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O'decreto de amnistia A sÚ~açãOdbísr. ... A entrevista do Apnreensão de. .... f.. )uho ~estes .I11III i dr. Epitacio li 

Rio, 8 (Amradio). - o sr. preRidp.nte Getulio Var:;as O general JI.A.igucl ~osta ~I.. pari8:' ~~F~~'OU~O Ir de armas 8 UO. 
assiguüU ü seguinte decreto: .. I no consulado da Moscou, 8 (Aeropostal) nos meios. ,officiae e d plo- Rio Q \Ac.roPO$W). _ /li dn-

Art. 1" -E' concedida a amnistia a todos os CIVIS e Inglaterra f:oi cJmmemorado, hon!em, so- ma.ticos, .assilll ,éU::JU DU PIl- pc;to ~ orckons ~ da Cbe
militares qUê dirêi:ta. ou iüdircdami:iite se êuvolvêl'úm lluS S. Paulo, 9 (Aeropostal) - O Ilennemente, o 13' anniversario blico em .geral, a Impret!!ll1o fatura de ~oI;aa, iIOOfe appreen. 
movimentos revolucionarios occorridos no pai~. . , Generd Miguel Costa esteve em da Revolução. Diante do novo prc.duzida pela entrevlsta'qúe sões de 'armas ainda opalhadas 

Paragrapbo 1° -São incluido.. nesta ammslla túuus os visita ao sr. ArthUl Abbott, con- mausoléo de lenine, na Praça o dr. Epltacio Pessoa':coDce-' em inãos 'O do Povo. lnot o Or. 
crimes politicos militar,?s connexos com es~es. . s~ll , gelaI da Ingl~krra nesla C:;;a- Vermelha, desfi:ou um prestito !!eu a -L'lntransigean~~ e~p,li- Baptista Lunrdo de dduminar, 

Paragrapho 2" -Ficam em perpetuo silencIO com? sc pltal, a quem tena lalado a Pl>- composto de 500.000 pessas. cando as causas e oblecttvos iía .matlrugad de hOlltct.n, pro
nunca tivessem existido os proc<:ssof: e s<:n.tenças relatI~os posito do sr. Julio Prestes, cf!je Os srs. ~talin, secre~ario ge- da revolução ,brasHeira. .videncias mais ehergicas pMa I 

a' esses mesmos actos e os dellcto" IlOllllcos c de Im- se .ach~ asylado no Consulado ral do p~rlldo communrsta, Ry- Pode-se aflitmal· com se.gu- 're'pressão detaFabuso. " 
prensa. . . . . . Bntannrco. koff, p~esld~nte do C~n~elho dos rança. 9ue essa entrevl~ta Pela madrugada, 04' del!i~J' 

Paragrapho .~o -Os benefiCiados pela ~mmsha não Ao que se sabe, o General Commlssanos, J. Kalrnrne, Vo- constItuIU excellente . servIço auxiliar depois de entender,com 
terão direito a di(ferença de vencimentoR rel~tJva ao tempo Miguel Costa teve occasião de roshilol e outros -Ieaders", pas- O concorreu bastante para chefe de policia 'cônfioü~; iriij)ôr
que estiveram presos. por processosacumpr~ndo s~!1tença, falar com o.sr. Fernando J.>res- sara~ em revista ~s tf(~pas que, fortalecer a confiança dos tantes diligencias ao Tenente 
011 por qualquer motivo .lUs~ntes os scus scrnços ~u tcs Netto, IIlho do ex-preslden- perl!!ltamente ~nllormlzadas e grandes paizes da Europa no Americo Marques Estevcsi" >,do 
suas luncções, sendo-lhes porem contado ess~ telUpo para te do Estado, ao qual mostrou a equlpada~, deslllaram em .frente novo governo chefiado pelo Corpo de Bombeiros, e ao ' in" 
os demais eIfeitos legaes. . . _ .' conveniencia de seu pac . aPle-. ao Kremlrn, emquanto trmta e sr. Getulio Vargas. vestigador Antunes Soares, COlll 

Art. 2" -Revogam-se as dlSposlçoes em contrall.?~ sentar-se ao GOVCfl10 Pr.ovlso~o. tres aeroplanos voavam sobre a Acredita-se aqui que a F,.,:an- alguns investigadores divididO$ 
--'- 0 I I " O 'pus em A situação do sr. julro Ples- Praça Vermelha e outros pontos ça expt:dirã sem demora ios- em turmas os quaes se conserA situação dos I .. . , « la )~~:--CVl~ h'" t I~es em I~ce dos aconl<ciment~s, centraes da cidade. Milhare~ d~ trucçõl;s ao seu E!lcarrega10 varam, até 'ás 6 horas, passando

• I"\lor do ::>1. '\ a~ mg on c a segullltc: l pessoas percorreram as prrncl- de Negocios no RIO para en- revista a todos ' quantos passaestrangeIros Luiz. de que o Supremo ° ex-presidente do Estado paes arterias da capital, levando lrar em immt:.diatas relações vam, quer pela estação Pedro 11, 
Tribunal não tomou foi lev.ado ~ residencia do Con- estandartes v~rmelhos e can!an officiaes com o ltamaraty.. na Central do Brasil, quer "ela 

Presos conhecimento sul bntann.co pelo General Has- do a Interna~l.:.nal e dando vivas E' o que se póde dedUZIr estação das Barca.s, da Compa
- 9 - Procuradu - timphilo de Moura, então CO.'!I- ao commulllsmo. " . das relereit~ias caloros~s .que nhia Cantareira de Viação Flu-

Sao Paulo, " . 'o de con I O accord~o do Supremo Tri· mandante da Segunda Reglao Em todo o temtono da UlIIão alguem oUVIU o sr. ArIstides minense, sendo nesses logares , 
por uma cOlI!I1lI:~sa io Rrs- Ihunal Fed;ral a respnito do I Militar, que assumira a Presidell- das Republicas Sovieticas da Briand lazer não só a respeito appreendidos em poder de ope
sn «;s, consntUl a J:ca~o · dó habeas-cor u~ Jara os;. Was- cia do Estado e que, em carac- Russia, loi celebrado o anniver- da entrevista do sr. Epitacio rarios, de trabalhadores braçaes e 
Fehcien LonlgréeÓustavo Ses- hington lui~ d~ cujo pcdido o ter offic;ial, pediu asylo para o s~ri? da Rcvol~ÇãO com actos Pessoa, como sobre a individu- de populares grande quantidade' 
corpg con~uJr~al da Hestla- Trihunal n~o ' tomou conhecimen..: cx-p,esldente. . ~lInllares ao~ realizados em Mos- alidadc do sr. Mello Branco. de 3nnas e llluni"oe;;,!x:1I1 como 
toa, o~su e Ch'l t- tã a ' sim redi ido elo Mi-I O Consul Abbolt commul1lcou cou. Acredita-se que nessas de- • . • _ lacas e navalhas. 
nh;. J:u~s ~~nc:l~ei~sdOCon~~i ni~t~~ Rodrigo Oc~vic : P o fac.to à Emb~ixada Britannka m?n~trações tomaram parte cem As leIS e d,SpoSlçoes . As armas appreendidas i.?
âe~al 'deep~:~gal, o'Coronel -Sob o. do.'nil;io de um gover- ~IO RI~ de ja~elro, a . qua~ po~ mllhoes de pessoas. _ . que ficarão em vigor ram mandadas ~~ltregar "na secça~ 
João Alberto, delegado do 110 provlsono, que assuma a ,~~a v_z, poz se ~m com !TIu 111 c,a , Moscou, 8 (Aeropo.stal) . MaiS Rio, 10. (Amradi,.) _ Ama- d~ Ord~'!1 Social, da 4 Delega 
Governo da RepubJica no direcção do Estad.o em nome de Içao com o Forelgn Ofhcl!. de rle 1.250.000 pessoas des"lara~ nhã o sr. Getulio Vargas as- CI3 Al!xll!a~. _ 
Estado de São Paulo, tratou uma revolução tnumphante en- Londres. Em resposta, rCLebcu o p~rante o novo .mausoléo de Le signará decreto declarando Os mdlvlduos, portadorc~. de 
com aquelles senhores da tend~-se que, .se li Constituição Consul Ab~ott o~d.em para ~lll: Illne, P?r. oc~aslão .da passagel~ quaes as leis que estão em ~ae~ armas, ~re~os .,:.conduzldos 
situação dos estraegeir,OS que I subSIste debaiXO de. Cl'rto. pon- desse o as} Ic S?lrCltad,o, enVla1l d9 13 'UlI1lve.rsano da Revolu plen,o vigor. Nesse numero s6 ~ 4 delegacia' auxlhar, q~a.nd? 
se acham presos, por terem, tos de vista, como quanto ás re-\dO, ao ~ue. consta._o Govern,?d~ ç~o . sel'ãoincluidasasdisposições rnterrogados,illflrmaramtel.as. rc
alistados como legionarios, !ações d: ordem privada, est:io, Lon~.res , IIIstrucc:oe~ espectac_ Os vencimentos das for- e leis que não collidam com ~eb~o fr~r ;~d~m .~IO :';:.dRect~~ 
combatido a Revoluçã". sem dUVida, suspensas as garan- ao 10. , r mri. ., i ~o; ~~ . ~ _ O programma e fins da revo- ~ ~en ..~. ___ ra. ,., ~, . ,om"

