporte!. ~uitivado8 pe~ Geo~ge Claudtl, actualmente l' la 111. Ullllíulll 11 
para quatorze ou desesels mIl Khnger esta re"posta, por escri- Ju~enal Per.ira lo .Club BrasIleiro de Crickt, ~e~la c~pltal, ,em respos.ta a08 . ~ lIiiaWl dl -DD"II 
metros. pto. _ hOJe substltuldo pelo Pllysau- ..!l tlntr8dlctorcs que lifftrro/ltn 1111II1II l'UIll 

O balão que pa.ra esse fim "<?s aulomoveis de serviço DecJaraçao dú .Cl'iekf'1 Club, eram 8S não ser "lavei a utihsayã() da . Recife. 7 - 9~ 9pera
està sendo construIdo, conierá a pubhco não devem ser usados O abal:<o asslgnado dcclar~ ao corridas a pé o o Jogo do eO'ergil! do mar, deVIdo ao nos do munrClplO de 
c1assica barquinha com uma por- velas .famílias d,;s c!lrectorcs das ~~~~~l~~;~~a~~ ~~!~~O~o~;;::rcrl Crickel. ,i·ust? de Pl'otlt1c,~ao, declarou Morenos resolver<iJ~l con~ 
ta ao lado, de onde s~rá dado o r~partlções. EstolJ prompto a at- ai de S,ccos e Molhados slla a Y d ,que a,forç<i 1JI0tllz ~btlda pe- lribuit i>com um dia de 
~!~~bO~~~e~~~rsue~ee~to~vJ~o~le~ ~~Q;~o~ui~.a~~~r o:en~~~~~pi~~ ~~~la?pneSr~i~:~ro Ma_'!a, d,o sr Ju· . ~n e~se ~~r~e~~o3~) :id:OSI~to In~Õf:;~~r trabalho par~ , au,xi.liar o · 
rlida t: um -apPulclho c;nemato- jde tal .natureza não podem se.;) Assig. &/4ulo,u...•. r., _olz/a:; j _Uma M.Qh]Ha 'd~ Jacaranc1 ~ na ás moiij e co,o9mio88 inslal!a- pagamentos d!l dIVIda ex.. ,
Itrap_hico, ' - tratados por ellas.> •.: _ <J).accordoJ"';.iI~I :Pú.ira rua , CoQ,4el tIro Mllra n' 1()4. ç6 • bydraullcu. Itema do Bra 11. 
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(4) 	 o ESTAOO-Sabbado 8 de Novembro de l :J) 

~ ~, UM CA'[RO SYPHIUTICONONA"llI CV%X)AOO , 6 'N~ ' DE 8(WF~1I1 A 

I 
Poupe. v. Ex(~ia o seu :~ditlh'êiro~.: 
*-;~ 


Não se eStlueça de que o seu carro 

lhe dará magnifino resultado si 

eome~'flr. hoje, a consumir t\ nova 


I "GASOLINA 400" 
li( 

fj~, O abaixo-a,signa~o dos Tapes. MUJlkipio de 

n - P'!! "'" ..... -\S l) ~ n "" r. "'" '"\'" f!l Pelolas, E.tado do RIC . "eln por meio d'este relator
){ ~ """" , "''''' ,,'" "~ '-a vo, uma cura extraordinaria qué com o l.mosD .ELlXIR DE
* NOGUEIRA-, que V. S . em t<lo bôa hora descobriu. Solfrend, elo 
V ~ ' ~ !D t d duran~e longo••9 ann~~ de um . cancro ,~p~ilitico, tcndoíperddo tod~ 

,	 os-an. "''''llC!8'~ .u. W\I'\ ti'} -\5 0"'4. O l) ID'W'll \ a nanz, parte ao maXilar, . upenor, amyguala. " 'JluCu,.. J. garlaola t: - ;;1' \ l" (.\ .. \" .. .... '-Il .. tA !I( rendo exgotado para a mmha cura os recursos da sciencia medica con
• segui! depois de longo s~!I!·!mento,. curar-me. com o uso do grande de

" )\ purahvo do saniue cELI:"í.IR DE NOGUEIRA-, d~ vo.,a prepara-Õ )( ção. A doeraça cruel fazra progressos assustadores, quando comecei a 

h ( O Em ,'ista da sua ~I'ande economia, ~ !aõ:~:oed::'v:~~~s~d:~~~o,~e~L13<lrtHENÕGttIRl~i:.t!~aç:::
'f~ supprem-se, actualmentc, dical r. completamente curado, causando grande admiraçao • todo. que

A me conheceram em tao desanimado estndo, devido a gravissima moles-

Pi com a "400", todas as empresas de ~ tia que me ia consumindo. E' preciso acerescent.. que sou pobre e 

;~ omnibus da Gnpitnl, do InterJoI'. e ,_ durante o meu tratamento nunca deixei de trabalhar, exposto aos rego
~~ grande pArte dos autos de li ,e. do tempo, "ISto ser a mmha profiSSãO de lenhador das maltas• 

•.~ 1.H8TIUBUlnOR FIOl'ÍaDOpolls! 15 José Maria Pereira da Silva.

