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11.........._=.lNotas de um "Diarlsta"l ~ll'lDIDlMu •••• 

!li I .."" ~::-. P'~.~~ • -..F.'I!!J' IIlIi •• fiIII o Tribunal EspeciAl e os inconvenieptes da SU81çao p.... lac "ator do Ba· _ 
, cr~ . ~ .-O estabelecimento int~ral da ordem lado cf Saaia CaÜlarfaa Philadelphicl. Z'J (Con, 

,- --Jundlca -A refonna da malrlstratura e t. C.NU o .r. I Deral PtoIo.ea dor) _ Com 11 JNlrtida 
.Aorianopolisi 26 -d~ , novembfo fk 1930.',fogueirll de papel vermelho.-A paz de =:=-J~~:~~.:tele- do vapor "Biboco·, sab-
Exmo_sr. 'General Ptolomeu .de Assis Brasil, insigne- Inter~ . "hOhtem e a Da? de hoje.-Vivamos bauto ulfimf), soube-se 

vmtor F~I, em Santa Calharina::, . E d d 1 " de.l.oltro_d:,.!.v_erdade. ~~~'o!llovo' «!.,.'y930
0 

· A __ .ra~' que o se...n~ _men~aIA nOlTlci.ção Cle V. Exa., como 'mterventor do sta o e I ' ._ ..."" I> ..-- _ • y, ~ 
Santa Calharina, lavrada honlem I=elõ Chefe do Govêrno proviso- ' II I teia bJ11haDtea entre Phllade phl8 e os 
rio, C?nstilue, a meu ver, a maior conquista. obti:la por este povo ; . \',,,,~~~~~.II.~ ~""s, ,. ",c;,; r,~v:u: ~ia c.thariaa e portos do norte do Bra:,il 
depois de en~? o cyclo d: revolução libertadora. • I '. (Da A~ademla ' Brasileira d~ Letrl!.s) ' ' >' , lMtri. livre. "oDlr.. eomo recomeçou. a canro da 

E tanto ISSO e a expressa0 da .verdade que, conforme se "e, · . < ,_ '. ",,'o,. ,'>,CO· O .elbo lIdador ~.lIam pu- American Bras;1 ün~ 
todo este povo como que viye n'uma.conti:m<! e I?ermanenle fes- En~re os. intuitos de emer: IfervC:S?enc~a de , od.ioiLe ' ~ .i~- , &a d.. • 6ee,. IqitilD. n_, . 
ta, sendo ji innumeros os predos de sinceras e carJl!hosas home' gencm cUJa creação já fOI xerclClO do , arbltrlo, isto ' é , liberdade c:rIOcadO" eomo que Charl~ I ~vlm e 
nagens consagrados a V. Exa. decrctada pelo Governo Pro-, uma ' justiça pOJiticia aodado o Dobre ' .mll(o 'freDte de Sf.uS assoaados compra, 

E os motivo.s são mais que justos. . . . Ivisú,rio, está: o Tribunal Es,- !da jUStI,ça legllI..\c' -, , " ' . , _ .uma';'i\inidade .ia federaçao. ram recentement O 
50 um c3pinlo exlranho ás lutas.partJdanas que ~~ mais 40 pec!al ou !,rlbunal Revolu?lo~ I Por mais llIustres que .selam só ,paoêm::' ser ute1e' coUe- Shippin~ Board. 


annos, vêJ1.l, em todos os Eslados, ~palxonando os pohtJcos, c,?r- narl.o, cUJa funcção ~onslste iaS memb~os . desse Tnbunal ctlvidade, ' inteirando--a m '.. 

roendo. mmando. a al~a ~a ~epub!lca, poderá, .sem o menor VIS-] n~ JI!lgamento dos crlme~ ati! d~ .occasulo, as suas virtudes todos' os seus dlrdto. eq~- I 
 t 
lumbre de suspeição. dlstnbulr Justiça de m.?d~ Impeccavel, na for- trlbuldos aos homens pubhco~: CIVlcas não slio conhecidas cldôs.Eatou c:ert....,o.·...'. que Saqtl!. . .rl.' 
midaliel obm rle saneamenlo e reconslruccao Já tao bem encetada apeados do poder pela Revo" lfóra das nossas fronteiras, Câth'arfnlÍ ' 'cóm ' o velho ca:~ r 
pelos revolucionarios victoriosos. 	 lução. ialem aas quaes desappare- marada á '1rente''' sêbért Imi?> 1 ·$0' NA 

E ainda mais em se Iratando de um vulto .da estructura mo- . Segund,? se deprehende de cem !'S figuras humanl!s p~ra tar o glorioso-' ',no- Grande;" 
raI e intellectual .de V. Exa., bravo dentre .os 1!1"\IS bravos, .sel!l .sa- I~formaçoes do~ Esta~os, e- ;substituir apenas a do I':iStltU- no aproveitamento do"IIOIO' ·. ALFA/TARJA CARDOSO. I 
crificio d~ seremdade e educado no~ mais ngorosos prnlclploS xlste nas repartIções f!8Caes/, to ameaçador quc constItucm. mllg na . o ' • " .. :~o ~ _ .... niiico e edUCáçii. rli~ ...•..... . ........ • 

democralicos. 	 . . documentação irrecusavt;1 e - cional da sua mocidade eape- . . h • .. , ; • .r. 

De mod? q~e V. Exa. com seus exemplos e ~ablos ensl- abundante de ';ib.usos pratica- E provavel que o acto do go- rançosa General Libf!afo Bit- Dr, .,o fldhEmOr ,l!jnJu 
nlmenlos, vaI deixar este povo completamente tremado, prom- dos pelos admIDlstradores a- verno, ou melhor, o seu pensa- tencollrt O iJiterv~Dtor federal do 
pto ~'cóm a maior facilidade, fa~er ruir por terra toda e qualq.uer gora depost.o~ e p~los seus "!ento, creando o Tribunal Espe- '.. Estado do Elptrtto Santo. "O
bastilha 9ue, .de fut~r~, tentem Impl~nta~ neste berço de heloes antecessores Imme1mtos. clal.'provenha da ~ua nenhuma Rio, 25. meou . pàra ,o ,CIIrgD;,de d~-

HOje a tendencla e a d~scel~lrahsaçao. . . ! .Abusos. semelhan.les terií.~ conna~ça na ma~lstratura que Envio ao antigo e iIIustre ctor da, Penitencian Íl ele \'1_ 
De modo que os reacclonanos hão de hcar convencidos, de .SIdo pratIcados a!JUI , nos ml- possUlmos, e Que e, na verdade, <lhefe sinceras felicita.ções. ctoria capitál'daquelle ~ado, 

uma vez .por lodas;que a Republi~a é indubi!avelmente o. goVern() l ni~terios, na Policia, na Pr~- como tive occasião ~e diz~r ha Respeitosos saudares. Dr. Lei- o sr. 'dr,..... Adbemat 'GrtJo.. ' ha
do povo pelo povo e não um cllo onde Imperam feitores e feItura, no Ban?o do Brasil , quatro mezes em. arllgo asslgna· te Velloso. 3' Regimento de maDitario e ,coDceifilàelo cU
oligarchas.. . . . ,na Cc:ntra!, emflm, nos esta- do, .uma das maiores chagas do Infantaria. ' Inico nesta capital. ' ... 