Foi adootado a sCl!uinte tias constitllcion~l'~ sob () crite- Conhecedor do .cllH~ u _~ _ . ..~ , çav nac.onu'-'s .ncq'lJoI a luçáõ. ro Zander. . 
resolução: - - rio politico do chefe do govt>rnO' 1o Pres lde~lte Getuho Varga~ te,;a das ao ~xercJto _ • Du~~nte o. dl.a de hontem no: 

"Todos a uellcs que não - Sob tal regime nãtl são de feito V(:I as ~utond.ades .d~ Sao 0. E,tado-Malor ~as Forças R U10Ulma nIIpn~a ~I uma vas dllrgenclas foram .feltas, ~e.'.l 
estiverem a~cusados de ou- conhecer pedidos de -habeas-cor· Pau~o que nao d.evlam ~l"dal ~a Naclona.es em operaçocs. no s~1 ( RI I.!" •U U do mandad? redobral o polrel:'
tros crimes serão postos em pus ' contra detençõesd~ natu- pnsao do sr. Julr0"pres.es, pOIS ,dO Bra511, , exr-ed\~ asegulllte clr- e~nuadllllhl) Itali!!nl D!lnl I mento de cidade e da zona rural., 
rb rdade com as seguintes reza (lolitica. 10 quverno da U~lão estava" I\!): . .çular com determll1ações a serem ~gll ur 11111. UUlI IIII[ , O· . Urugua
~O~diÇÕCS: a)-05 casr.dos-e ',Haueas-corpus> n' 24.0~ -. g(lcl~l1do ~<1n1 ~ c.mbarx<lda . Bn- observadas 9~anto aos vencimcn- "menlrl ~D Sul b~?~~f~ a~S~IUlo-Convelsão de 
ue forem radicados no Es- - Vistos, relJtados e descultdos tanmca a sl~uaçao rl,? ex-pleslden- tos dos ol!lclaes e praças: H l' U desquite em divorcio-No~o casa
~dO de São Paulo, assumirão estes autos de «habeas-corpus ' te, que sena resolvldadenllo em «Determinações a serem. ob- . Roma, 9 (Aerppostal) - Con- ment<l-Solicitcm informações gra
o compromiRso de se reco - impetrado por José Carlos Sam- ;lOUCO servadas q~a.nto aos venclmen- firmou·se a noltcla ~e ~ue u sr. tis ao sr. F. Gicca Montividéu ou 
lherem immediatamente ás paie Filho, t:m favor do dr. Was- .. - .. ---.- - - . _ tos d:>s oflrclaes e praças da re- sr. Balbo, chele da aVlaçao, acom· aos rcprescntant.es no Brasil sr DI-
suas porpriedades, junto ás hington Luis Pereira de Souza, MaIS prlsoes voluçao nos Estados de ?ãO Pa~l- pa!lhará pessoalmente a esqua- DEROT. Feo. Glcca- CaIxa Postal 
familias' b)-Os solteiros não sob o fund amento de que depos ' . ( . f lo, Paranà Santa Cathartna e RIO dnlha de doze hydreplanos Ita- 35~:São Paul,? 011 • ao sr. VoInq

d'cad~s aqui serão trhns- to da~ funcçóes de Presidente da RIO, 10 Al11racllo). 0- Glande do Sul. !ianos de cOll1bate, que far;10 11m A. Gicca ~venlda R!o Branco, 133
r~~ados immediatamcnte pa- Republic~, pela re~olução .trium- r um hontem presos o.s 10) - - .Os clliciae_s elfectivo.s vôo á America do . SilI . sob Sala 17 RIO de lanelro. 
~a os Estados do Paraná, phante e um Simples Cidadão srs. Adolpho Konder. SI- do ExerCito receberao 0 5 vencl- o c0mmando do famow aVI3~or ._ - . -_--
Santa Catharina e Rio Gran- 9ue se acha, como é notorio??c- mões Filho ç Armenio mentes dr; :eu5 po~tos . Exem- coronel Maddalcna~ A partida PaPI Mia (.I~lml di 111 
de do Sul, onde lhes será lido por ordem da junta \1llrtar J" , , . " pio: ~apltao eflechvo mesmo dar-se ha no comel Ode Dezem- •• lalfall 
dado trabalho nas respecti- Governativa, n? Forte de Copa- OU~.~_:...._.. _._ ._._ _ ____. _ ...... c.onll",sslona~o em ~()sto supe-~_ __ __ __ _ ._ . _ PlIIIIB 1IIIInl 
vas zonas coloniaes, evitan- cabana. ha maiS de 24. horas, I, ' d I nor•. ~ecebera vencimentos de Q d 
do-se assim a aggravação do sem culpa form ada. e dlspensa- fa l'eSpOn ei' pe as Capltao. . . . . uem per eu . . . 
serio problema dos desoccu- do o pedido de informações pc- violencias que 20 ) - OfflClaes COnlmISSIO- Foi encontrado á rua Este. RIO. 10 (Amr~d!o). 9 l.l"ab!nete 

ados em São Paulo. Ia notEridade do facto, os Minis· • nados no inicio?a RevoluçãO, ves .Junior uma corrente com do chef(' de PoliCia dlstnbulll a 
p _ tros do Supremo Tribunal Fede- praticou quae sq~er que .seJam os postos, medalha e depositada (' IR nos- segumtc no!a: . .' . . 
A tevoluçao em ral, a~cordão. não conhecer do Rio, 10 (Amradio) A policia receberao venC;"~lentos de segun- sa redação par.a ser entregue _«An/.e a Il1Slstenu~.. com ql.e 

a con- enviará para Espirito Santo de ac- do Tenente !,C!VIS). . . ao seu respectivo dono. SilO 1II nMinas pedido, por ISSO que.ha ~lI1l1adas as noflclas ~: ~el; 
. . _ siderar-se que o pc..d,do, por se- cordo com a requ isição do go- 30 ).---: Olflclaes commlss!ona- -11- -'- - '-'- tllrh '~ç<lo da or~:!.n nesta ~up.ta " 

. RIO, 10 (Amradlo) - O sr. O tiS tcrmos, prC5üppoe a norma- verno desse Estado o sr. Mira- dos CIVIS que forem luncclona- COU"a[adO S Paulo o chefe de Polua decL1ra que, 
dllon Braga, lalando ao_ 'Jornal~: !idade da situaçã? politica do pa- beau Pimenlel que era secretario ri?s publicos receb.crão os . v~n · . " U . ~ ," o partam de. onde p~t"em as amea
declarou que a revoluça? el'l MI. iz, e a verdade e que a Nação do Int"rim do Estado e loi quem clment?s a ~Ui: . tlllltam dlr~lto ~1O. 9 lA e[OpO~la,1) -- ~ e ~: ças .tcrrobstas, serao severamente 
nas soffreu longa e pacIente pre esg sob o governo de 1.lm I?o, dirigiu o criminoso ataque á Ca- como luncclonanos ou a dlffe- ~el ado, no . P?r~o ~.l , st a Cap,I, repnmldas. de accordo com 0r:
paração, nada tendo do caraclcl der rtvoluciol'ario e dlscriclo- L'b I Ir f ' rcnça quando nlenOles tul. o COIllIH,auo S. PHulu, dens termmantes e peremptofl
improvizado que lhe querem em- nario. . . ravana 'd erad queh a I Olt ~~l 40) - Praças de pr~t ellecti- que d :~qui partira hlVanrlo as dadas pelas autoridades policia-a 
prestar. Deposto o presid.ente, teve. c.s- Va~~~~a~ JOãO p~s~6~~ eu 10 vas receberão .vencimentos de tl'OP~\S de ~C Sell1bllr~.ue ~ es A N~Çã() que ~~Ieya!ltou.pa