$1 Rua' :João Pinto, 10 R"' be'~EL[txiRSeó~m~bn~u~~R~~ ecl:hph!~a~;'~~:';_Chimicnt" JOAO DA SILVA SILVEIRA é o unico de grande eO!l,umo e que 
~ é encontrado em todo o BraSIl e Republicas !ul-ameJicanD~. 
~ SE Putl~l'()B i ; .HAti-~yp!lIHtico C auti-!'IU'nnu~-
!:\,{ 	 ~ tlC('-GI-a.lJdc depuratiVO do sangue
Q~XXX};{xx:#~')K)QCa~.~~)oolC'~Xfr~~Y 

rn~~~~, ~~~~~~~~~~~,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 
~ 	 ~ 
g' 	 B8 

~ Credito Mntno P..e~!,! I1 
rn 	 1)\ 
~,~~ 18 DE NOVEMBRO! [§lI
M 	 ~I Dia de festa I Dia de Alegria! 111 

I
 III
1 
~ Para Que ~d~~=h~:~~~D~~i~I~=cadernetas 

I e fazer novas inscripções, damos aseguir a relação dos pre
mios que vamos distribuir no proximo sorteio (Dia IR) sem 


outra contribuição a não ser a de costume, ; 

I 

11..
.-..:1...___ _li 1 Premio de 4:830$00~ ~ 

~ 1 Premio de 200$000 I UM CASO MUITO CO PIICAOO1 Premio de 100$000 

I 	
o Snr. José Fernandes, residente na LAPA. Rio de 

Janeiro, assim DOI escrev~: 
·H. I anno••oflri. horrosamente. devido à SYPHI10 Premios de 30$000 LIS, tinha ulceras na garganta e constante corrimento do 

10 Premios de 50$000 
..1 ,

nariz.Muito .Iraco já e sem poder t..balhar. sempre eu UIO10 Premios de 20$000 de remedios, mas nad. absolutamente consegui. Apezar de
lanimado e desillu:lido, comecei, entretanto, ,tomaor -OA"10 Piemios de 10$000 LENOOAL »: foi par. mim uma agradavel aurpreza, pois .ã 
C.em o primeiro vidro já me senti outro, e com mais dois 
frascos liquei radicalmente curado. tendo engordndo a olhos 
vistos. Satisfeito por este milagroso resulrado e ainda maia 

;1V1 uitas i6QQ~Õ9S! 	 pela rapidez com que me vi livre des.. incammod ,\ (I""D
ç'•••const:!ho (, abençoado ' OALENOOAL ' • todo. que 
tiverem a inlelicidade de solfrer de SYPHILlS.·

Habilitem-se ,! . Inscrevam-se! 	 (Firma reconhecida.) ' 
A SYPHILIS nao e uma ,impl.. mole.tiá cutan. .. 

o muita gente erradamente suppõe; é uma infeeçaCt 
, ..vi..ima, que"tem predilecção pelos orgao. ;, ."...nei•.,. 
, vida, aos quae. 'at, ca' traiçoeira e indistinctàiDenle:" A· 
ca telae-vo.( poi., tomando ' o eneriico depurativo :" .GALE :sórrêlâ e':DBDB de taltO ~os iDr.ém\Ds~ aUBdernmas aultesl 	 NOOAL ' e~, . li...... de -.:w..u . dn..,ad,,""'" 

JIJST'O UALIIROAo - obI O ·OA~\'OOAL. ,

Tudo por 15000 I ." c,..... ~ do C tUlle, onde I.i prcgt.o..
CoI feias paru Ill. cC' - OIP' 0 .'\.\ cc HO:;R..\ di 'ocç.' r, - .. 

chinas de costura. o "oc.' o!.u......rodo o UNlCO dtp....ti .... cJ...",,*<_ - f>1UO>AllAOO :>CI~. lãO~a como a Cre~ito utuo Pre~ ía l No Casa Belp8D Eecaet••-oe 1Od.... .1(;" de O'o.iI C 

R~s..I-A.Knc ' .
Rua Tiradentes n. 3 N .l!4 Apale Am. D. N. S. - -D K. ~II 
FLORIANOPOUS 
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(õ) 

.• Por'mo'tiv'o de balanço 
.• 	 -A..L·· 

Cas~'~ IlàufB' 
A' rua João Pinto n" 9 

-:lIX:-

Durante este mez oHerece a sua distinctii freguel;ia, 

com um formidavel sortimento de mercadona .~ 


recentemente chegado, preços çue 

iamais foram vistos 


Damos a seguir os preços de alguns artigos como 

seja! n: Sedas 


.. = 
Fulgurante de seda estampado. ultima moda metro 25$000 

Fulgurante de seda liso com l ,m05 de largura » 19$000 

Seda mongol o artigo liso mais em moda • 
 20;1000 

Crepe geOlgele Francez em lO cores 
 12$000 

Cllchá de seda 
 16$000 

Crepe marroquim liso artigo conheci!!o 
 9;$500 


12$000

~r;i~~i~~~:deamF~~~~:;= ~~~~scamisa em lindos 


padroes .» 16$000 E' O ELIXIR DA NUTRIÇAo 
Mousseline de seda bunca, para ,am18as ou com

binlção » 
 18$000 

Tecido finos 	 Nutrion combate a Fraqueza, 
Finissimo linho belga legitimo em cores metro 4$800 

9 a Magreza e o FastiQ_ 
Alpaca de sEda em cores modernas 4$000 

Op;:.l~ de seda ~m diver!oõ(ls cores • Nutrion restaura as Forças e
4$000 

Alpaca de seda esta!llpada em desenhos moder

5$000 . .estiml!la a Energia.nos 	 • 
5$800Gorgurllo de seda 	 Nutrio3 ' ~ o Reuledio dos Fr;t2$500Cambraia meio linha em COres 
3~800Opala Suissa legitima . .. . cos, dos Debeis, dos Es-


Velludo broché a pnaniasia ariigü PfüÍ"iO p;:r~ > gtlttaüos e à08 Conva

verão " 
 12$000 


Veliudo bracM liso 
 10$000 lescen!~1I. 

Jersey encorpado em cores modernas 
 9$000 

Sedinh~ lame em cores 
 6$800 

Crepe inglez prelo e branc~ 
 4S400 
Mednó preto do melhor arllgo 2$800 I==-._""""._-="" = .._=.___ __ ._ ... .===___ =_=_._ __ ""...._..__"" --==-....=_ __...""'",,. =""""'""',...=__..._==___.... ._""""""=___....= =

4$200 

Crepe egypciano para kl~ono~ l.ar!1ura 70 cel. 