Não ha hOJe um s6 cathannense que Ignore o desprendi- \ beleClmentos CJue fo rmam a regunell. Mas nesse caso, refor' _ , -;;:===~~===~ 
mento com que V· Exa. assediado por todos, res,?lveu atte~- machina <la adminis tração. me-se immedialamente o nosso Rio 25. ~I" .. ",.
der, emt.?ora com enorl!1es ~acrificio. de ordem parilcular, ~ vl-j . E é de poderes. para veri- apparclh;> judiciario, investindo- Felicitações e abraços llela Cam. Isas de seda de 
vo appelo que lhe fOi relto de não abandonar neste delicado !flcllção desses delictos. o:. pu- aquellc que rtsultar dessa reror· tua escolha. Oelu sco de Castro. ' '- 'lriados padrões 
quarto.de hOla da Republica,.os destinos do Estado, os QlIaes em lniçiio dos que os p.ratica!·am, p~:a julgamen !~ma, de. podere~ 	 "7' \('. 

tio feliz momento foram confiados. 	 que se pretende IOvestIr o dos cllmes altnbUldos aos polih Florianopolis 2;;. i 

'I

IlfIlIIIIII ...___. 
Radiante por saber que com. a permanenc!a de V. Exa. n~ apparelho judicihrio ago- cos agora depostos. Seria uma Com a mais ~iva satisfação .........II 

governo, o povo dentro em breve flcarà convenCido de que esta , ra creado, o qual pederá exccl!ellte opportunidade para ex envio a" exa. minhas con- ;=======~~~~ 
de facto liberto, congratulo·me. do intimo d'alma, com esse . mes- ' julgar, igualmente, os crimes perimcnlar logo essa magistra!u- gratulaçõ~s pela assignatura i 'llTl!IRI!I1II I ..... 
mo povo e com v...Ex~. por ler tido ensejo lle faze-lo feliz. puramente politieos, isto ~,o.s ra nova, apurando a .sua capa~i. do decreto que confirmou ! 1.1iII1I1.1 11._jCalorosas fehcltaçoes . attentados contra a Constltul- dade para o prerfelto rxerclo sua investidura no .c.ar.. g.·.o lIe ! • . .~ -

Henrtque Lessa i çào que então vigorava. das funcções a qne se ~e~tin~, interventor neste Estadu, on-I 
--M----.-f-----------~-d---- l - Entregues os acclIsndos.a !U~!J- de, com desprcndlme)ilo r~- , O SI. General Assis Brasil; . '. anl estaCa0 ao r Alguns momentos dercfl e- ça c~mmum, CO~ attnbUlçoes publicano e austeridade edi.linterventor federal neste Esy • xão sobre a criação desse <spe~laes, podena o. governo ricantc, liem cumprindo fina-! lado recebeu o seguinte. te

~ N R ri- instituto novo e transitorio conhnuar o seu ':.3rmnho seln lidade da revolução trium- !legn.mmll· 
..,f ereu amos, jdeixarã patfmte. a .;uade.sne- se preoccüpar mais com el~es, phante, assegurando a todos i Belem,25. Participo-vos,que

cessidade e maIs do que ISSO. o que não succe~erá com @ Jl;Il. OS catharinenses o imperio I o Go\'erno Provisorio da Ré' 
Será hoje, ás 18 boras, levada !l eHeito pelo pcvo da a su~ i?conveniencia. gam~nto pe~o T~rbunal EspeCIal d!l lei, e da ;fustiça. Att~n- ; pnblica approvou a indicaç ão 

·.apilal uma grandioga manir..s!sçl!.o dI' apreço e carinho O maIOr problema que o go- o~ Revohlclo~ano, .que reclama- Cl08as saudaçoes. RllPfJ jl/mor.' de meu nome, feita pelo Ge
ao sr. dr_ !'lere:! Ramos, leader d'} movlmenlo alliancis t:l. verno tem aI enfrentar nesta r~ a ~ua a sslstencl~ consla~I~, - Ineral Juarez Tavora, para o 
DeIte E1Itado. 	 \ho!a é conven~er o c!\tran- dlslralndo-o d~~ CUidados eXigI- Fpolis, 2(;. . cargo de interventor deste 

Será uma bomenagem í' re~tad8 ao iIlURlre ;>ariampu- gClro de que vIvemos em !.Iaz dos pela admlOlstração. Tenho a honra de cnmprI- .Estado. Atteneiosas sauda
tar, q::d é um batalbador infatigavf!i e que foi uma das fi Icom a ordem restabeleClda - mentar V. <:xa. pela sua no- :ções. j. dI! Magalhãt'~ Barata, 
gura. mais viva da Camara dos D!!pUlados e que não pertenceu em ~odos os. departamentos Urge que s~. encerre para o meação de Interventor ~ede- , Cel. lnter\'entor do F..stado do 
ao aumero daquellea que exercerom o mandato em silencio. da Vida publIca. governo, o .pedodo das. prC!occu- ral nes!e Es~do. AttenciOSaS !Pará. 

Apeiar do pouco tempo que naquella casa do paria-I Só a atmosphera serena, pações pur~ll!enle. pohhcas~ ou saudaçoes, Aijredo TromPCIwsky ;;,;;,; ,-;::~~~~~~R~. ~~ . 
mento passou, todos os projeetos de maior rpiJercussão 10- sem corpos estranh~~ no es- a.ntes, de vlgllancla revolUCiona: ,,-' I PORQUf SOffRf 
ram pelo sr. dr. Neret;. Ramos estudados metiCUlosumente 'j I?aço.. poder~ attran para o na. ~ef?;.m~do o nosso appare RI,o , 2? _ 

Só 15110 é o bastante par:!. que sejam ju st!J ~ tudas as B.rasl! 8 cOIDlanç8: dos povos lho Judkl~no e a elle entregues Elfuslva6. cong.l·atulaçoes I 00 fIGADO? 
'" manifestações que receber do povo de sua lerra. Irl~os, que "nc.<lmmhem para os Que sao a~cusad~s de at.t~n- p..la honrosa mvestldul'a. 0/11' 1 

O prestito será formado á Praça 15 de NoVt:.mbro, de- 'ca os se.us cspltaes, r.eatando tar contra as I~berdaaes pu~hc~s, mariies Nata!, .II.,,;~'," J::~,.;::;;,,:·':-,,::':::,,~:.::'~~ ,
fronte a' Prefeitura Municipal, acHe tomando plll'lt: aR bIlU- , as relaçoes mterrompldas des poderá ~ PreSidente Provlsono - . " "" ,.,. " .'r-"",.\\O' I ,.. ....ti,• •,,,, . 
das de musicas da capitol e a de São José que virá a· de que se formaram no céo en.tr~ar ~e aos affazeres da ad- Porto Alegre, 26. fi,,,.'.. "'0 ;",,,.,,,,. h_ no 

companbada de uma commillsão qU& represcntará uqu ~ llc Ias primei~ as DIIVenf.l de tem- mJnI~traçao.. qUe são a~s.obe-r- Tenho a honra de a!!l'~de- , ,,,,,;' ,,"~' ,:;;;..:~7,:~~· ,~:.:':';~~:;; '''~:
munlciplo. pestade. . bantes, realizando as demaiS. re- cer a v. exa. a commUDIca-

Os manife.tautes levarão bandeiras. lIambpaux e pai- .E o runcClo~amento de um formas provenlura prometlldas ção const!'lnte do tcleg~am- I ::;~::~~,;: ':;;'"~;,;. ~. !:·:::"P.~u:~~:~~lu~ 
nels. O itloerario é o seguinte: r:: llS .10ão Pinto. Tiraden- trlbun.al esp~C\al , de ~m ap- pelo proW3mma da RevoluçãO: ma de hOJe, ~azend? votos , 1._ do oi " c""'. r'" n Tie.d o. 

les Avenida Hercilio Luz Fernando Macblldo e Visconó e! parellio alheIO á maglstratu- Se. os. palzes q~e. tem um bra para que realIze feliZ ele- EIi._ "<OI". ',,"'b. .... r o'n" u ao ",.... 

de 'Ouro Prato, estaeiona~do defonte ao Pulacete de resi- i ra cornruuID, D.Ao seria mais sel.ro Int.erno dlssl~u'am 3: sua cundo gov~rDo nessa unida- , 1 :LI ~II~ ' : "~ ... :H:::'ll~'~lIl:)r,:::l~·l'l:::I::II:I.l' ::;;
dencla do dr. Nereu Ramos. 	 Id? que a conflss!lo de ,que ~xlslenc!a para atrair a confiança d~ federatIVa,. !lue Y. exa.! ::~".~',:,. . ,,,,,,. oi . rn ...Ii, e (,,,.,, .. 