te Tribunal communlcação offlclal _ . ___ __ StU posto elfectrvo. mUDlções pai a (J nOI te. por ra cl)llqlllstar os .prn~clploS !Ibe-
O«Martyr da ~ de que assumira o governo uma fi' . lri d f I 50) Praças de pret reservistas ordem d~) gover!lo passa~o. raes de tão alta. Imalrdade _VICIO

revolucao JJ Junta Militar Provisoria, compos- IffimUluB Onumero u2 unu ona· incorporadas, receberão venci- O CapItão de Mar. e Uuer- riosos graças a communhao es-
Paris 12 (Amradio) - O ·Pe- ta de tres generaes; e do «Dia- • .I CH f mentos do posto em que íoram ra Radler de Aquluo, ~eu piritllai e matenal d~ pOVO e d.a~ 

til Pa;isiense' publica interes· rio Oflicial', de hontem! consta I rIOs u~ anO e incorporodas. . C')m~Ii~.canle, te!n-se co.m~ classes ar~adas, nao consentrra 
sante artigo em que de5~reve a que esta Junta Provlsona trans- I)' 10 ( . d' ) O O' _ 60 ) Praças de pret mcorpcra- D1umcado eom o Esta~o-Marm e que os aglt~dores d~sm<?ronem 
morte tran-ica do sr. João Pessoa mittiu o govcrno da Republica \10,. Amrcl . 10 . '" O das voluntariamente, receberão da Armada De&Se senlldo, bem pertub~m a boa cOllsolldaçao q~e 
a quem chama de 'martyr da ao chefe civil da Revolução, quc, v~rno attend~nao a me- vencimentos do posto em que "orno so~re o estado lIe bor- se es ta procenelldo com {l. ::1'010 
rcvolucão·. ao recebe! ·o, declarou "assumil-ú dlda e conO!illca mandou foram incorporados. do, que" bom. do concurso do povo brasileiro>. 

. . _ Iprovisoriamente, como del~gado dispensar do serviço de 70 ) -- Todas as plaças de pret _ . ' .-,- ' . - ··- -:--.-t-.-~~~armas emumçoes d~ Revoluçã~ em nome do Exer- vario? dependencias .do s:rão al~anchadas. o~ casadcs UD\ta In sBrulro alfi~D O:> q\~a 19" f ~",ado::.
C!to.. da Marlllha e do Povo Bra- Çalaclo do Cattete qUII1- (cabos - sold.ados) alem_da eta- R" 9 (A t\ t I) _ E' dUXI1laresnd d I sllelro·. pa em espccle recebelao uma 10, er, pos a. ti Com a nomeação do Dr. I\>la-Bncomme a2S pe o Accresce que no communica· ze empregados. etapa em dinheiro. provllvel que ~eja .de~reta ,11 nuel Alves de Barro3 Junior, ju

• do official que recebeu este Tri- . - 80) - Todas as praças de â voll~ ar; serviço .\Cllvo .,0 rista de merito e ex-SecretarioOvemO extmcto b!1n::! do advento ~a Ju~ta pro- OUDlro sübreul~ente dos ~e· pret (cabos e soldados) receberão Exercito tl Orlfr. Armadaê ~: (~O Interior do Estado do Esp!-D Vlsona, que, como disse, Já trans- II h d C h o lerço de campanha. Generaes e rClac~ quo nto Santo, para o cargo de pn-
Rio, 9 lAeropostal) -:-- Chegou mittiu seus poderes ao relerido ZO OuraDOS uH 008lBuana 90 ) - Os oHiciaes e praças r,?formerll.fll, d em vl~lU~e d~ meiro Delegado Auxiliar, e a no-

ao Rio, procedente de Nova y?rk, chele civil da Revolução, se de- I)' 10 (~ . ' do ) P d3s policias estaduaes rcgulares dlverg~~Cla e Bcon eClrneu meação do dr. Darcy F,ue. da 
o paquete do L10yd BraSileiro, c1arava que dita Junta havia as- \10, ,"\m~ ~ 10. ~O- terão seus vencimentos equipa- tos ~olrlleos. ' . . . . Cruz, para a terceira Delegacia 
-Ruy Barbosa.. . sumido o exercicio dos Poderes cedente de JUIZ de fora rados aos do Exercito. Com h amDlSIIa I eg.'.essa- Auxiliar, fica constituido da for. 

Esta unidade da nossa marinha Executivo e Legislativo. onde commandou uma 10) - Os vencimentos serão rão ao 9uadrotodos ~s IUntaros ma seguinte o quadro dos delega-
mercante trouxe, por ordem do E, assim, columna revolucionaria sacados em folha regular assig- envolVIdos nos movlmentus de dos auxiliares da policia carioca: 
governodepost?, ~rande carrega- 11 - E' incontestavel que se h O" u aqui o tenente nada por um ollicial da unidade 19E a 1927. _____ lO Delegado - Dr.. Mal1uel 
mento de munlçoes, arm~s de encontra a Nação em um perio- cEde",odo G011leS Llnico ou serviço e visada pelo Com- missionados deverão apresentar Alvt:s Barros Junior, qne dia 7 
guerra, entre as quaes, vanes a- do de anormalidade, durante o uar . '. mandante da unidadc ou chefe os seus titulos de commissiona- tomou posse. 
viões de bombardeio para ser~m qual não é possivel dE;ixar de sobreVivente dos deZOito do serviçe. mentos devidamente assignados 20 Delegado _ Dr. Francisco 
empregados contra os revolucro- reconhecer que, se a Constitui- bravos de Copacabana. lI) - As folhas de venci- pela autoridade que os eommis- de Paula Santiago, que vem exer
narios. ção subsiste, debaixo de certos ___ _ _ .-.- -- mentos serão enviadas ao Ser- sionou (Boi.) assignado peio cendo com dedicação e compe-

O -Ruy Barbosa' está . I~nde; pontos de vista, como quanto ás tas condições, o conhecimento viço de Intendencia Regional, Commandante do corpo ou Oll- tencia desde o ad venfo da cau
ado no ancoradouro de VISIta, a relações de ordem privada, estão do presente pedido de -habeas- que as fiscalizará p:lr intermedio tro documento cuja authenticida- sarevolucionaria. 
disposição do Ministerio da Guer- suspensas, sem duvida, as garall- corpus' escapa 'inteiramente á do Serviço de Fundos, para os de não mereça duvida. 30 Delegado - . Dr. Darcy 
r:l. tias conslitucionaes, sob o cri- competcncia constitJcional do registros necessarios ou livros ,13) - Deverão ser feitos to- Fróes da Cruz, antiga autorida
-. d terio politico do chefe do gover- Tribunal. especiaes e ôs encaininhará ao dos os desconlo'&legaes. '" . . de p-olicial, de reconhecido ,ne-
Um conto Dl' pl'eso no; e é notorio que a detenção ,Custas <ex-causa". , Commandant~ hmilitar, , que , emG. Q . O.no Rio' :de Janeiro, rito e "capaCidade illcontestavel. 

Riu, 10 (Amradio) - Foi do paci:nte obedeceu p~~amen- Rio de Janeiro, 5 de Novem- segilida a~ ,énvi~rà aO i goveino 3 de No~einfJro de 1030. -='Jio- . ",4'!.. r:!elegado .-Dr. Joaquim 
preso o sr. Bernardo Bello te a razoes de ordem polrt~ca, fó- brode 19?0. - Oodo.(redo C'l- do respech~'o Estado, que 'orde- es kfoltttlfo, Chele do ,. E. M. ~o Pedro:>algado Fllho,- rece-emp~~-
Pimentel Barbcza, . contador. ra . de ,qualquer preocupaçao de 1I~la, PreSidente. .R.01~Ig-o. ..Oela- n,ará o. ~a.rncntot. . O. Q. O. ConIft"C, Olp. DIlI/om, udo q() afiro e Id.vocldo ml l-
da Caixa Económica. , ~ natureza legal ou processual. Nes- v/o, relator, • "'"' . I~~ - Tojos OS olfic:iKs CQm· Chefe do a~biMlc eSQ a Q . a. ' Witc 110 lonurt a{lOCJ. 
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(2) o ~TAJ)O-SeJCund.·re1ra 10 de Novembro de 1980 

& 
do nRÉ:Ül i ARIJOJ?í{i~çi ' " i l\~. ,lH~l:; ~ Ull'ft) ' HI\PIlti8tl"1'U I CAROHA E MANACa; de RuUaueta 


para a cura ,4!lttmla, rificaz, de feridas. ôarthrossuore!"fétidos ·quéda õOS 1····',,· O , IJIr.A L .UO lHA ".":1''1'0 pr~patlldo ptlo Or. Je<\" W'tl .. II'rao.,.. 