CreJlee~ypciano propri~ p3ra kimonos larg 1mt " 

3:;000 
VoaI chilom em cores arllgo fanlsslmo 5$50011..IIIIIIII~UlIIII~~3IiI;(IINlElIa..1I11 
Voai chifom com seda e a phantasia ~~500 
Sedinha americana em diversas corres ;):;;000- . ~:..--

Possuimos um íormidavel sortimento de voaes 


estampados desde 15300 o metro 

CIIII e Ilesa 

Finissimas colchas de seda oara casal • UI11~ 52$000 

Colchas Malarazzo paI a casal em todas as cores ' :4$000 

Colchas brancas para solteiro lecido em fuslão • 8$500 

jogo completo para quarlo com 11 peças " 52$000 

Atoalllado de linho branco todo lavndo largu- • 


ra Im.50 metl'o 12$000 

Aloalhado meia largura 1m,50 6$200 

Atoalhado branco e em cores lalgura Im ,50 • 3$600 

Linho branco largura 2m2. artigo conhecido " 12$000 

CrelODe lapa a melhor artigo larg, I m60 • 4$700 


, 	Crelone lapa largura .2m . 6$000 

Murim miss Líbano Igual ao extra~getr<> Peça 24$500 

Murim Slio Jorge artigo sem goma 18$000 

Murim Lydia marca conhecida (Reclame) 23~000 

Alvejado Virgem peça de lO melros ( o melhor 


artigo 11$000 

Alvejado Familiar marca muito conhecida 10$800 
 Não se aff1ijam~ Essa tosse vaeAlvejado Official arligo sem goma • 8$500 
Panno para colchão largura l,m5O (Pechincha) 3$800 passar em 24 hora8 com o milagroso 
CbUlio estampados em desenhos modernos 1$600 Peitoral de Angico Pelotens\'o E' um 
Guardanapos para jantar Duzia 1-4$000 porrete. A' venda em tod a parte,
Guardanapos para chá 6$500 

IIíIm-.ilDlllllllllIIm___1III 
• Tricolines, Zephir e Brins 
finissimos Iricolines de linho e seda em 

bellos padrOes metro 8S500 

Tricoline de seda America padrão de seda 4$000 

Tricoline de seda Bangu artigo COnhecido 3~800 

Tricoline de seda furta côl. Grande moda 7$500 

Tricoline de seda Paris artigo superior 3$900 

Tricollne mercerizado em cores garantidas 2$900 

Tricoline de algod1!o em cores firmes 2$200 

Zephir inglez legitimo 1$800 

Zephir nacional em cores firmes 1$400 

Zephir America em padões modernos 1$800 

Finissimo brim de linha creme para lemos corte 30$000 

BriT!1 branco meio linho para lernos metro 4$000 

Brim pardo collegial do melhor artigo 1$200 


, - g"
Armarinhos e .h.rti2"os para homens 

Camisa de tricoline inglesas 

cores (Reclame) uma 15$000 


Camisa de tricoline Rayé artigo muito co
nhecido • 13$000 


Pyjamas de zephir com alamares de seda • 13$000 

Finisslmas combinações de Grava:as e lenços » Uia!:!I=~ .ttfJl nláo11$500 
Meias de seda de fio duplo, lindos padrões par 3$800 ::.Você não (b'eMeias fio de escuda rajada. GranJe moda 2$400 despedir esse op~rilrjo'Cintas de seda 4$000 - "'h~ porque 7 Pois si cllc ·tE o typoLenços Iypo pyramide .inglez duzia 16$000 
Lenços bran,vs melo linhO ~:n~eff~~~~~~ e \) seu traballlo cada VCl;.13$000 
CoJJ~rinhos de puro linho 2$500 - Esse homem é 11m doente que p&de fi·um 

~ car bom num só dia, t.;rnalldo-se 11m d· 
dadão uli t a si . <tOS seus e á sociedade.. 
file não é um prc~uiçoso . ilasta prestal'-se Armarinhos 

Sombrinhas de superior seda com cabo voheado uma 37$000 altcncão a SCt1 a specto ruwmico. a sua cor
Sombrinhas com panno 6uperior 12$000 de cera, a seu vent'r~ imitado para ver-se
Sombrinhas para crianças cúm tecido a phantasia 8$500 que é um. Opitado. Em vex,d.:tir,!I'.Uaeopào.
Chicsl as Japonezas Duzia 9$000 milito maIS hUlrano e patraolll'O e,cural-o. 
Carteiras de finissimo cromo com alça uma 23$000 ftlça·o IDmal' a "Nco-Necatoli na ~ : Você 
Carleiras de cour!> • 14$000 Hrá como dias dejXlis clle estará dispO,'llo 