Abi será o homenageado saudadQ por U:ll orador dp- Iamda não se acha em vigor internacIOnal. . ~olaboradcra .da vID!ta já admIDlstrando com I ",biln, "'o";,, um ••"••,,"
0'0 

.> u,,· .... 
legado do povo, que o investirá de poderes para ser o in- :entre nós a orde.m }uridica, sua >reconstltuu;ão eCOn?mlCa, applausos geraes :dn, pOPUla-1 "..li.,." ,," " ...h,." .." d. "... , ~, '"'' d',,"~ 
terprete da população junto ao sr. general Ptolúmeu de !protectora dos dlrClto'l d.ls f~ru~i~=5de~~~~. ti~a~s deslm:l~ çâo. Saudações cordlaes. 51[- ~;~:;;:.I;.:;':;.. J"'" 'o."',,,.. ... uo. .. 
Aula Bre'8i1. . Igentes. g I P P p , vaZ Saldanha. ~,,,' "....h."'· ."" ,~I.. ., .h....'d.. 

Na rua Arcypreste ?aiva o muslre cnusidico se in' . - verme ho deante dos , ven~llado . . . - "" '" ..., ..." .. d i' iio..., • .P.ul .r.0'0 

corporará ao prestlto que irá defronte o Pllla ' 0 do _ Os deltctos qne se preten- res,lIl;Im luxo revolucl<lOano que RiO, 26. Gb,i"""h C~u," . ..y , Rua 4. (h",du', 9S. 

VerDO, rallando DeUa OCCSHião O dr. Ne:eu Ra~~s queg~e ; de punir a<>ham-se, . todos~ en po.dcna 5e.~ tomad? p~r verda- CODgr'atulaç~es pela reliz i ~. ~•..~~n.".. ._.. ..._. 1 

dirigirá ao general Interventor em nome do povo I quadrados nos Codlgos vlgo- delro sadl.mo pohhco. escolha para mlerventor de ,desempenho do cargo com 
DE' '. todos os pontos do Estado têm chega'do tele I rantes e. podem .ser. julgados _ • - . I Sant~ Cath~rina. Suudnçõe!I. ;que o honrou a co~fiança do 

rrammaa .olidarizando-se com a manifestação Que hoje será Isem aUXIlIo de mstltutos no- , ~ pa4 desceu s?bre o Bras!!. Hntr/qlle Rlcard. IGoverno da H~publIca. Atten-, 
levada a errello ao prestigioso cbefe rlovoluclonurio Ivos" pela magistratura regu- _.. diZia o sr. WashJl1gtoll LUIZ, - ciosas snudaçoes. Cel. Clml

. 	 <lar, bastnndo, para maior el- ameaçado pela guerra, Rio, 26. ,dino .
Ificiencia desta, que um de' --;Revolução aind~ não.acabo~! Cordiaes felicitações. pe!o I . . .L • I• F • Iereto do Governo Provisol'io - dizem os revoiuclrnanos mais acto do Governo Provlsorro 1 S. Jose, 26. . "'L' I lald' r_I' Gal' IIDRO!!II!! ,DISILHO" ;lhe dê atlribuições mais am- iIIustres, dentro de lima atmos' nomellndo-o interventor des- i. Com a mais viva satisra . .. ... " RI • 1111.... ••• • • IIPI 11 n n ' pIas nos casos omissos, phera de paz. se Estado. Manoel Luiz Bar-; ção apresento a v. exa. em.' (Rl·t· Mod· ) ' Um Tribbnal Especial ' para $crá possivel que não possa- bosa. ' meu nome e em nome do1 

• • • • julgam p. nto dos homens publi- 'mos ja'nais, viver 'dentro da Ver- .- Imunicipio sinceras congratu 
Realizando-se no proximo dia 27, do corrente, ás '9,1 /2 ho. !cos dá sempre a idéa de a- dadc ? , Porto Alegre. 25, i lações.pelo bcta do Governo 

flI,em nosso Temp:. mais uma 50s: . mag:. tenho o prazer de normalidade no paiz em que (<<.o .lornal de 25 do corrente,) Cumprimento V. exa. pela da Republiea, nomeando-o 
convidar' todos os IIr:. do quad:. desla oH:. e a nossa Dig:. funcclona. lIfDlfe ~e'·l'Jin Sobrad(l-á pra~a ' 15 8ua nomeação ,.para ,inter.\'cn- Int.erventor deste Estado. ~t' ··
Gó-ir:. Reg~neração Calharinen~e, para assistirem a eçsa cerimonia. 1 EUe evoca sempre o «Co-. l .aHU -g de Novembro nO 11, tor .Feder.al nesse Estado, de- t(,uchilia!J . saudaç~e~. O,!l!o'& 

"'. ' , j:. v.'. P:. 7:. Sec:. ' mité de Salut PUblic', a eY- Tlata-se no mesmó 1<' s~bra'do. .. \ sejá~do-Ih.e IElI!~idadEls " llp PhüiPfJl>" ,prefelto:,,,·. .. ' 
=rrm 

clr-n: 'VA'It IEOADES Empreza- A. ~' M. AZ8re~O 
A PARADA MILITAR DE HS DE NOVEMURO NO IUO DE .JANEIRO 

Um liIm com 360 metros. que descreve o que foi 11. grande parada militar revolucionaria no ~io de Janeiro. Forças do F.xercito. Marinha, 

Policia dos Estados, Batalhão Feminino João Pessoa. IJatalhôes PatriotiCQs. desfilando em cumprimento aI) Chefe da Naçlo. Um film historie• . 


·0 AMOR e CEGO-, Super-producçAo da Metro Ooldwin Mayer, com Colleen Moore e Edmllnd Lowe. 