cabenos e qualquer moles!ia dá v~lI~.- Ur.ico ,emcdio brasilelroadopladn . i / i" d .1 4'''l<lV.n I O ~,l 00' 4epgrau' O',cl a rói fmema de .yplIIIls. iRlp<nll 110 ~ 


na Europa, na America do .Korle, A.~t!nll<,a, Uw!;uay, Chile etc: ", I : I'eç..? e cnuB 001 ~"'" 111mO, kUdu, dof~ , etc: . • 

"'nico. depositarios no BriBil: ARAUJO FREITAS & O. - Rua elos 'Ou'rlves,' 88~áa':eo . a 8. Ptdto, 94 - Iüo to -- . a EIlfO\lI: - IUU"" J 

, iü , ._ ' ' ';. T' :~--" - .: 

I .. Empresa Nacional ~e Navegação Hm~cte 
Transport.e rapido de passageiros e de carga., com os 


paquet.es <.<Carl Hoepcke»), «Anua» e «(llax» 


Sai"as IHDSlls de seus Yallores do lIorlo de:Florianopolis 

Linha Floriallopolis-Rio de Linha Pal'alluguá, escalan- Linha 
,Janeiro, escalando por Ita· do por Ltajahy e São Florianopolis 
jahy, ~. Francisco e Santos Francisco Laguna .. 

I 

Paquete Cara Hlellcke, rlia l' 


Paquete I •••, dia 8 Paquete Mal, ' Paquete Max, 

dias 


PatJuete eari HHllcke, dia 16 dias G e 20 2, 12, 17, 27 


Paquete I ••a, dia 23 

Saidas 


Saidas~ás 7 horas da manhã Saidas ás 2::: horas ás 21 horas 


-SO Todo o movime-nt·, de passlIgeu'os \) l'a rgas (, leito peJoAVI, -trapiche Rita Maria. 
PASSAGENS: Em vista aa grande proeurll de accomm(lõllções em nossos 


vapores; scientificamos 110S "rs. int<,ressudos que só assumiremos compl'omisso 

COlO os commodos reservados, até ao MEIO DIA da saida dos nossos vapores. 


ORDENS DE EMBARQJ:.1'õ:-Parl1 facilidade ele servico só duremos ol'dens 

de emburque até ao MEIO IAA lia saida dos nossos vapores. 


Para passagens tretes, onlens de t>mbarque ~) demais in[orDlbções, com os 

proprietarios 


Carlos HoepcKe S. A. 

Rua Conselheiro l'IIafra, n. 30 


Alug!! se Em casa de fallli
, 11- lia, qLJa!'tos muito 

cO!l1modos, com pensão, Teu 'é o inundo 
mmr§J~U§!l2H2Jf§lmm~!§lI2l!§l~I2l~ml2i~I2lf9.l@:J~12lf§l~12I12112J12I para íallliliéls ou iliOÇO de r... teillgen~e Leitor .... Encanta. 
~ l2J tratamento, ' Os quartos 1M;~""'k."\ ;~~. oDor. Leitora: Q..:ores conhecer os m.ios 

que te ,;uiarão to. consl!luir FoUuna. ExilO emIJI 121 tem janelIas. IID1i.ilfiI :~~o~i::i'n~:e~/s; ~~~r~~:;DR';,e~eAG~~~,~ 
. .. meU. 600 rei, em ~tllos para r.'poát3. ... Oireccao: Pfra.li Cre{lit() MIltllO Pl'etlial I :~_~ka~I;~~~~rll;~. ,!::~~ M I. Mara-CoU. MalhoU 1924·Buenos Alre.· (Argentina) 

m LL ULi:iiiiW!õíi ""Jiõ. ~=""';::~,.lJ 11
I 18 DE NOVEMBRO! 11 
i ~til Dia de festa I Dia de Alegria! !XI 

mI 11 Triot" onno' do inv.i.ver. 

~ GRAN D I O§2..§.QliI~qJ ~ ~~;':~:):~;·i?;~':'~~o~f.~:j~~:~~:
11 Para que todos venham elll tenlDO Quitar as s::as cadernetas li! ;~i~;/I';.;i::: '~." "~:l'~~O::'~:;'~~:~: 

I 
l!t3 ~ ~ no :?O .O dia à!'!: t!:m. (~ -;,,\J,..:lil>H

e lazer 1I0vas inscripções, damos a seguir a relação dos pre- r;I;] C"""',III <I" ·",I:i,. ''''I""lõndo " 
mios que vamos distribllir 110 pro.\illlo sorteio ({ )ia IR) sem ' ' ,,,.Iv,,,i... n,·:I,.." v; p', .r "til~ mllci, 


outra contribuição a nào ser LI de costume. d",lo, rrot~~i~::I~,~tl,~>rb~,~,~~~:1 

~ :\o o.:Q(}h~m nitmto 

~~ 1 Preml'o de 4..830$0-0.--0 I9 

..... I ~~:,~~~~~c$::~~
IX) lYJ rdo CUil"eio 6,",·.100 . d $ l2J Dap , " l-;,:saAloundrlil" 

~ 1 . Prem10 e 200 000 ~ 1'.~::i::~::~.::;".,, ;;
!li 1 Premio de 100$000 ~ IUV'til·UD( ~ 

Grandes e pequenos t"dos procia111 io Premios de 50$000 li! HHl.HnBf I mam o PeitOl'al de Angico Peiotense, o 
~ 10 Premios de 30$000 11 @ rei dos remedios para resfriados, tosses 

e bronchites. E' o preparado por excel

i. 10 Premios de 20$000 1 : loncia., empregado em todas as moles1.-1------:1 

tias das vias respiratorias.10 Premios de 10$000 Dr. Pedro de Moura Ferro ~,!XI f"
!! 11 iaADVOGADO 

I:Q li! Rua Job Pinto, n. 1 
121 ;i'\luitas iS8f1<?ÔOS ! (9] (Altos da Pharmacia Santo 

AgostÍl~ho)~ !liI Habilitem-se ! Inscrevam-se! :: Das 8 ás 11 e .ja~ 13 
ás 16 horas.A unica Empresa que distribue I,remios extraordinarios! 

------------------1 
S8pf8ii~e 'DIa.~e ; tallo ·os ·,remiDS;IS,m~ernetas Quites! Senha,as e~ senholítàs 

;A 'belezasótê·, perfeita'T~ud~:.~~t ' I\~~oo" ' . , . C'ÓlI1 0 - cliliello onduJ do 

. .. Mediante 5$000 ~~((1\ôI ~ r~ UI 

<Ic o 'limo pr~p~lad .... q e I.· 
NãO ha como' a-'·Credito:.'- Mutuo Praúiar ca f:m !IOO reis.. C'O If,,_nl~ '110' · 