Chamamos a a~tenção da nossa lreguezia para o nosso gran pura (l tra~a!ho, illel!i'c e sadio, 

~~~~~~r~nt:~~::~~ 
hydratos proc.l\1ctor~s d e 
energia, Quakcr O:lt5 é um 
admiravcl alimento par:! ttl

dos os trahalhadores m~nt;!c' 
e manU:lCS, ~ como para 
a! crcançólS ~ l !)la. ('ontem 
os elementos c.:.....scnci3c5 p,tr:i. 
a alimcntação perfeita . n.-vc 
seT ("t~lJlicio todus C$ aias . 

.Quaker 
Oats 

RheumaticaH Pa~alytica 
Soffreu cruelmente dUJ'ante dois annos! 

D . leia Becker de Soma, r" i,l. nle no 20. Di'lricto 
de Pelotas, Rio Grande do Sul. d iz: MaU. de 2. onnos 
solfreu de cruel rheum :tismo. chog.ndo alio.. paJ'al}1ica. 
Sempre em tratamento u.edico, quer em Pe!o';ls. l}Uer em 
Porto Alegr~, usou das líles injecçuc:) pe.igo:;a~ e infioiJa" 
de de remedios. selD proveito algum, torvanào ex1remarrn:n
te f,aca. C.uffi 50ffrimentü5 horrcãc:;c::.. So.bendc clo~ ~IjCt;'{"~.. 
sos mila~rosos do GALENOGAL appelou pora t~o abençoa
do remedio, e com SEIS frascos apenas ficou completamen
le boa, nada mais ,cntindo até agora. 

Para combaler, radicalmente , o Hhcum.1tismo, S!:us 
achaqUes e miserios, s6 eúste um ~emcdio de eH~t(ls l a· 
pidoo e posilivos: -- o GALENOG I\L. C/,, sab;" medico 
ioglez Dr, Frederico W . Roroano, que é uma gloria elo 
Corpo Medico. 

o GALENOUAI., foi o unico classifi cado 08 Grande 
. Expo. içao IOlero.cion.l do Centenorio, no Rio de Janeiro 

como - PREPI\RADO SCIENTIFICO e onde recebeu o 
moi, elevado premio - DIPLOMA DF. HONRA _... c/istine
çôes efltns 1·8ramente concedidas e que nenhum outro d~pu· 
ralho mereceu. Encontra-se em todas as Pharmaci35 e DH)
garia. do Brasil e d.s Republicas Sul Americanas. 
Apr. D. N. S. P.--N, 21 ! =2- 10 - 1907 N_ !l Ap. 
19,,8 - dezembro_ 

de sortimento de melas de seda q::e estamos vendendo por preços 
baratíssimos. NEO -NECATORINAAppro;oeitem fazer vossas compras para as proximas fes
las, ' adquirindo mercadorias de :grande utilidade e por pre~os vermifugo podcrr;:o, acondicionadc em ça~sula5 r()~~as E o anjo .prolector assim falou: «E' quase um QiJarãli~jjimOs. ,onteauw teiraclllureio de ca'ibOHo em tio!ulO !.of1do e rcmedio. ce!es!!al. E' o Peitor::1 de Angico Pdo- li

OASA O"URA · tense o e~JII'cific(l consagrado na cura d8~ tosses U"'· . op!1cuuncr,te to'.e;ado pelo ol'ganisn:o humano. I ~ 

:RUA JOÃO pJ:N'ro N- e 	 y emlim, 'mais rebem.. el..d... ..tOdas~~..•s.. •.. da.,.sas, .,. rOlaficcç,IChi.tcêl,ess..eelas Vi1S re ~ríra;6- '.'.... b ", . das constapaç..õcs, . 
N. B. -Duranle este mel: as vendas ser:io feitas exclusiva f' rias.-A' ., venda em ' loda iparte. " . ""; 

me*e a dinheiro. .**-_.;' 
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o ESTAOO-Sabbado. 8 de NOY8JDbro de 1930 

J 

• 


.E:3-E3~E3el V·" O - t' fi homenagem da II I ml. D O mUreIS ouro As ruas ~a capital 
Q Vida Social ~ I lua · esp,or /V8 cl:~~~"~P·::h~~ãfOag\!lb~t!!: ~ LI l'ar.taRI\Nova _ , 
o Qj Fuf~bD1 ftssis Brasil ,capitnl ;a :la. companhia do 1<1 \ ImiLlndo o patriolko iftlo Fufeból e ~oelrB 
-E:3-OO. eOOE:3- O " B .. ' " - B. C.que • CDC0!ltrava In dos ROSSOS conl~~ do CtH-rftD [screw-oos u.m lrilor do 0Ewi 

5 AMANHÃ' auchos \ ersus . alllgd .- Joinville e ,que naquclJ ,cl· "lo Povo?de !:>cnto Alt-irt O do': ' Sr. Rcdxtor If O E.la-
F-AZEM A~;";.~ : - . . V rrde . Na S ~dé lÍá Ullião Bcneiicenlc i doue se bateu éo~ " d~nodo ESTÀDO a.brt-: ho;r. rm ~ • co- do'. nle. ~~!,or. 

José R Fernandes I Realizar-se-.!" a ~I a n 11 il .a ' dOS, TrJbalhado/cs. .á /:Ia Padre , pela causa . ~e~~luclOn.arl.a. _" IlImn~~; uma sllbscripç1!o popu" -A- pror-?sl!od:: sua ,iiÓiól,,' hon. 
- . h'l 1.< tarde esta sen:suclounl partl- : Ro'na. ter!! !ulp r h"le. zs 20 hO' Essa UiiiufiOt: uliê ucCLU uu lar como fim de ailxilià'r -o - lia_ Item pubhcada , sobré:.Os~\ jogóS

F;': ~ '1 ~ .." n~,"I1 . , .) sr,. -%;.1 da. . • Iraso uma ~e;;sào solcnne em commando do sr. l ' te~e~re ' a:nelltO da divida dó ,Brasil. ide .f~te?61 na ,via publiê.'í;;,seria 