Um lindo romance de amor. Um film feito para ag;r dar. 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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~~~	..a;ã;.a..;;....ii;;;;;;..;;;;;;~rr---~;t~:---~••aQO••o~o~.~.~.~.~.~o~.~.---.-.-.-.,--
Empresa'Nadonal" 1avêgatão Hm~éke ! OSaphrol sempre victorioso • 

Tl'émSD.OI'te I'a»id() de pllssageiros e d<' (>al'ga~ com 	 O E' possuido da mais : 
O j~s.t.a al~ria 4ue lhe Ipaquete~ «em'l IIoepeJ~e», «A ntlfl» e <~ Max» 	 dIriJo opresente at1es

fado. Depois de uma ISaid.s .ea:.ls lIe SHS ,.,...s di ,.rlo de;Fllrl'.'lIlIls grave enfermidade. 
Que me reteve no lel- • 

., 	 to por. ma,is de um 1 •Linha Florianopolis-Rio de Linha Paranaguã, escalan- Linha 
mez. hquel em tão de- •,Janeiro, escalando por Ita. do por Itajahy e São Florianopolis O 	 plorayel e. t~~0 dejr:~- ~ja.hy, S. Francisco e Santos Francisco Laguna , oql}~~§!, que. Ia Olesen- • 

., tia sem ~orag~lTrpara •
I • voltar a act!vlda(lé, •

Paquete tarl HIIJCle, dia 1" O 	 Em tão <lolorosae af- • 
O flictiva 	 situação o meu medico assistehte •

Paquete Mal,Paquete 11111, dia 8 Paquete Mal, ., dr. Ivo de .Oliveira aconselhou-111e o uso c.;
dias 0,,, do esplendldú SAPtJRuL, e,,Jogo nos prbr . ' 

Paquete Carl H"lIl:lIe, dia H:l dias 6 e 20 2, 12, 17,27 «t ll1ei~os_dias de tratamento com o SAPHRO[j • 
O sen.h tao accentuad~s m.~lhoras que ao fi- •

Paquete IRlla, dia 23 .. nallsar o 9uarto VIdro Ja me sentia forte, C,
Saidas " 	 alegre e diSposto, te!1do augmentado 4 ki-iI

Saidas ás 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas • 	 los de peso. Maravilhado com o extraor- '. ,
O dinario resultado qu~ colhi com, o abençoa'" • 

A viso-f~~~?c~elllfiy!1l1~~~i·n.oc pll.S8 u gCII'OS cCIl!'go!! e Il'IlU pelO O do SAPHROL, envio-lhe a mmha photo- • 
" 	 graphia e attestado, dos quaes pode fazer •

PASSAGENS: Em vista 08 j!r8nde pl'ocura do ncc<:mn:r;daçõl' s em nossos " 	 o uso que lhe convier. ' _\'UpOfC'S, sde'llificaruos ao~ ",.8, illlcressad.,s que só aHumircDw6 compromisso IMPORTANTE • Porto Alegre, 23-6-30. •com 	O~ COIUIlIOt!OS rl~ ~ervadol'O. até ao MEIO DIA da saida dos nossos vapores.
ORDENS DE E~1BAf{QV'::-Paru l'acilidade de serviço só daremos ordens PhllOil -(Phenix é o unico O Zaclzarias Albuquerque Azevelio I 

de cnll);!rque até ao MEIO 1.,1A lia saida dos nossos vapores. nome do legitimo emplas- • De 1ccordo com o ~~i:':~~·~c~: ~;:'~:r:::~<~~rmado o " 
P ,lr;:. passagens , Irctes, oroens de embarque ~ demais in{ornH>çõcs, com os tro). Exija na pharmacia o ~ diagnostico de lima PLEURISIA, .conselhei ao p.ciente O liSO do I ..proprlPtlll'ios non'e Emplastro Pheoix, o ~ preparado SAP~IROL, ao lado da therapeutica do ar. Muito ' 

Carlos H~epcke S. A. maIS antigo, o mais usa-. aproveiton odo<nlc; ehoje se (n~~~r~~~ta~~rg~~vEIRA • 
, 	 Rua Conselheiro Mafr~, D. 30 ~:~ d? e o mais conhecid~: Em todas as Pharmacías e Drog~rí~~ : 

[§]~ai~~HmJ~lMIm~l2Il2Jr§jlillmll2Jf2Il2Jl2ll2lf21i21i21I2lI2I6a Aluga-se IT~~1qC~~;1g; :;~N~ '~ "i: ••D.lh~@OOGf!J@~'1I o •••,... 
l2J ~ c8mmodos, com pensão, --- --- , 

t2J ! para familias ou moço de


'11 	 (jl~editr) ) 1 1Itll() P .re{lial li] ~~~aj~~~J'~S. Os quartos 
@ 121 A tratar a rua 	 j0sé 
~ ~&li& - i'P"""'~~ 121 Veiga; n. 21. 

I; C911yiC:aI11Qs aos nossos prestamistas a virem quitar as li Veõde-=-se~~-~~~:~~ 
S:: ,1S cadernetas para o proximo sorteio ie !XI121 e arreios. Os Im'l'ios são __~_~~__~~~~!!!~~~~~~~~~~~~4 DE 	DEREMBRO~ . 	 '~cO~r~~~a::~~s :~~~~~el pos- '~ (JCU'~~ ",et't~••••••121 Quando distribuiremos os premios abaixe mencionados: 12l sivel. Informações por obse· O I 


l2J 121 Q.uio, na gerencia deste dia- {I • 


f!8 	 1 Premio no valor de 4:840$000 L2I • " •fiO , 

; 10 Premios no valor de 30$000; Aluga-se r~~l~aâ~~Ro~ : 
~	

, 
l2I, 	 'ª ma sln.Atralar com A~ostol o Pa. " li!! 10 Premios no valor de 10$000 I ""., "" "fé do M""'o:__ . ; 

11 "i\:1 uita.13 jSQn~ões! ~ 	 ~ 

= 	 ~ : I121 	 ~ ~ • 

[tJ 00 ~~~~~_-~~-~:~;~~f~; i 	 !
" 	 11 peosão fllmilil!T, á rua Jo- O 'I
; 	 ~ ~rOat~~n~~lI\n~eu;' pBf~~r~~~~ri~ OG " ", ' ','1

r21 :, 11 no mesmfJ pensA0. fi, . • 
!!' Grandes e pequenos t"dos proêla0, 	 i ,4. 

!XI; ,~ mam o Peitoral de' Angico Pelotense."o ,~ 


Or. pedr~D~OG~~~a Ferro : ~e~;:'~ó~rtr::,d~~sl;f:~!âr~~~:~~'!:S~~ ~.!~' 

• loncia. empregad0E.lÍÍl -todas as mOles- ;I, " 

Rua JoãoPfnto. o. 7 • tias' das viasrespiratonas, , ', ,, \ 

Prestem muita áttenção ! (Altos da Pharmacia Santo I , ~~' ve~da,~em toda parte, I 
Os osorteios cóntinuarão a corter como de co'stume nos ,Agóslir.ho) , ••••••0.... eo 00........ 

dias 4"ç 18 ,de cadrt ll1!!z. Nada ee anormal! Nada de crise! Oas ' S ás J.I e das 13 

ás" f6 Ifóra's. ' A 	CredIto Mutuo Predial sempre pa2"Ou e pa~'ará aos pres
~ tamistas Quites. São sem fundamento os boatos 


, 	 cqtlé ultimamente sem teem e palhado. 
Snhoal 	 I ssobarial 

Habilitem-s2 ! Inscrevam-sI! t 

4 ~8 D8z8m~ro mais um grandioso sorteio I 
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Em via de solução a Questão Os presoso Estaclo universitaria em Minas politicos (ine Variedades _l...

-:lQr:-:xx:- , 
Sãl) poucos os Que ai n daFII' 11121~111 laterlmll' IIPI"I' se acham detidos Dornlngo- Z sessões Z- Domingo 

. . ' Rio, 2S: ;<C.ondor} - D.. 