t nt;"o. que on. o c:a~lIo de 
li....<ldo fIei' C,QlO e ,ar, lido 

~~~t do' -S- \~IIt'tlIL Ca>ü 

llalllfBBiBBrBBIIIII ••811881l1l111rB•••BlIllIlBi_BIB8I111HIRBBI.1 ( l,elO de S. PI"~) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

mailto:mmr�J~U�!l2H2Jf�lmm~!�lI2l!�l~I2l~ml2i~I2lf9.l@:J~12lf�l~12I12112J12I
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- - - - --

_ _ 

\ 

o EST \J)O - Seeul.\do.-feira 1 J.l) 

:1;;; OS MARIIDS 
~MÁOS

A' tua ]'Oã-o .. Pinto n" 9 
-:0::-  fNfERMtiIROSDUrante este mez oiferece ,a sua distinctéi fregue~ia,


cóm urriformidavel s5rlimento de mercadona; 

recentemente chegado, preços ~lJe 


jamais foram vistos 

Damos a seguir os preços de alg-uns artigos como 


sejaln: Sedas 

\ -


Fillgurante de seda estampado, ultima moda melro 25$000 

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

Seda mongol o artigo liso mais em moda • 20$000 

Crel>e geOlge!e Francez em 10 cores 
 12$000 

16$000 .. 710cê ti injusto! Eu, liio doen/c e 7úcí! ai/lJ'1 porCachá de seda 

Crepe mlilr~oquim .liso artigo cOllhecic!o }) 9$500 cimaffica de mlÍo humor. C{)I1/Q si "u livesse 11 CU/I}"!" 

Crepe gloria em diversas cores. . 12$000 ~~or:Wd~k~liO~~~~i~:~ s~"~o~~~~::~~~"quan-Flnlssima seda Franceza para camisa em lindos 


pBdroes . ' 
16$000 

MOIl8Stli~e de seda brJnca, para camisas vII com-" 


bmaç~() 
 18$000 

Tecido iinos ~~7~~~~~~;
Finissimo linho belga legitimo em cores melro 	 4$800 u prud.t.mci., de lertll\ em ('asa um vidro do 


4$000 9r...nde rC:'i1l'dio
Alpaca de seda em cores modernas 

Opala de seda em diversas cores • 
 4$000 

Alpaca de seda eslampada em desenhos moder-» 
 A SAUDE DA MULHER 

5$000 que ''1ila e com!,..re lod", tu motc~tins do lbcro e dos Ovarios.lacs conos 
5$800 mo Culic.,\s Uterina:o., Flores Brancas. IUqras Dema.sind~. fidlta de R~r":k

G<1Tgurão de seda N:lI·:s Wl f.dD.t!e Critica. RheumoUl'irno. 11Iftammoç('}d do Ulerocdo:tOVruiol 
Camtraia meio lir.ho em coreS 2$500 Usnr A S::'ü.d;; d..-. ;.íu'ilcr"é 1.111101 meàiáu oe SBDia prLLdencia. rIDo só 

~ftra o c~tlo da aaude como tanlbem pora n defClil da fcliddade
Opala Suissa legitima , . domc3tica. porque A Saude da Mulher laanlenl inteor:.1 ~ cOll$tanle o cn· 
Velludo broché 3 phantasia arhgo propno para • canto do f.fnrido. 

verão 	 » 

3$800 

12$000 

Velludo brach~ liso 
 10$000 

Jersey encorpado em cores modernas 
 9$000 

Sedinha lame em cores 

Crepe inglez preto e branc~ 	 ~~~~I~~~~- -== ·_- -~~~~~--------=---==I~---==~ --=-~-==-=

2$800 
Crepeel!ypciano proprio para kimonos larg Im! » 

Crepe eg)"pciano para kin!ono~ I.ar~ura 70 cel. » 3$000 " B ::IIIII....II••II~1 
Merinó prelo do melhor arhgo 

4$2°O ' I ........... 

Voai chi/om em cores arllgo flnlSSlmO » 
 5$500 

VoaI chifom com seda e a ph!lntasla 
 4$500 

Sedinha americana em diversas corres 
 5$000 

Possuimos um Íormidavel sortimento de voaes 

- estampados desde 1$300 o metro 


CalRa e Ilesa 

Finissim~s colchas de seda oara casal • lima 52$000 

Colcha3 Matarazzo pala casal em. todas as c(~res • 

Colchas brancas para solteiro teCido em fuslao • 
 :4$000 

8S5oo 
1'" 	 :~~~~ra~~I~!~ ri~~oq~r~r~~oc~~~ \:"cr~~~ largu- 52$000 


ra Im,SO melro '12$000 

Atoalhado meia largura 1m,50 6$200 

Aloalhado branco e em cores latgura 110,50 • 	 3$600 I 

ICAIIO 
os... J.... F_. Ido., r

Juriro. .tUa _ .~.y.: 

·H. I . _. ooIfrioo ",,"00 Me• .-.140 ~ SVPlIl-
USo ti.. .ku•• aa ,.r aMa ~ c__ ccnimt... do.-..iLM.... ..... I' •ou. podu Ir '~"'f" ... ".....I:bu. 

_ aeU .boal...de '--" . e ~oi. Apc.r.u do!
••.;..do • :lido, ~i, ee\I 1aaIo, • _, • 
~L': loi pu. .• ..,w.....1 ....1'«u... poi, .o 
, - .. pri-iro .;dro i' _ teDI, _o, c c .i. doi.fr._ liqIHj ,~ n.odo. ludo eJIIO'd.do • 
..-Htoo. Seâaf '10 pc>< Ulr ••1.1'0>0 I~.II'" e .1.. .,. 
!)d. ro,td.~ COIII 'I'" _ .. li..o ~ ~. d.... 
Ça. ~.. ~açoado ' (lAL SOQAL. ........ 'l"~ 
riYV_ • . Kidadc do 	...fi.... .t. Y1"ltlLI . ' 


(Firmll reco[Jhecida.) 

, A SYPlIILtS nA" ~. ~~a .illlpl~si'. m!)l.stia !i eutanu. 

como muita genle erradamenle .~ppõ"; !é} Li • i~ 
liravi••i~a~que le~ ., p'reclil.eçAo •. .••pel~ ,:., o;gAOI eu(",Lae. 
, vida; , aOI . qua•• ··, aI8ca . traiçoeira e .... ind i;ti ticl .~., A. 
cautelae-vo., pois, tomando .o . enerllieo depurativo·:·. GAU!' 
NOGAI.· e , e.tarei.livres de lurprez.. desagrarlàveis: >i? 

JUSTO GALARDÃO -.., obteve o ·Oill.ENOGAl - . 
ita Grande . Expo.içao do Centenario, onde loi premiaJ. 
com - DIPLOMA DE .HONRA :- distiocçao: que n,nhu.. 
outro similar obleve, <cDdo o UNICO dep....Iivo cI. "ifi<a.M 
como ..,.. PREPARADO SCIENTIFICO. 
. EDcoDlra,•• em todas a~ ê'harm.cia, do Brasil _ 


Repdblica. Sul-Americ.na•. 

N .:!4 ApSIC Am. D~ N. S, --D K. ~I I 


EDITAl ~e sfúndã\ Decl~açãog \ o abaixo ass gnado decbra ao 

P 
ç···'ra· a C.ommcrcill .. que vendeu seu nego-

CIO de vareio de ~eccos e molila· 
I dos ao sr. Estcfano Kolz'3; livre 

E D I Ali d e dcsembaracado de qualquer
Tr~~:PO\:;k;~JUiZ ~~ Dir~i~~ Io.wS. . J» / P . 

I 
da la Vara da Comarca dtO I U ."0 <rcITa 

Florianopol ; ~, Estado de San- I lJedanlcão 
ta. Catharina, na fórma da J O abaixo a$slf:nad(l dccia:? ao 

_ le, elc, ,CO:T'IlICrciO 4"e comprou livre e 
f ilço saber aos \lue o pres~nte desembaraçado a C,lSá Comm~rci 

ed,tal de praçól, co:n o prazo de ai d~ Sccco; e Mol had,;s sita a 

~~t~e~it~~ á~r~,~ l:~~~~s','~'ad;~v1e1n;~~ I~~~HT(p~~~!;~ ~ro Mdra, do sr. Ju
Ri.o Branco. ~e$t~ cidade. () pyr-I Assig. G :i{C!UflO Ko;zias 
te,ro d?~ alld,lonos deste JUIZO. I 'De Recordo /u••nal Paeira 
ve.ldera em segunda praça a qllCt11 1-·_____"__ . 
mais der e maior lanço offerecer 
co,'.' vinte por cento (20~lo)_ de a- Corte Real e esnosa com
b?hmcnto sobre a avahaça~ de mUl1iCHI11 as pessoas de 

~l~~é~i~nt~i~odene~~~3 g~:~~:~~1:I suas . re la<:?,~s ~ . an;i..zade 
venida Rio Branc(. n· 191, con~- que , 'UI t."la lIla" ~()rte 
truidt) de tijóllos,coberto de telhas, Real contra,'toll casamento 
forrado, assoalh.dú, cnvidraçado, com o sr. Geraldo Rocha 

linho branco largura 2m2, artigo conhecido 12$000 	 ~~l~ ~~~~~~~~vocO~~::~i~':e~~~ c2g Tavares. 3-- 11 --930 ,CreloDe lapa a melhor artigo larg. 10180 4$700 	 metros de Ire••1e á mesma Aveni-Cretone lapa largul3 2m 6$000 	 da, fundo com .\naclcto Dami;lI1i,Murim miss Libano igual ao extra~geirú Peça 