RJ ,,, Ig ..e, , Fer•.Jnd,es, . :ub d , B~llbantemente v t; e mos e homenage m ao exmo, sr. ge.m;ra l jOrlando Ramagem, corn!ll!SSIO. g Cada cidadão é convidado a I mUlhssl"!o. acertado ,que de ,i fa
c!a:, do I?,en,or .e ~~S~ I?, .. - a rcal!7.ando nest:: capItal, seno A~sis Br;,si l, gnvcrnador C!val e jnado n') posto de capllao e contribuir com a quantia de 'Icto ~ poh~la tomasse as del/idas 

E o an,"' ~e,r>3r.I.,n,c P';tgc ,I sacionaes partidas do fute. ! militar elo Estado. pat/oclna~a tendo como sullnltel"D03 os milreis ouro (0$000 tm moeda prOVidenCiaS no sentido de ' ter
de r~levo da n(ls~a ~?c.le l ' l , MI, todas disputudas com ,' Delas ~oc;edad (' s Liga Operaria 20s. tenentes OrIundo Valga a el) a ual será recebida em minar com esse abuso devéras ~nd~ ~O~.I .l~e ~~al pr".sd,~ lIl P"h~Iardor e enthusiasmo. Ii3cn.~lkent~. Uni;io do~ Traba- INeves, Brnani ValPia Neves e ~o~sa'r~(~CçãO e o total sema. Ilr~ju~icial. que. como muito bem 
'cu }!<nlo .1,:\\",. c .0,1 : so~ O campo em que encon· , Ihadores e Un i,j? Ope~ana . I' Sebastiã~ dc AlmclCla. . · lIal depositado num Banco, afim 101 dito per V. S" não se coa-crc~r um lür!:o cl,teu,o d~ anuLl : tI·itr-se ilo os disputl1nte s de i A sessão sera preSidida pelo Precedida pela banda musI- de ser encaminbado ap6s ven- duna com o nosso ;>rogresso.tl~, de-';~lIdo receoer 1l ~la. p~ssa amanhil s e rá o da "Federa- , 3r. Pedro Bosco e. sccretan~da cal da corpt;'ração a que p;r- ccrramento da subscrição, ao , Entre as várias ~ua~ escolhidas, 
gen,1 da g rata ephem~mh: a: çiio· o qual tornar·sc-á pe -

I ~elo sr. José Joaqulln ~~s 5,111-1 tcncc e dcslraluando ~ ban- seu patriotico fim. e de nota~-se prmcl~almente a me!,lole~ provas de e,tlma do. queno para acommodar os ; tos, sendo oradores olllcla:5 os deira da Pnrahyba, deslilaram Nenbum brasileiro poderá rua FranCISco To~entlno, o.nde 
seus am,go~. :. ,ro""'" _'o ,ol"ce~ore:, de ambos os elubs, i ': rs. Rodolpho Bosco, Antolllo V. os brúVOB soldados pcla P~a. deixar de atlender este patriotico toda,s as tardes dIsputa renhIdas 

.. ~ . .. . ASSim a que ~cr.cmos ama- ,fachado c JOão Bitlencourt Ma· ça 15 de Novembro, segum· appello pelejas de luteból e partidas de 
Othlha Uar~rdlhs . nhii uma belhs!:nma tarde ~hado, que fará em nome da do após para o seu qual.tel/ , TUd~ pela Palria! , guerra, debaixo de gritaria inferRegls!ra:s~ amanha o ?nOlve~- despurtiva, ~pparecendu em classe opcrmia a entrega de uma no Largo General ~~orIO. Quantia publicada até naI, um. bando d~ garotos.~~rlo. n~tah:lo da senh'-'~Ita ?t~~' 1 campo ophmos.. elen!entos ; !1cqllena lembrança ao homena· O povo, que aSSIstIU ao de-I hontem 888SOOQ As Vidraças das casas são um 

'''1 U:lrofJ.!!!s. cunh:ld:l _o s .. - .. icorno Hugo, Cmco, 1,lcllo, , oeado. . Isembarque dessa fo~ça, ova· Maria D. L. Gomes 6$000 eloquenl!: allestado das eboládas. 
Cid Campos. j Elpidio. Ráo e Irenio no qua-;" As diredorias das SOCIedades cionou-a com enthusInsmo. . O. 1". S. 6$000 c p~dra.das .que r('c(:~em.-:XX:~. dro dos . Pampas> c Dutra, : Operarias convidam. por nosso A bordo rccebaram os OUI- Não e pOIS raro ver-se mora-
Eloah Ma):noldl ~un~s Dedeca, Celsu, Isca, .e AU~~., intennedio. aos seus 3ssociad.os ciaes cumprimentos uas auto- D pnlli~ln IInS fmnn~fnQ dores e transeuntE. , justamente

Passa amannã o anlllversano do que com os demaIS plaj e- i c suas exmas.lamilias para assts ' l'idades cs!aduaes, fedemes e .. .!l••:.•• U.' llI"wllIU indignados. além de terem que
:1~!"Hcic d:: senhorinha pl!!!rm~-, '(lS s::.bcril.o vender C:U'C ::. i lirem a solenni~tade que. .vae!mUlliciPaes . munlrlnaes supportar a poyira horrivel, que,
(eutiea Eloal! Mayn.oldi Nunes I del'~ot~ dos seus gloriosos !ser prestado ao IlIustre mIlitar, - - -.-- -------- ----- li verdade ~e dl"a é um record 
ôll!.,d!!ar da phannacla Mudem!!, pavllnoes. I por ter poupado a nossa ~~jJital Nomeação Segunda iei~lI.. 10 do c?r. per,lencente áq';el'ta r\!a, que de. 
a praça 15 de Novembra. Antes da grande e sensa· i de bombardeio. pflr occaSl30 daI' ,l .. rente, a PrefellUlll de FlorIU' safaa um saneamEnto a quem de 