Dircctor: ALTÍNO FLOR~ Rio. 25 (CondOI) bido de todos os pontos do pessoas 'dctidas \;;Pof motivo 


Redlictor: viaAd~u~~~~~~iôr~~~~i~e~I~~ ~ ie~iZ'r~c:b~~es~or~~~~1net~ P~~e:; :~:n~l!i~~~o~V~'j~e.~~~:nJ~:tt~ 

CASSIO L. ABREU Estado nomeou, por decreto de Antonio Carlos' e creatlor da no ou loi posta em liberdàdc; 


Gerente: JOÃO MEDEIROS hoje. interventor .13 universidade Univ~rsidadc de Mi'lIas: Restam Pl'csos, ·apcnas, . al~ 

o sr. Mario Casas3nta, i1ctual ins' cProfessor Mendes Pimentel - guns cuja detenção se impõe 

ASSIGNATtlRAS: pector geral do ensino. Ao ter conhecimento dos factos, na apuração de seus maus 

Anno 35$000 Amanhã mesmo o sr. Casa· OCCOI ridos hontem em nossa antecedentes. 

Semestre 18$000 santa assumirá c posto, adoptan· Universidade, cumpro o dever Esses mesmos, porem, sll.G 

Numero avul~o $200 do immediatamente provideucias de affirmar a minha inteira sc.li· bem tratados e, embora iô·· 


para regularizilr a situação. afim . dariedade ao meu zrande c caro Icommunicaveis, recebem vi· 

Red3cção e Officinas á 
 de que se torne efiectiva a con· ' amigo, cuj03 serviços de, intero!s- sitas de suas familias. 

cessão do decreto fed eral esten' :sados e pratrioticos J a criação São os Reguinles os presosrua .João Pinto n. 13 dida aos estudantes mineiros. i e na vida da Universidade o rc' restantes: Nu Casa de Deten-Teleph 22--Cx. postsl 139 O inlo:rv"nlor nomeado distin- . commendatTI com iustiça ao n·· 1çiio: onze, inclusive o ex· 

gue·se por sua opeJ'Usidade e Iconhecimento e·;í admiração de putado Azevedo Lima; o 

seu amplo conhecimento do as· dos mineiros. Aflcctuoso abraço ex· consultor tcehnico do Mi- Isumptos de cnsino. A instrucção -ta) Antonio Carlos.' nistcrio dn ViaçãG, sr. Ernani
Revo1uçao. na mineira lhe devegranóes servi· ·IFm suffragio da alll1a do 1Cotrim ~"í.lhO, o .famigerado 

ços, pois lhe coube po~ em ex.e- academico José Viann a I~a~o cl~!toral Od l.1l OOCS;, Oij
Venezuela? . ... . C~ÇãO a reforma .do ensl~~ ,}.:I~a A. Ao;sociação Universaria fará }.caders .~omoJ\~~;.a~ . Oc~~~ 


..----------.----
_ p.~los srs. Antol1lo carlo~ ~ •. ".. . , ~ele~m;r, amanlJã, InJssa em S.UI-,' l<! ~ra~dao e .... ___ ..r . mo .-: 

•• I"teressante ap- CISCO Campc.s. traglo da alma do academlco Oilvmra, o celebre Moreira 
um .. O M' C t José Vian'la Será offõciantc o Machado, o famoso capaoga
pello na CamaTa dos sr. ::no a~as:;.an a arcebispo d: .."Iltonió Cabrdl. Fo. Adhemar ~ocha do Carmo 

Communs concede ul1]a :illl~evIsta ram distribuidos ooietins ~o~vi' l vulgo «BC.X!gU'.. . . ~ _ 
_a "O JOI nal · dand~ a população a aSSIstir o Na Casa de COIr.ecç,lO, quaL d 26 Oon. r.~s, . - g.o 6ello Horizonte, 24. aeto. tro: o ex:govcrI1u,oor· . dc Sano 

vem OlOlll1tel pellado hOJe. -Entrevistado perO Jornal e Foi reaberta ' I Universi- t~ Catharma, sr. .1' ulvlO Ad~c-
na Camara dos COIl.1- -Estado de Minas ». o sr. Mario .' CI, o ex·.s~cretarlO do Inte~lOr 
muns sobre se ha\'la Casassanta dedarou o seguinte: . .dade _. do Esp.mto Santo, 8r. M~ra. 

b.'d t" d «Meço ben . volume de B~lto, !-Ionzonfe, 25 -,l.Olc· benu Pimentel ' o jornalista 
rece I.O 110lCIiI "d , per,- re~;O~$abilid<!d~ q~'e põe sobre, gario ,Maciel h~ixou o seguinte Sal·tnrio de Cástro, o ex·ese 
turbaçoes occon I clS ncl meus hombros o "overno de! decre,o:. _ crivilo Somel'i de Albuquer. 

";>. .Venezuela. . Minas. Conheço ben~ os limiles .cO presIdente cio. Estado de que. 
O ministro do Forelgn de minhas forças c se fosse com. Mmas <!eraes, consIderando que ___ ______ í ' 

Ofiice declarou . ~Ill rf:!s- parar o que posso com o que ~~:i~O~li~ed:n~:~U~I~cac:,~vU~i- - .-- .----. 
posta, Que as ulttmas m- devo P?der, por certo que me versidadc de Minas Geraes, para - 

ion.llaçõ~s .recebidas p~- ~~~t~~~~an~ot~~t:~I:ai~=;'~~~· de~~: applica~· a<>s estudante; a ~ lIa Dr.lven~ ~e Arau,'o 
t 

reClall1 mdlcar que a Sl~ te de ordens partid~s de homens s'J,b~rdli:!ldos o ~~creto fed~m l ~ U 
tua7ao da Ven,ezueJa • e da ~Ievação, ser~nidade e sab~- ~~a~~~e~,t~ré~~~;aíic~u e:~~:~~~~ 
nOI mal. O gO\ erl)o nao don~ do presldell~c Olegano nado o dissid io que motivou o ADVOGADO 
VIii. porta~to: motIvo ~orl~~~c~~~e~a?:_:I~1 Lde:~~T~~r;~:~~; seu f:cham.ento,. o ~!-,al, por is' Acceita causas, civeis 
que hoU\,essem de ser v ' f ';r cI 50, nau mal~ se Justi fIca, resGlve. commerciaes e cri-
tomadas medida s de sal-I si~~lki~~dae l~r~:s~l:ctl~~s~o cc~~~ Artigo unico- fiva reab.erta a minaes, nesta Capital e 
vaguarda ~os il)tt're~ses to de que se me escolhcran; foi ~~~~~r ~~t~I~~~a~::r~~c~f~~~u~~ em qu a lquer comarca 
e do!> subdlt9s bntannlcos porqu_e acharam essa a melh,or funcções d Universidade de Mi. do Estado. 
naquelle pmz. soluça0 no caso presente en~rc nas Geraes.' Fernando lV\achado. 10 
Divorcio no Uruguay ~~I!z~otheses naturalmente dls- • Seguem·se as ~ssignaturas de Tel. 1265 Manobras , paradds, dans<l s . handas. condecora

Divorcio absoluto-Convmllo do: Na ~erdade ve-se bem que o ,~~.~ ~~~etan.<>.s__d:...~~~ct.~_.:=:=--==--======== ções, alEgria, triumphos , disputa dt: todos os
desquite «:"! div?rdo-No1o cosa· que o presidente Olegario Mocicl 
ment..-Sohclte!1" lnformaç;"j~s gra- não achou op!)ortuna a occasião sportes, e o romt,nce ela ll10cidarle sadia e forteA PASTA~:sa~e s:~:;;n?;~~cas n~\OB:~~\~;~ ó1~ para dar ao importantissimo.pro·
DERO~. F~o . Gieea- Caixa Post~1 blema nomeando SUcc~~50r.1 um EM CONTINENCIA 
3556-S11o Paulo ou ac sr. Voln~y hf'mem da r~sponsablhdade do 
A. Gicea Avenida Rio Branco, 133 dr. Mel1de~ Plmo:nlel, meu mes· 