Murim São Jorge artigo sem goma i~:ggg ~~~~rr?~~~~~odr.°Óe~~~ri~a~~rr~~~ GeraMo R.oc/lG Tal'an'.;

Murim Lydiamarca conhecida (Reclame) 
Alvejado Virgem peça de lO metros ( o melhor 23~OOO O~:~~ri~~rim;~;!e~lf~:l p~~g~:~~oó I Il7a!! Cc:,te Real 

artigo 11$000 Não se aff1iJ·am~. Essa tosse vae a Ly-diO Pinto de Uma e a sua 
Alvejado Familiar marca milito conhecida 10$800 mulher Dona Carlota Voigt Lima, mfllflll/l!i(cW/ qm: seio !loivos 
Alvejado Ofliciàl artigo sem goma • 8$500 passar em 24 horals com o milagroso ~o;:~c~ç1)o~ftrotlé;~~: ~s~S~! 
Panno para colchão largura 1,0150 (Pechincha) 3$800 Peitoral de Angico Pelotense. E' um Motta Azevedo Corrêa e sua mu- J-iJv!is, 3 · · JJ - 930 
Cbitilo estampados em desenho~ modernos 
Guardanapos para jantar Duzia Ilr~ 1II1I1iIlP.o.IT.et.e.,.A••'v.elin.dllla.e.me t(olldma. p.a.l'.te•.llilllilllllíii ,I ~~íd?~~~r~~~i :te'~gi~a~~~~irt I'-P;;;;;;;;;i;i;:;iiiiii:iii!íiiiiiiiiiii 

.• Guardanapos para chá 6$500 	 ~ienlemente apregoado não hou· 
ver quem eubra aquella importan
eia, será o mesmo imtno\'cl vcndido 
pelo maior preço enronlrado. E,

Tricolines, Zephir e Brills 
finissimos tricolines de linho e seda em para que ch~gue ao conhecimentobellos padrões 	 metro 8l1:500 de todos mandei "xpedi~ o pre
Tricoline de seda America padrão de seda 	 4$000 sente edital que será publicado

3$800 pela imprensa c afixado l1a fórma+~:~~::~: ~! ::~: f~~~ag~a~~I~~a~~:h~C~~; 	 7$500 da Id. Eu, HygiílO Luiz Gonzaga.
Trico\ine de seda Paris artigo superkr 	 3$900 Escrivão, o sub$cr~\'i. (Assignado ,' ILOG!:NIO $.......e emTricoline mercerizado em cores garantidas 2$900 sobre duas estampilhas estaJü.les 

Tricoline de algodão em coreS firmes 2$200 no vaio: cada uma de um mil reis). 

Zephir inglez legitimo 1$800 
 Florianopolis, 3 de Novembro de '''lO I........" Pll06!1IIII _ 

Zephlr nacional em cores firmes 1$400 1930 Alfredu OOEs\:~~~~powSkY. ~~~~:~ ~:I:~I~~e;-=..~~rl=: 
Zephir America em padOes modernos 1$800 
Finissimo brim de linho creme para ternrs corte 30$000 Hygino Luiz GOllzo.fia. S~:i~~~~::::'~=~~ 
Brim branco melo Iinh0 para lernos metro 4$000 

,. BrIm pardo collegial do melhor artigo 1$200 Yllndl! f?e Oepos lto e.r.l; 
11 11-J FRANCISCO GIFFONI '" C. 

": "Uma Mobilia de Jacarandà na ",,>~u~ do CDJm~, "'.-~loArmarinhos e l·.. rti2"os para homens 
\ II rua Con'el.~:!~~~~~._._ __.. .______ 

corti' (R"ciame) uma 
Camisa de !ricolinc inglesas 

,. ~Xn:»oooc~~~:Camls& de tricoline Rayé artigo muito co
nhecido 13$000 	 ·,,,.....·;·(,-"....·0. ~ 

• Pyjamas de zephir com alamares de seda » 13$000 

Finisslmas combinações de Gravatas e lenços » 
 11$500 
Meias de seda de fio duplo, lindos padrões par 3$800 	 * Melas fio de escoda rajada. GranJ~ moda • 	 2$400 
Cintas de seda 4$000 
Lenços tyoo pvramide inglez duzia 16$000 
Lenços btànccs meio linho 13$000 
CollMinhos de puro linho um 2$500 

- Armarinhos 
, Sombrinhas de superior seda com cabo volteado uma 37$000 


Sombrinhas com panno auperior 12$000 

SombrloMs.para crianças com tecido 3 phantasia 8$500 

Chicalas Japonezas Duzia 9$000 

Carteiras de finissimo cromo com alça uma 23$000 


" Carleiras de'·couÍ"6 • 14$000 


.~" 

desb~~~~ri~o~/rl1~\~\n~~Os~a ~~!s:s:~~~se~:n~:~~~ ~~~SOpf!~ó~ 
" baratissimos: 


~pprove!tênl.razer y?ssas .compr~s I?ará. a~ proximàs f~s: 

,." a~quÍÍ"indo nieréadorias de igrande utIlidade e por preços' 


bar.drlmoS· ;i;C.S~ ÓVÂ'd'R']t, 
Yt.UA. :rOÃO PINTO N° e 
N. 8 . - Durante nle mel 11 veodu .erlo frltu cltclulIu


I1Icnte I dhlbcho. . 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da-feira. :0 de Novembro de 11.0 

r~~~r~'ilillcl!~=~S da ~a~~:~~ ~~~~ I ~~rre~~~I~ Empolgante 
_€3oa_ .~·I No dia 6 do corscrile, o sr. ge- nagê.ID ao sr. sociedade quiz 
fAZEM Al'INqS HOJE: ~~~~~:s~~~ ~:~~:~c~o~~rn~~~1 ~~ general Assis ,~ condel1lna~la! 

Sras: Rodolphma Ro~a de Mo Maior e a escol1a do Quartel B"I ' ,.'. Ma~. ~I1SClenIC ~rama social 
rues e f-r~nc"ca de LIma Car- Oener~1 fizeram uma visita ao bal- raSl li! de sua IOnocen
do.:o:. ' ..... ':l' '.' ", _ .,_1 neario ~as Caldas ela Imperatriz. Reves tiu'se de grande brilhan-11i! d ac~r".;"/\,l.~k I 'IH'CIIU " JdvB) I [)epo,s de percornd:ts as ~e- lismo a homt'nagem que a cI.as'j ~ 
m,> I" C,k, ~ pendcllc'3S do balncarlo e fci tas se oper.lri.1 dc nossa capital, 121 

ê.. • .: . . ..'ablu~?es pelos visitlll1tes•. ° sr. prestou s<lhbJdo ulfimél . no exmo. 121 
I :lZ ~.U1I1~~S h~)Jc a ., e~!~I.I., sra. 1Vlrgll!o Moura, arrendatano do sr. general Assis 13ra,lI, g,wer- I !AI 

d . .Fb'·'.1 Smwl,c cl~ "5,,,. <:sP.o- i 1101el. offereceu-Ihes I~ulo almo· nador civil r mililar de nosso ·1XI UNIVERSAL 
"~I d,) ~r. Jo.~o ASSIS, t~legr<lpllls, içn regado a finos vinhos. Nest:l Estad J . li! 
la (J,. 1 ei~graph,. N..clOnal. loccasi·ão. os offjciacs e praças Prrcisamente. ás 20 horas. 121 

:--- . . do Q. O. prestaram signiiicativa chefF'U s. exa. á sede da União Ii! . JEWEL~r~:~sc{!.rre .h~Je .o.•anlllvers3no homenagem ao sr. general A.ssi s dos' Trabalhadores, acompanhado 121 
ll:l'j'huu <l.,.exll1:'. "r4. d. Carmen! Brasil, olferecendo-Ihe um mm1U. dos 51'S. Lindolpho Sousa. João i2I 
L ~ n.Iaf:s .c~o~ol:,a,.es.posa do . ·1 Interpretou o sentimento dos Bernardo Soares e João ~rüg.~r
Ilnenk coro.1C. A,chlas Coloma. presentes o dr. Armando Fay de gcmann, presidente das socleda- 121 
~ ..., =..,._____,.. __ Azrvedo, lendo s. exa... r(!spon- ~es homenageaeloras, e de sua\12I 
.~·~ss" "i'J" ".lfIUIV"'M'.'V ...,; Idido expressivamente, dizendo officialidade. . Ii2I 

t~'IC'O do.sr. A.r!h~l~ TUíJlI1amba de quanto o sensibilizava aqucl: Ao penetrar no salão foi s: exa. 121 
~ampos, tuncCl"n"TlO aposenta- la manifestação de apreço. fOI recebido ao som do hymllo na· IXI 
(lo do Telegrapho. tambem n3 l11esma occasiào. pe- ciorml tocado pela banda União II; 
.,Fnz3!!nOS hoje ;;-l1!ennio Alci~o, ~~T.e~~f~~ d~ ~!! ~-';m~!~~;:,~~, ~~~,~A~~~~ah~a/C;Ia e~:~I~ld~ast!~~ ~ 
~~.II~O do sr; d.r. Alemo Cald~,!,a, I Tenente Raul C. Ribeiro , falando sistencia 'que enchia - os salão, I§I
JUIZ de Direito de Porto-Umao. em nome dos affeltantes o ba- tendo os alul11no$ da Escola da li! 

. ~ . . ch3l'elando Ornar lacques. lendo União dos ::-rabalhadores atira- li! 