-:XX:- cional partida entre os >Gall- : revolu~iío. fOI nomea do .'"\ pnglO popolis inician\ fi reviaM dos direito. 
failecimento chos. e eBarriga·Verde.. rea- i S. e~J. será conduzido á séde Antero da Sih'3 para •. de impostos urbunos e subui". Pela publicaçãú destas linhas, 

Falleceu huntem em a residen !izar·se-á uma preliminar en- i da União dos Trabalhadores, por accôrdo com a Lel n. banos. agradece c subscreve se attenci
da de seu~ paes, á rua Menino h:e o eAvahy» x «Ta manda- lima =omr.lissão composta dos 1050 d 1915 exercer o Pelos c')lunnas da "Repu- osamente. 
Deus n' 78 o innocente Ney, l'e- que entrarão em campo srs. Linl!r. lpho Souza, Jo::lo Ber· . , e •. ' d 1 blica", a Prefeituraappella pu- Um assiduo leitor 
filhinho do sr. Ary Tolen!ino, de· ás 14 horas em ponte. . nardes Soarese João B/ilggmllnr.. cargo d~ Encan ega o. (O ru os commel"ciautes, afim de do «Estado. 
senhista da Fi~calização do Porto. Este jogo tambem sera UIS- sendo rece bido á porIa por I,ma Posto fiscal de TUI V9. que dêem, 808 encal"regad c~ __.___ 

O sepultamento do pequellin" putarlissil}lO prevendo-se uma c5J1nmissão composta de scnho · subordinado á Collectona desse serviço. a sua vlili{ls a at- Remoções 
c:!daver foi hoje effeetuacto, ás lO boa p~rt!da . " t. . r1 nhas. e ojJera~ios'essJ 501"lIl1i. do Mafra, percebendo a tenção. atlxili aDdo.o~ para q~e , Foi remuvido da Collcctoria 
horas no cemiteiro das Tres Os dlsllutan,es aprescu a I- Abrilhantara ' rem. uneracã.o ma. rcada~nQ. bsueatlll'n.pcousms,ab'~DdcelaS.obrlgal"-sc a de Joinvillc para a ,de Mafra, COIII.Pont;s. se-lio completos . tre inados e dade ~ banda musical "União dos L 9- ,. v 

----------.::---1 disposto 1\ lutaI" com ardor Artislas> . artigo lO, dd .el n. 1,') I O sr. Prereito Mun:ci[;al as f~lIlcçõ~s de Colle.ctor, o 3 
Exoneração e nomeaçao oara a vietorill do ~eu pavi- de 1~27, combll1!ldo COp1 rece berá , pessoalmente, -i - e,s~nptu~_a no des~a .ulhma rep~-

U3
Foi exonl:rad,o Geral~ino de Ihão. !1lin'IIiMr 1 'urMIl~ Iilu"uMal~~ tm!iiil!U Oaítig;o 4 da Leln. 1.6.l6, esque r sugestões que. por !Iça0, Joa~) Marlm. Ve.ras, e .u3 

Araujo Sanios, do cargo oe Agen- U!l1í11i11~1 J üllli/l li 11 IIli!lil de 1928. ventura, lhe qup.iram levar os Colleclona . ~~ Porlu ~OIã~ 
te Fiscal Pro~is.orio em Garopa· Os quadros: ás 14 hora~ :. Mp8 OnDrle "--"- , -____,,__...,..,_.._, ne<TOciaDles desta praça. p~ra a de JOI!I ~llIe, com a~ bn~
b~, semb'IP'dreldulzQ, pofrém, daes ,\VAl-IY x plÍ n~-'IU.ISIR~ n~SI~ D~.'l ll~'.L .. ~~esi.;~âfs~~7:.~~r?a fU;r~~legon:~~~TAMANJJARE :
lespcnsa I1 a es que orem Y - Rio 7 (AlI1rad io). Acompanha. U 1!111 J H~ II U.HIJ 1l:'-1 d a· d Luz " "' 

rl[icada~ em processo de tomada do do's eoroneis Maynard 00- n,l!1I1l01!1I1! ~uUal O r/O a Duartt' Silva. 

d.! conta~; t~n_do sido nomeado, A's IR h3ITIbHOS mes, Joaquim Barata e outros HIIHH iillli e senhora C~nitõ---ACi,di;mico-
em subsbtulçao, de accôrdo com Chico olficiaes revoluci'onarios, partiu O sr, ministro. ~~sis Brasil participam a seus parentas e CId'". Jose' Bo,'teux» 

a Lei n" 1.050, de 1915. Ez~- Julio-Irenio hoje de avião para o norte o ge- most:ando·se se.nslbl~l~a~lo pelo pessoas de suas rel<lções o • 

quiel Pacheco de Souza, com dl- Segcr-Sollral-Rflo neral Juar~z Tavora, min istro da convllc qur lhe fura dlngldo pelo nascimen to de sua filha Em sua séde social reuniu.se 

reito à pelcepçà? da remuner~ç~o Luiz - Hugo - !\-rf'lIo- E1pidio Viação. povo catharinense, no sentido de EUNiCE honte'll o Centro AcademicG 

m:m:ada no artigo 19 da Lei nO -Oazolina - - ----.----.- .. -- tocar nestn capital quando ele «Dr. José Boiteux- para a elei
I3n, de 1927, ::ombillado com Ufio ser pagos DS passagerr. para o Rio de Janeiro. FloriJnopolis, 2-1 r-930. ção de sua nova directoria, que 

o ar:igo da Lei nO 1636, de 1928. BARRIGA-VERDE "un.......·Oll .. "!·OS tclegraphou as. exa. o sr. gene· ficou assim constituida: 

I .... u ral govemadnr Ptolomeu de As festa na Escola Normal Presider.le, Lauro Valente; Vi ~1l0~~1 ~[.~a8 na InS~3Hnrla ZeqUi~~~~HeHOl" ~stl\duaes sis Brasil, commllnicando-Ihc não, ce presidente, Romulo Borges;