Sala 17 Rio de laneiro. Ire e meu amigo, uma solução o cupido entre cOillinencias como juiz de um 


° . definitiva, mas sim resolveu pro- match entre é: marinha e exercito. um iuturo ge' Exame de eSCFlptu- telar·lhe a solução pora nclta co- neral e um futuro almirante nUl11a empolgante 

ração dos livros do ~~:~ ~a~su~eaJ~p~~~ ~~:;po~t~~~ hi s toria de jovens e sports. Interpretes: 


Islituto do Cat~ de cia do caso exige. Nessas condi· 
 IEi.O'Q. O~B.i.n • HeI.o. Chao:",São Paulo ~~;~) ad~~~it?va;, ~~d:o~~~~~a~~= 
São Paulo. 26 - Alim de ral que confiasse ao inspector 

er procedida á vcriricaçeo geral da Instrucção a direcção - ---..--...--- - .- --- ......-. - ..- -- .•.- .--- ---
dos balanços, contus e ope · de emergencia, muilo embora n /lnnlra 8 tamnanha de odl'O as I LIJI!RII 80 I!lnDa 81!
raçMs do InSlil1lto do Caté, inspector g~lal da Instrucção se 1111 11111 11 u I; 11 li 111 li 
o Becretlirio da Fazenda, se· julgue inleri<>r á tarefa. Dr'IDtOIP81K1 fl'~un8S "8 Reuolu[iO snm "1111111
gundo estamos informados, Sou. como vêm um reitor e., r;g r U ali. 

designou o contlidores R8Y-1 commissão, um reitor para o - -,xX-:
mundo Marchi e Julin Pinbei' momento, um rr.itor de emer- Rio, 2ií (CondoI') - -O .)or- SORTE GRANDE 

ro de Carvalho, IlHsistirtos pco gencia. A minha missão esta cir- na\. rec ,:, b{' lI sel,!uiute lele· OIS srs. Angelo Lia Porta
4) 

10 dr. Osorio Monteiro, · mem' cumscripia a ~olucio!1ar dentro gramma: Cia. coneeôsionarios da LI. 
bro da Commis!.ão Central de do regulamento os problemas · Re\"oluulo pela injusta cam· teria do Estado de S8nta -CI 
Syodlcancia. normaes dos estabelecimentos panha dll algun.sjo.·nae$l"a~.io. tbarinl! , pagaram, por intr._I ..~ d~ . cns!no. Não po~so tentar mo:.' h.~'{!iene dil!JOCca. pois. cas .contra >I~ [1g:lIras.reS\Jcua- n.adio dfi8 seus eorrcspond <l

• I IllllrRlllf dlflcaçoes. suggenr novos (·u· e dlgUIIS da pohtlca Ullnell'a t l!8 no Rio de Janeiro, ars. 1v'11 tã 11)1" minhos ou aventar iniciativas, além de evitar-a ca,.ie dos dentes. e flue s~mpre sobrenadaralll Costa & ela Ltda, estabelec 
llII 111 porque penso que tal talefa de· desinfecta e refresca a bocca. ell- sobre os iactos de~onentes "ue dos li rua Chile, no 3. o b 

· rosto O In a)·0. r vuelll·cvaebrsel:daade,qUaoema'lvoVol,tuaml1dl.n0050á durece as gellgil'as.combate o mio· leVIII·am a ua<;ão as porta da Ihetl' U· 7328 premiado COIfOI .. h I· ./ d ru ina ae quc C O l1stit~e prova 100 CONTOS de REIS na e :\ 
Godofredo de fana e opulento que vinha percorren· a ItO e eVl a as pe raso pl'ovada li sua prestigiOsa, de· tl'licção dc 13 de novembr 

RI". 26 (Condor) - O ma- do, o govorno mineiro e~colher clsiva e ' horoicn actu~cilo n08 cO!"l"cnte, ás seguintes pess 
jor Godofredo Franco de Pa- definitivamente para reitor. De ultlmos nl?ui.mentos de patro- ,ps: meio IiO sr. JOsé Fonse6' 
ria foi , pelo ~inistro Guerra, presente, pretendo immediata' , ----. 118mo braSIleirO. . R esid ente á Rua Visconde P 
poaw á dispOSIção do inter. mente resolver a questão dos AdlYulg~Çiio na fral'1ca das lotençoMes de reform!1 Formulamos aqni nosso vehp,· rajá. n· 325 e meio aos llN 
ventor federlll em São Paulo. pro'11oções, pela applicação inte- 11 a , . I D ment" protesto lam~n.tllndo nes· Sliul Honorio e Pinhlls !li 

O nome do major Gudofre. gral do decreto federal que as do gOtel'nO • °I te momen.to de relullrladc~ na- grllb, fUI sociedade, resid 
do de Faria não (o, desconhe- regula. Espero que a Univelsi· li provlsor O cionaes mnda logrem eXlt~ o tes á rua da Alfsndega n' 

cldo. dJde volte immediatamente á sua At . - d t · t ' d G l' V , , despcilo. as invejlis e àH vln- sobrado. 


Ha - Iongos snnos que vem actividadefecundaeexemplarque raves e uma en rflil.s a 9 .Sr. etu 10 argas j!aoças mesqUinhas. - a) AI- __.___ _____ ______ __ _ _ 
elllando em evidencia, devi · delta fazia u:na das glorias do . ~O -! ~tlt Pansl.ef]». fr~po Mir3nda.dr. Oscardu An· 
do á persllgnlção do go.... er· Brasil. E espero não mercê da Pa!IS, 26 - O ·Pellt pallslen-, n~s, cUJa Importancla e comple- drllde. Francisco Mattos, Fer'l f F A revista d"" revlstaa 
n08 pa8sados. EmbOl·a mílilar. minha acção, mas mercê do pa' publica em local .de déslaqu~ xldade encarece. nando Brlludão, S~baslião Cun· an- on Art••, Lelras, Soei... 
il mIjo! GodoJredo lambem triotismo, carinho e devotamento mteressante entrevista concedI' Trata.se _ accentúa o l)resi- ha, J osé Mendes, Pe~lro Poncio, . dade. NoSalãoS~m.,s.. 
ae .de12lca "808 estudos eeooo- de professores e alumnos, com d.a ao seu representante, sr. Mau- dente .Oetulio Vargas _ nem Jolio Costa, Amenco Costa. .. .. . . . ._. .. .._.:..__..~_~ • 
1I!..I....C..... . T11l,.'aOC('lros. Dahi os os quae.s couto seguramente. . em men?~ .. do q.ue refor- Manoel Carvalho, Orliln,lo ~e na laulI .. ..... ...'y".:...... 1.:. ·I.)t • r!ce p.rax. pelo presidente Getu.' mais.....0 'lmWf- .. 