. .~~!:I.sta.se hOJe..~.."an~I~::"a~~ o homenageado agradecido. do á passage de s. exa. petolas 
IId'dlldO da. mc..".o ..~u.!~ A pedido dos prestn(es, fez de füsas. 121--I 
~ourd~s, alumna do ~olleglO S. uso da palavra ainda o sr. Ante- Feito silencio, s. exa. tomou 121 
~11r:JÇ~O de.J;sus e fll~la do ~r. nor Lemos, que levanf<lu um asseio á mesa, juntamente com 121 
Eugemo Beira0, do commerelO brinde aos drs. Simüe, Lopes c sua distincta oHicialidade e os 12.1 
desta praça. _ Raul Pilla, cognominando-os de sr~. dr5. Henrique Lessa, juiz fe' 1211I 

FalIecimento ge~~ae~i~i:~s ~aere~~~~;~õe, do 11~~~~r,a;~~g'~~~1O~fn~i~:ir:u~~ 121 
~nlieceu h01~tel1!' sepultando-se Hotel, o dr. Armando Fay deAze- Mello. official de gabinele do sr. 121 

ho.~c no Cemlteno .dos ~assos, vedo escreveu o segninte: Incum- dr. Candido Ramos, secretario ~ 
a !nnocente Dorazmha filha ~o hefTI·me Itonrosamenl(', sr, Tte C da fal.enda, Pedro Bosco e José 121 
n.os,so <:.onterranco ~r. Allamlro Ribeiro . ~e, pela E.scolta do . Q. Joaquim dos Sanlos. re~pe~tiva. li! 
(;u~.\a~~~~denciJ de seus paes ~~n~f{!~;~~':(~~~; ~)~t~~~~o~e~i~~ ~~~~~~.presldente e secret~flo da 121 

· 
IIafluiu grande numer? de amigos ceros-- agradecimentos ao sr. 1>'0- Em oulros logares, senlaram- 121 

~ lambem grande fOI o numero priet31 ie do rlotel Caldas da Im· se as direclorias das sociedades 121 ~ J t f' s·' Ch• ~ ..t ~ f 
aas que lhe acompanharam ? peratriz pc:b acolhida .fidalga que operarias e covidado.s. 121 UI" 1)_ ~Mra OIree IC uln a- eira 
enterro. ~n!.'u~eras "ores cobr:o nos dispensou, proporcionando· O sr. Pedro Bosco, após ex' 121 QJ yl 

am o calxaozmlto azul. nos duas magnificas opportuni· plicar os fins daql1ella sessão, 121 --------.----. 

Batida nas caS6S ~~~~s~ ~~csgr~: ~~la j~!~!aerlO: ~?f7~i~~cllri~ ~~~~~a ~~l1efi~~~~! !21 • .., . d d 11 

de uÍspOl'iJ mcnagrm ao i~lu5tre ~encral Pto · Recreativa Operaria, sr. Ro~ol. 121 IDe.ar e a es I 
. 10meu de AS~ls Brasil e fazer a pho Bosco, que num bem Il1S- 121 mJ 

~ sr;, ~;PI~ã? Cyro Aranha, e~colta referida lima merecida ma- pera~o impr;wiso in{el'pulol1. o 17>1 . 
che.e , !t; ohcla. acompanhado llIfeslação de apreço a seu valo· senllmento de srus! consoclos. 00 IXIl 

do sr. :'~nénte Nery Kur1z, deu , roso comnmndante. Deixamos e5' A seguir falou o sr. Antonio 12l12112l12l1i!1i!12I1i!12l~~I2I~IIlIX1I2lI2lf21IilI2lIil@]~!2JIi!I2iI2lI2l!2Jl2lliIm 

sexta·felra pas~;!da, uma batld? te rccanto mal'avilho~o da terra V. M.lchado. orador da União J. 'O ~1· Ed·t I d P I 

,~..s casn~ de vlsporas .da capl- calharincnse. fascinados peJo cn' dos .Tr~balh,:dores. que em. en- ushça ! rol reIS ouro I a e r[][: nmas 
t,~!, aprllc,hen.dendo a I~portan- canto da natureza e g ratos pelo thu;'lastlco diSCurso desobng;,II. d'a·ntanho I de Casamento 
c:a OI.' 5::;00:;.000, que f~l1 depo- prazer dl' abluções nas aguas se de sua missão. I PARf\ 

snada 1I~. Banco NaCIonal do virtuosas. da Imperalliz":. Discursou após o sr. João .B!t· C C I R. _. I P t' N I -:X~:-

Commeruo. --.... . ' -;";' < ' ·" · ' tencour! Mochado, orador ,,!flelal om a ai a í'flUl ce a ria a,oua .Protas o ~eal, Escriv.ão Di~--O---j)·E

. Essa importancia será devol- NlAN If~::' I AÇA - da Liga Opclaria 13eneficenle de 10 de lIol'fmbro de 1734. II Imitando o palrio!ico gesto t~.lctal e O~~lc,al d~ ~~~Istro ~I-

Vida aGS donos, log? .que os REGOSUq Florianopolis, lendo um bellissi. justiça lia anfiga colaI/ia , dos nossos conlradcs do Correio ~.'I ao DI.~tllCto de FIGfI~nopohs, 

mesmos provem os dIreitos que .Pelo !!le.m.ento L'b.ernl de mo discurso. . começou a difundir-se. de i do Povo, de Porto Alegre, O Esta~o ue Santa Calhanna. e!c. 

tivcrc'm sobre a mesma. BlguasslI, 101 IlrOmoy,do sab- C10ube ainda ao referido ora' modo a melhor atlou/I'/' aos I ESTADO abre hoje em suas co- Fa"o saber. que perante mIm 


. bado ultimo, utJ s3lão ,do 'Ci- dor a tarefa de interpretar os il/tm,sscs pllblií·OS. ( Iumnas, uma s~bsc;ipÇãO popu- se estão hatllht.ando pa~a cas~r-se: 

~l~~~ua~~~!]~{~~iiif:~ ~~:. ~~t~~~;\~. ~~~ st~rle d ~~ue~~: ~~:h~~~i~~~t~~ l~r~~o o~~im~:d~ rteZ~s:ada (~;fdçc1~e~~oR~! 1~~;n~~~~ ~~in~i~rd:l\J~i~r~sr-1 ~~l~~~at;~,eN':IiV~:~ae,Ju~~~o:.
gOS~JO pe!a v\Clol'I[t da /cvo- offrecer uma linda estatueta, da dejalleÍlo, desmembrada ta i Cada cidadão é convidado a so.lre,ros; ~.qllelJ: e~pregado pu

E)(~mes nos !uçao. A lesta correu ~,e ai· sYll1bolo do trab.llho. :;~~:~s {:~~~:'~~;;~:;~I !!:~~~: Icontribuir com a qualllia de 1 bl!co.Il!ls-Ido cm wl de Oulll
":"~I a • I I !a. madrugada na llI3tS per- As senhorinhas Julia Ilosco, Imilreis ouro (6$000 "-m moeda bro de .1893, natl'ral dc~te Est~-

V~,,;~.!!DS ae =_ugue_ r"l!a or~c.m! t<,ndo CP;1 nom.o I Niima Mello t! Maria Peixotu, sil, desde Espirifo Sal/to papel), a qual será recebida em do. res~d.ente nesta CapItal e .fI

iq~d~:'a;I~~l~~;~ ~~~?P~~~~~I~e~ ~g ;;~~~~'gl~ ~O~(~l bl~~:~~:: I~~~sd~O~i~d,~~~I~~~ize~~:', e~~ã~r~l~ ~::'If~. ColaI/ia do SlIcra- ~~t~~~~~~~~~) '~lI~ J~'~~O~~~~I~ ~~i!~fât:f~l~e~i~o~~~~e~o~;r~~~ 

;~ r,g-oruso exame.l1os vclllculos ~nse ? SI'. J'Jse P~dl'osa de Itrega do mimo a s. ex. tendo a COI/I a orgalliztrÇtlO de de ser cncaminhado. após o ell. lia Ro.tng.ues da SIlva•.reslden: 

>!e :\III~:ll(·t, bem como passando Medclr?s. que eQulpat:0u .0 ~s i slellcia saudado com uma pro IIOI'OS Tribllllaes, que se a- cerramcnto da .subscrição, ao !~ n~esta clda~e, e est~ ,de pro 

,.~v;s(a em todas cadernetas for- o n.ov,mento revolllclOoano longada salva de palmas. mia darall/ jci 110 regi/llcm seu patriotico fim. rlssao, dom.es tlca, nascida cm 12 

n~cld'IS aos cOllductores. de ve- de 930, ao de 822.e ~. gran· Fallaram ainda os sr~. drs. imperial,Joi ajllstiça se for- Nenhum brasileiro poderá de Fevereiro d~ 1914, natural 

!lIculos. A mesma a,:,~onda~e es- de Jornada de 89..J!l~tlrlcando Henrique Rupp Junio r e Anhur lIalldo mais accessivel a deixar de atlender este patriotico d~ste Esta.do resld~nte nesta Ca
tá e1aboral.,do novo It! l~eranO pa· a ~ravura. o patriotIsmo e . a Oalelfi q.:e pronuc;aram bellas qualltos a ella recorriam. appello_ pltal, . e filha leg~tlma de João 

r;1 [) trans ito dos vemculos na altivez _do povo e exercito oração: g1;:'~~~:01~ S~lt::O!!:tI~~: Tudo pela Patria! Sa~lI~f.a dSN~tIv,dade e ~e ~~. 