I.m Enéas-ilinrio-Dedeca O Thesouro do E"ta<lo , UM ser poss!vel razer a viagem por Realizou-se hontem ás 14 ) . Secrt:tario, Biase A.. Faraco; 2:~g B~ipauas Celso-Colde ira -- Isca-Rosa dias ab!lix~ d f'sC! rirnill~t10G mar c sim por tcrra, de~endo horas, na Escola Norm~l, uma ?~cretano! Donaldo Rltzmann; 1 

- -AI!I'edo e(Icctua rá , ua8 10 ás 12 e das passar.9 cnlro cm b~eve. pOI Por- sessão solenne, pro::lOvlda pe- fn esourelro: Alceu C. d~ Cunha;
Os enger:heiros F elix 11-101- 115 o n Tumento to 1?mao o que aylsara com a los professores c. alllmnos da- 2' Thes(1 urelro, Slavolller We~-

burg, Emílio G:::llois, José Go· 13 ás 15 hor 10" dg gmez dp devld~ antecedencla, c que levas· quelle estabelecimento para pachowsky; Orador, Carlos Bu
:oes de Oli~Cjr::: c. Rnymuu. PREÇOS: PIOV~~~;~ =~ ~g~g ~~tuVuCr~~I~noesn f ~~nCCiOllui'iO d~ se esse facto á commissão que homenagear o sr. professor chele Junior e Bibliolhecario, Ar"Y 

do ACCiOdl orges 10dr.:lm e x o· ~ 'II'II'taI'ep -$500 "'stadc : repr~sentara o generoso povo Barreiros Filho, director da mando C. Mahler. 

nerado:s os c~rgos e enge- ,,~'" I dia 7 de no- barnga·verde, a que~1 pedia." Instl'ucçiio PulJlica. e/.rí' #> , . [~~f~r~~ .~~i~~~;:~ed~~~~~~~ ~~i~Pd'}O d~~~~~~'~I~~g~o~,.B.c. VP.~lb~(;~ p:.I~~i"en,c Vice p"c. rclmsse dessa falta Illv,lhllltana. Usaram da palavra o sr. ~.,-p~~ 

e d e ~Iinus, e m virtude da ex, . sid entl'. S:;periol" Ti·it;~r.·al - Sabcm~os, q,l.. e "será,. desig~ professor Odilon Fernandes, __ ._~ '7 w ' ~> ~ .,/ , .' .-- ~_ 

tiuCt;ão (los rderidos cargos. nt!1! nnf~lm AOlm!ln~IlS Ir'. 118ee!',e! 'l r~n(l d " E t;tClGO, CII " ,e nada lImu ,01.1II .ISS..O adm ~" as senhori:Jhas Olga Ramos, Cine Variedades 

- - ----;.--;------.- u 111. t!1I1~1l[ Utltlll!llI~ U ele J'nli e'a . Tb esouT'o. Forçn pre.s ta!·-Ihe em nO~le do po,o e m nomc do 3" anno daquel. . • 
Camm:mma TZ!ZP :1J ~~?!rl1l0 ~pm~?,~17 ~í~!l"I'lml' ne IPuhJi.ca. ?abine te da PI'esi- ~atnallnense as IllalS calorosas e la escola, e Dulce Gareia em .S.erá, hOje, ~s 19,30 horas, et' l

' • C'" l/.:l•• i'u llil.i.I'I..<Jl U.III mu !enelH, Gabioete d :l!l Sccrc. j l~:.ta.s homena~c ll s (1~?I~do ~e nomc dos l' e 2' annos. hlblclo.pela ultima veZ:l gr:'E ~ mca am~I'm2nS~ ,lf~!Im~il~ ~~ n~~n ri?, n:\r.ilm Ita rias do E~t:l do. Directores ~",,~agem flor .:quella Cidade C Agradecendo orou o sr. pro- e sentlll"!ental drama da Fox sr.· .I-
Da CompanlHa Teltpholllca 1i,!IlIí"IUiI:I Uu ~:lll ti UJ Ui Ulilll e Chefes de R l' pnrtiçõl's. tnarmcllse. fe ssor Barreiros Filho. trella Dlt~sa.. . , . ., 

C:\:haril1 cnse recebemos o com· RIo. 8 (AmradlO) O sr..dr. Ar· 2' dia util dia 8 de 110· , Ao acto que foi soi'!nnc as Neste 111m e tudl'. l'1elgu!ce, 
II1UllicalÍl1 abaixo: Illur Berna/dese.1I1 en.trev,sfaque IVi:;mbl'O: Mag'istra tura Secre. 1 AGUA DE GOLONIA sistiram autoridades estadu- encantamento, tu~o e emoclo. 

• " C. Teiephonica Calt:arinen· concedeu á «NOite· diz .que sem- taria da ASs~01bléa iJeg- :slu-j ~cFLOFUL~' aes, fedemos e !~unicipaes. . ____nante, .~~II?_:.~~hcado_
~e tem o prazer de COllllllUllicar pre foi defensor accerruno € ex- ! ,iva, Dircctorias do l'lIPI'ior UI r t d ;>ro'essnrcs c representantes grUI!R ~I! um BUNGALOW pa" 
lJue :<dquiriu a rede telephonica tlemado, tanto no governo CO· ! ~ Justiça e Icst'rucção ' Publi. A' I~~nd~n~~ ~o;;e; ~~1r~ da imprensa. U U "dll ra familia Ll~ trata: 
di! Ehunenau, que pertencia. á mo fóra ddle, da ordem e da Ica. . , Lb Suno RUSSO RIO IC Aluga-se a casa sita memo na rua Dua rte Ccnulel n 
cmnresa local, podendo aSSim paz. 3' dia util, dia. 10 de no· :,'I a. do fi 11 - asa á rua Hnepecke n 5 a 9 a tratar na rua Conselheiro Ma-
facilitar as conferencias directas Elle lulou no seu governo : vembro: Directol"1a de HY.[. , , " Iratar na" r,ua Consl'lheiro Mafra 36. fra n' 124. 
entre os seus assignantes dos contra o movimcnt<? armado sem i !.:iene, Terl·a~. .0brRs Publi- ..~. ~, ~. _ -~ ""-, .- - - .. _ -, I 