'fiOU. anlg08 ·, aobre ·Jinanças I/' Conheço·.;s bem, peso-os bem 110 Vargas. mar toda a polltlca e renovar to· Magalbles. Raymundo Baphs- n 1IIiIlIU; IIII!I!I,I/IIJ ?< , 
<?'''I~~r1ti(laÍl:iqUe , 80bre.,,:es.s.e 'a8. .. i~telligencia e o sentilJlent.. ' . O C. e~e_,~,. o Governo . ovjsó- da :á!,;'ã . . ·~tfação do ....3 Alves e AntonIO· ...I!..I... IIlI· .... .. . .'..:. 'a .. ......o .h . !'r . . Ijaiz. () '.t.. ' .. Camilo .. ,ht.- '-~ ~ 

tlumpto ,'v8Q) " 8I1e~ faz.8ndo . ha estlmo'os e venero-os mUIto. " . TIO do BrasIl começa agradecen'; Goverti' iiisótio ·tem de abrir CuMa. : ,FI' :' 

'~~~~Ojo::r:-.:~r~l~~:: O sr: Al}tonio Carlos so- ~nlu'r::~;'ÍQ~!~~ ~i 'ü~êon o dt'lpérl1icio, o . . , o'~::.~~e;~~J:e:~~s~~l&rk 

ctoi do ~...rDo deposto. e hdano CO~I O sr. olconlmmedos rev~uciollArius e-sca!"ialo$OS ~~!:~ pr;JJtf· o - ~MOAoI t&\,I Mp,.- da Gueul dC':l.rou bole qOt 


. q' . o 1..... r .1II a ter vlcllma Mendes Pimentel Jlf'S&C p,W e em 'e&\Iidl deda-IC,U 'mmotUJ.....-v. do, c_a Md4etIIKIIO Itabe- o 10lal d... pfru. Impoalu ar 

do. leUI 011101, COIII Impaal· ~tlo HorttDnk, 25 fnlte mil' li que a muirm preocupaçlo 'Quer~ - concluiu o en- ~.:NAC~:~~?:n-~ 'al1lOlo Ivlador Rlmon Pranec 

9&0 elO veriu ,ri /I . ID,'''· h..n de ~mmu e carta. do UOVf'mo.-roviwno ",!tO t~~I.&> - uma pol/flca ele -*IIIA{lO da SUl. .u.EAICA). tol w ,· a .. Co UJU I- li, 
lU. di lOIidatiedadc qllr tem rccc· m.>mtnlo, llOI probiemu inter· ~anizaçIo e prodlleçAO'. l'rldo. 
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<~lIA"'to"--
<, ,« ~roA~O ~ I 


P(1Il 1}(I. . V. EXili:l6 seu dÍfilléh'o..... <~I :,< I, ·~ 
.N fi·o :-:'0 esqueça ~~ que o seu carl'l~ 

lhe dará mag'mfwo resultado Sl 

COIlll.'Ç:ll', hoje. a consulllir a llC)Ya 


"GASOLINA 400" I 
Maneel }o (; ua PO:1SCC:l ,_ .,_ 

I:.u, .baixo ~..ignado, lecdu sollrido de horrorosa .yphili., atacà~S 
do·me. cabeça e, consequenlemenle"â' vi'ao~· li ' p'ODlo de ficar c:ejcf' 
por completo, ~i. ~ara comeguir c."minha< tinha que andor ú " _pai 
radela,. conduzIdo por braço amigo, 1110 podendo trab.lhar.-·~ fuis,' a ma\s tt~n.t)m·\ta 

. Jcooselhado por dislincto amigo, a u!ar o .anto e incompáravel ·.ELI
XIR DE NOGUEIRA. , do Pharmaccutico-Chimico Joio da' -Sil
va !Silveira, ficando ao caho d. 2 mé1.cs e com .J vidros sOmeDle 
do santo preparaào que tem arral"lcacio da morte cerla, nlâ:harcJ de ~ma\S 	lGt\e ~e e1.lltQsão ta}l\da ",as, que bemdizem á memo:-ia do ,eu iHa' lre descobridor, comple
lamenle curado e com a vista perleitiss:ma. O que acabo de rei_lar 
é a expressa0 genuina da ,·e..dade. e a(lirmo sob palavra de ~.. 
honrado. 

Não devo obsequio a quem quer que seja, para dar um an_ 
lado gracioso.Em "ista da . sua grande economia, 

rn O que dig. .; dictad" pela voz pura e immaculada -d. miaha 
ton,ciencia, que deve ser o lemm·, de lodo o homem que se preza. com a ".t00", todas as empresas de Não quiz dar e.te .sponl.Deo altestado, h. mai, lempc, para

omnibus dli Gapital, do I'JIterior. e ob..,rvar se eslava cumpletamenle curado, mas como iá fazem muitoa 

supprem-se, act.ualmente, 

lj 
~ran,ie pÚl'te dos autos de anno! que esliv" doente, e . chando-m~ perfeilamenle curado, graç... 

VIS ! HIHIJll>Ol{ FlorianopoIis~ a Deu. e ao in,uperavel «ELIXIR DE NOGUEIRA». n&o relutei 

Rua' ;.João Pinto, 10 ~~~:~~~l~;:;;di:e;~,~~~ :~:ad~u60°Skf~!O~~e apv:!!:~, :I:::'~ ae~"kW.:: 
Idi. e !alisleito, atlcndendo com solicitúde a minha cas_ co",men:i.1 

Tenho 55 annos de idade e sou por demais conhecido aqui 
pois desde 1891, época em que vim de jaguarão, que esbbeleci.u
nha tenda de Irabalho. 

SECOMPLETAM 

Podem VV. 55. (Ulerem de:,!. o uso que vos apronver ' eas"gno-me 
Pelol.s, 28 de março de 19 i8.--»••• Reconheço verdadeira a assigualnra de Manoel José d. Fooseca, 

,ia que dou fé. Em !e.temunho da vel·dade. 
.\monio Rohnelt-3" Notario.

VERDADES QUE · 0 ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pitarmacoulico-Chlmlco 
'OAo DA SILVA SILVEIRA é "unico de grande consumo e que 
;, enconlrado em ludo o Brasil e Republic2S Snl-Americana•. 

c.f\tteSIG que tenho empr("~(' . muitas veze!'-, o depu Pod.'j·t)8() liUI,i-)o;,rVh , {i ;;co e aIlLl-I'IHHlma
r:ldor e toniel) Jo sangue .G · IJ E~ut~.\ll ·t do ' provecto tleu-Gl'ulIcle th' I' 1I1>; ••.ivlI do s:tngue 

collega dr. Frederico \t.' . Roro9no, qm.'c em d oentes com 

roanifc!'açães srphili.ic3S. quer em atacados de rheumi'lll 

me,. alcançando' sempre e~cellentes resultados. Assim, firmo Resullado obtido pelo uso daa VAP~f;1S/b'5I}/O~~~

o 	p.e,enle em lé de meu grau. 