~~~ brasi~elros. Após levantou-se o digno h? 1[(/ a fazer parte do seu ter- Quantia publicada alé . ~:d:~~~I~en~~I~ ~ens~: ~~ade~hVI-

l-llStl'tUto HI'storl'CO Solicitou e obteve menagea~o, que grandemen,c ritoriojlldicial,até que, com Sabbado . 900$000 Apresentalam os documentos .. exoneração cornmovldo pela homengem c!ue I a organização dos Estados, Tnt. Irapuan Xav!<:r. ex j<>idos pela Lei. Si algoem ti 
. acabava de receber, P'OIlUIlCIOU t· t I - Leal e sua famliJa 24$000 b . •q ?r. dI'. DJa~ma_ Moe~ma,?n um lindo discurso de agradeci- por mo IVO ta proc amaçao Pl'otasio Leal 6$000 ver . coll~eClmc nto de alg~m "~: 

s~lImlou e ob,,,ve ~xvllel~- mento ás classe operarias, tendo ~/:;1l'::t~:lb;;~~/0~:'7::;1:;~; GüilllClTll" Speck 6$000 rCdll~ ell'o entre et!es, quel~a .ac 
Sob a presidencia do sr. ~a~ do c.argo d,~ mediCO ~UY.I- 5. exa. palavras não só de patrio o coronel Gustavo Richard, o '~""___________ .__..._.._ cusa.-o para os fins de d1rc~t~: 

dese~ll>a1'gador José Soiteu:" har da Dll'ectoll~ de Hyglene. tislllo . como de carinho para Sllperior Tribunal de justi- A venda jUdioial do !Hedio ;he~r~ae~~onst~~ et~~~;ar I~~r~ o 
reu~IU-~e sal>ba<!:o, em ~essao .~ ggredído Ui navalha a hum~ld.e classe.. ,_ (O, a / de outubro de 189/. sito ~ ~ve~ida Rio Bran~o n ' prc~cn te edital que será a!fixado ~~ 
.lrdmarI3, o Ins!ltuto HlstOI'I- A • d 1 d d 't I As ulhmas palavraS do. abe CanllÍ~mirlm 1n1. fOI ad13da para o dm 3 110 logar do COStUIll<! e publicado ". .. 

cO e <;JeographlCo de Santa uefx~~-s: exfro~soa le~~~fo negado gaucho f oram dehr~nte. de Deze~br') proximo com- pela imprensa. 

CatbarlD3. . ~ h 'd t gd' t· mente applaudl~as pel~ grande AI UBa se Uma casa a nia forme edital que amanhã pu- FlotÍallopoJis 10 de Novem
di,?er:~~P~~~:~ni~~~~~sue ~~ c~c d~CT'ri~â!~:,nd~ n~uel~~~; maOs~I'~~~~~clB~s~o~~~~es de - Blumenau,n. 10 blical'emos. l>ro de 193~. ' . . .. 

ordem do dia foram tratados Ii.~ão Front!no José Pacheco encerrar a sessão, falou demora- A tratar na mesma. --- .---.-.----------- o OfflClal d(l "Regls.tro Civil. 

3ssumptos referentes ao des- fora B:ggredldo á n~valha por damente demonstrando a neces- -------.- ...-~- - - CalHa de I!smolas I rotas/o Leal. 

envolvimento que está tendo Agostmbo Francelhno. sidade da instrucção ede outros magnífica homenagem. que dei- . , li ---------~-
a_noss~ m~~s , antiga associa- Uma thupnas[ada na B'aso r'o benciicios pa.ragarantia do flltll ' x~rà por certo, gratas recc~rda- di~e~~~~ad~FI~~~~~;o~~s 1:; Vende-se ~mTypaO~~:-
çao sClentIbca. , UI [ U ro ao operallado. çoes a lodos que a eJla asslshram. b . . . d t h'co sendo o material 'odo 

:Brevemente, serão inaugu- nUla(iD laUal Encerrada a sessão o eXl11o. sendo as direclorias das socie· ?J"'. na : ad!DIDls~raçllo es ~ P I 'I" sta o ' 

radas asnovas estantes-Her- n 11 sr. general Assis Brasil abraçou dades muito .felicitadas pelo exito ?18rtO dlstnbulçao d~d esmo enA~~a~~~ton:sta ~e'dacção 

eilio Luz,José Boiteux e Thia- Foi offerecida no dia 8 do o sr. Pedro Bosco, dizendo que da sessão. . as aos seus prote.gl .os, es· • 

{I'O da Fonseca. homenagem corrente, na Base de Aviação aquclle abraço explÍmia a todos -- As senhorinhas professoras mOlas. esJ3 S QUe$8ttmg,rllm a O d'd ' 

aos •• socios fundadores que Naval, uma , churrascada ao o seu agladecimento, ela como Clara M"chado cM3Iia das Do', quanl1a e 1:080 000. espe . I a 

constituíram a primeira dire- srs. general ~'.. governador, oUi- se abraçasse acada um de per si, res Lisboa ,affereceram ,3 .. S. eXilo I_ =c,-,"---'-'-,-,__ 

ctoria provisoria. ~ . _ . ciaes e auxiliares _das forças pela homenagem que havia rece- em nome d~Jr:.scala >da ·,Unilo 

NII. " meslllaOcca~,la~sera dO"Rio O1'3,lide do Sul e ues- bido naquflle instante. ... elo, Tr~ha.lh"'tnrfsc úm · tjndo hou
io:mbem . inaugurl:ldo ;obusto, ta'Jlapital, ) pelos ;..oliciaes dá I ~ Aó ,rélirar-se foi s::exa. acom· quet 'de,f!ort"$

... rri;'bI'ónie,do .sl'. desembar- Arínàdaque' servdi'i ~esta ca-: l pillihâdõ~atepãtãêi6 jl-ela""'coriilnis- "' ~ 'Os ,'S~\ /l"" ~~t.vam bel· 

~edor Joaé-Bolt U"X. t ""h_1ho pitaL uo r~,ptctlva, h."rKlo • ba~ de II~ or~IlWloJ mun '0-1

IIttutleo. ao IIl&Utu(o oUer elo P.a&a rclUl/do, que .:o~u na musia t'xcrutado. hld~ do ti Ipr~'n avam INi'flirlCO U 

fiO p"lo eulptorpatrlclO pro. m.lor cOrdlalldad, t VQ a diJzoo m iUr, o h)-aUlO nadonli peclo_ 

tesaof .~Dlonlllo do Mottos.. pr"~nça do bom('llltgf'lll1n 111 /lo K /i(ClKi1 1110 pOupo ar>- - O lf. EUi;tnk> Souu \)I. 


-/lo prox(ma reuatAo re"-lt- o home.na.ieado~ c txma•. pbu$Os ~ iIIulfrts ondcl~' llru vllrin~. pàotot"lphi 

,ar..e-ã no dia 15 do c:orl'GDw. rlllvruU. que M: Iilt'flm ouvir na.qUC'lJa çJl4u~It" elea'antt ',slA. 
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