diversos centros deste Estado pr~~ramma c~nhecldo nem ob-! cas e Inspec.crJ3 dr E.. R. .J'iP~é.,~ I 

Allenci'Jsas saudações:. jeCIlVOS que nao 0S da desordem ', e Minas. I ,- L CLU B" 

- - -il--- ---. -. - - pessyal. . . 4' dia util. dia 11 de no· Recebemos do sr , Orlando Si· CIGARROS "ROVADlllj1;i:la RUHII18P Olsse amda o sr. Arthur, Bel ' Ivembro: Escoln ~or.m81. ,Oru- ,mas, estabelccido com agencias , 

I 
líi~!iilU nardes que as revollas ,o~am i p'JS Escolarf's. Biblioteca. ~u' l de jornaes e revistas à rua Fe. 


Inspectoria de Vehiculos preparadas antes delle assumIr o ! IlHca e. Chc~atur~ de POI,ICla' IIiPpe Schmidt, uma collecção elos I Communicamos aos consumidores de nossos 
I 
De ordem do sr. Tle. Nery g-overno. - 5' dia Ulll! dID 12 de no· 1 ullimos numeras de '0 Globo» productos e ao publico, que os 


Kurtz, Delegado Auxiliar dO.Es-1 Subscripção ,":embro: Gabmete de IdE.nti· em que vêm narrados pormeno- CIGARROS ROYAL CLUB 

lado, convido os srs. propneta- I . rlCaç~o, Cude!a, Junta ?om-I risadamentc todos os ."conteei
rios dos automoveis de praça ! FIca ab~rta pelo .0 E~t.ado. merelal PalaclO. da })r~slden.1 mentos da revolução tnllmphan· (com cheques resgaíaveis em dinheiro). 

ns. 237, 229, 278, 244, 20S, 256, !uma subscrlp~ão em .beneflclo da cia, Posto Zoolechmeo 'e Es. ' te. _ além de lerem sido melhorados :la sua preparaç~o. vêm ac" ' 

276 e 247. r-ara comparecerem i sra. d. FranCisca AVI la da Luz, taç:1o ~o Monta. ' Desses exemplares. que 530 tualmente cnvnltns em laminas de aluminium, NAO TENDO 

' dentro de dois dias a esta Ins- Im~e da senhorinha Angela Luz, O' dIa util, rlia 13 de no- dos dias 24, 25, 27, 28, 30, e 31 HAVIDO ALTERAÇÃO EM SEU PREÇO. 
pecforia. , ferida por um p~oiecti I no dia 24 vembr<,>: Pro.res8<,>res. de Outubro. recebeu o sr. Simas Outrosim, temos a satisfacão de participar que o sr. ~OãO Ca: 


florianopolis 8 de Novembro ' e falleclda no dia 27 do c·)rrente. 7" dIa ulll. dia 14 t!e , no· uma grande quantidade, poden' na li. direclor da Companhia Veado. de.regresso ao R/o de Ja 

de 1930' «O Eslado- 5$000 vembro: Apos~ntados do assim satisfazer a todos aque- neiro de sua viagem de ~studo commerclal á Europa e AmerJca 


. Mario I.Dias Agostinho A. Bezerra 7.000 8' din Ulil. dia 18 da no· lIes não s6 da capital como do do N~rte, traz consigo novo technico, profundo conhecedor ~as 
Inspector de Vehiculos Um Anonymo 2.000 verubro: Subvenções a au· int~rior. que quizerem ficar a? preparação moderna dos productos do fumo, ~e~ com~ o mal 

-- xilios. til. dia 19 de no · ~a;n~riv~~~~~~ari~~'ande mOVI' aperfeiçoado mechanismo para a industna cigarreira..Post~ Zootchnicon:Dr. Andava armado ve~:;~: ~rllcnrndores. ' _ __ _.._ Dentro em breve, pois. serão lançados no mercado br:si~e/~~ 
Miguel Calmnoç o 7 de Por ter s'ldo encontrndo O pagnme nto dos venci, POR "P.II~M~IIDleM O~elIe novos productos ,pela Companhl,' Grande ~anufacl ur II 

• Pela reso u .. ..... àssl onda , armado de fusil em Tijucas. mento~ será elfcetuado alé. , . lU glorias da Industl/a Nac ooa .
QUe ' Fllmos "Veado". uma das 
contem datadat lPto~meu foi preso e mandado apresan- o dia 15, sendo encerrado Foram presos recolhIdos ao xa- " C' 1 


'pelo sBr.. glleneOaVp.rnador cl. tar li. Chefatura de Policia Pe· fiodo este din, para a , npre- drez da Chefatura de Pol~~ia, por Berenhau.er ®. 18. 


Assis ras g . d F Ib I t ção dns demonstrações addicionarem a~u~ ao leue .que (Agen.tes '~derv.sl· tarios da COiúpanhia Veado)8
vtl e militar .. do_ Estado, foi tO a e. , ~~ndespes8 . _ vendiam. os leiteiros Franclsco ...~ \ 

.nc:neado -dircctorMdo fctí'llUI'a' se Uma casa a rua AI P Dt6e 'do oot pio Thto<!(>I'O d& SOMr! ~l. f ero - ' Ru~ TraiaM 11. IS-Florlánopolis

Zootccbolco · Or. 11U· O.:' " Blumenau,n. 10. rio pa,.. a I!onlar Ilodla J1IIldo Mello c ranc-fsro Do- _,,"_O N°-

mOD- o Ir. "roDOmo Y A tratar na mesma 10 .t~ o dia 1.&, tach~.h· ~, lUto ,,"~$. ._-____=:::....,;;......;:__--"_=:-~~___--.-.C+hllltlra 1.1111.. , •• 

.. 
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