Cangu,"u - Rio G"nde do Sul. 
 PILULES ORIENTALES ga~OI~~~~~~:~o ~f:~~a:do~~~': 1iI1ml1mlr21121121!21@J!2l!2ll!JI21l21liJl2ll'i1l2lliJ!õH!lRll1II
DI". Raul Azambuja (Firma reconhecida) BemfazcJas - Reconstituintes h I d' 121

(Appr.l>.N.S.P. sob o!;" S; cm:;;,ó'19'11 rente sa int o no mesmo la a l2J ~. «Cumprindo um de,-r.r de gratidAo, tenbo o prdzer 
de communil ar-lhe que. sol/rendo de E.igirofrnscodcorigemsobreoqu.l tarde para os portos do Riu Pen.sa''" - O Centralha dois anno& um de,oelofigur.1ronomeeoendereço de Grande, Pelotas e Porlo Alegíe. 111 i
I-:CZltllA numa perob, acho'me radicalmenle curada com o 
uso do VOHO maravjlhoso . GJ.LEl'I'OU.\I,. leodo engor ts, ~!~~~1t~~~i~~,c~1~~ Recebe cargas, encommcndas, va- 121 

lores e passageiros. 121dado muito pesando. hoje, depois que tomei esse saDto re~ 

medio. 6 kilos mais do que p"sava anleriormente. Autori.o· Commandante- Ripper: Che· !li Rua CDnselheiro Mafra n. 44 

lhe o fazer de,le o uso que enlcnder. 


garà do s ul no dia 3 d e Dezem- !XI Florianopolis
Pelolas - Rio Grande <lo Sul bro p. vindouro sahindo no mes- 121 Ricamente mobiliada com moveis novos eDelfiT/lt Af.'P.< [Fi.!·'ll!! r~conhecida) ..' ,: MISSA DE 	 7~. DIA mo dia a tarde para osportos de lI§] com o maioí escrupuio hygienico. CosinhaO eOALENOG,\l.·. do celebre medico inglez e Paranaguá, Santos e Riu de Janei- 121 

Frederico W. purifioa CONVITE EAGRADECIMENTO 	 de la. ordei1l dirigida p:>r perito c0s:nheironOlavel sypbilig.al'ho dr. Romano 	 ro, Re;ebe cargas, .encommendss, 19.1 
o 5 ~Dgue: forlillece e faz cngC'rc ar. Não coo!em aJccot al. HERMINIA VIEIRA passag~~()s. ~ contractado espp.cialmente para que as revalores e 
gum, Dlo exige dieta. pem resguardo e é muito estomacaL íeições offerecidas a distincta freguesia que

Absolutamenle iuoffcnslvo, pode .er u••do por adul Viuvo, mãe, cunhados, Aspirante Nascilllt'llto: Chega- 121 nos honra. seja a mesma de completo a
to. e crelDça. de ambos o. sexo.. Elfeil05 rarldo. e po.i da Querida e inesQuecida rà do norte no dia 3 de Dezem- l2J grado, pois, não poupamos esforços emli vc. em todas a5 mol"tia. 'yphilitic••, rheumalic. s, d. peUe, . i ' lierminia Vieira, convi~am bro p. vindouro sahindo no mes- li! 
do s,iDgue ou vencree$. 	 empregar generos de primeira qualidade, ·t". a tod3s as ;leSSQaS amigas mo dia ás 22 horas para o porto Ct1 
N.2 Amd e parentes, )l3 rot assistirem segun- de Laguna. Recebe cargas, cnco· 83 com a severa fiscalis11ção do proprietario. 

da·feira \ . 'de Dezembro ás 7 ho- mendas, valores c passageiros. IX! Aceitamos pensionistas internos a preços 
:"••••11••••••••••••••1111r~s a celebração da missa de 7 :' . . , o. , . ".. • modicos e fornecemos refeições a domici
II 	 dra que ma!1dal11 rezar, n.a ' :,O:;i: ~ ~ !! ~'" _ .., lios. Excellentes in::itallações sanitarias com

igreja São Franct$co desta Capl' iõ ~ :.. ~. <~ c ~:;; ::; ,5 !j t-, 
tal. .! • IC l.. C ~ :l 55 J.;J excelleníe:, banheiros quentes e irios. Quei:

Desde já agradecem a todos 5g~3 .;'~ ~ ~'i :l ~ O ~ réll11 dar-nos a honr& de uma visita, é'~i 
que comlmecerein a esse acto ~ ~ "t~ -õ; e .f O 
de nossa religião. ~ .... § .. li (;. ~. :.. ..». Rua Conseiheiro Mafl'a, 44 (sobratlo)

Agradecemos tambem a todas ,,'" ~~ 'il ~ iFl!.8 ~ 
as pessoas Que nos enviaram car- i}.g ~ . " 8'2e~:: 
tões telegrammas de pesames e , :; ~ 0'': N o.g &...1.a 
corôas e .todos Que acompanha· : :;8-; e ... 3.; 8; 

ram a ulhma morada, e bêm co- .. ~t::~ &~ c:. 

mo aQuelles que assistiram os ~. ~~. a. ''':!llc.:a í!.';'1!4 :,,," .. ~1 

seus ultimos momentos. E.~I!J C/-.':!\ 

- CÕNVITE - ' e 'i~j CrlaçÍa 'Plmdu. LJmpbH~a, BIctODDlIIII:~' 
De ordem d;"'Mesa ' Admlnls' 

trativa da Irmandade do Senhor j ~!I!:ã 1LQIV~~~O~~~!_""" " esu's dos Passos e HospHal>de' _ J ... "_or~~.u~,.. 
rldade, convido , a lodos ,.ós ~ I C» ===--.,... ,~.~~_ 

ra co;i'pàrecerenj ; n'o 
proxi'mo domingo, 3O ,lio "corr,en
te, mtI. Ú 16 hou. ".. SlC'lIri'

J.=-.:;''!:~'''~.'''==§ilia d~ Cathcd.tll. allm <le r~Ya' 	 •• ,..,....,},....,...-u.__ ' ~ 
......... __ 1oW......o4a~ .......__
Ur~m-H de batandrau. e Incol


porados acompanharmo. i Pro· ~ - ........ -q........_.~._ .. 

dwo de Sltl4 ~ C'lh.rln~. ~ -......-0......... 


..w • ........-1& oIJoI. UI .IO'GLAIf'DQIO ...IrtIIlnd.1dc do S~ lIur JUI.II ....... .aa...-IfH· ___...--__ .... 
do. P~MO' c HOlpll.1 de t ri I 
dlde, em rlollanopoUl, 26 d' 	 I ='=::-oüt=o-..a=-.r,uo.- •--- ...I _____...._ ...~~ n4\'t bto de I . 

UlISltI"," :nI 	 ................. .. 

Adito. do Stcrturto "----~ ~~~IIIIP- ar.. 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:lodos,.�s


..... 

P pr motivo de balançoI 

·- A  L~t~ría @~ E~ta~o li' ·Casa Daura 

~,~': fUá]~3,_Pinto n" 9 Sa.la Catharina
l' Du~a~te~~ster;,ez úffereêe .~ sua ,({isti~çt& fr~ueJ;.i.a. Ulatrtbue 75 '). em preml08 

com. um formidavel sortll'Í1ento ' ~e ' mercadona " . 5!2 Extracç4o-PLANO AH i 
recentement!! C~eg~<!o,. Pr:~çôs\. ç~e -'. 27 do NO'lt1llbro d!,. Im ,. 16 bor•• 

. jamalstoral11l vlstos ' ·,,' t 16.000 bilbetel ' a I~~.r.. 2010 ,reCllio. 
Damos a se~U1r os p~eços · de alguns artigos como ME'nos 25 por cento 

Se)aIO: Sedas 75 por éento em premios 
, ,_ 'o PREMIes 

Fulgurante de seda estampado, ultima moda metro 25$000 I premio de 
Fulgurante de sed~ liso com 1 .• m05 de largura • 19$000 1 
Seda mongol o arllgo liso maIs em moda 20000ú I 
Crepe geOlgtte Francez em 10 cores :~~ 2 premios de 2:OOi$ 
Cach6 de seda . . . 5 1:000$ 
Crepem.rroquim 1150 artigo conheCII!o I~ggg 2010 500$ 
Crepe gloria em diversas cores. ." .. 200$ 
Flnissima seda Franceza para camIsa enl lindos 16$000 860 100150 

padrOes _ . Hl$ 
_,... _ ___ · 1 e o !YK!bor re 

Mou8Stl~~!3~~:eda brlnca, para camIsas .lU com-" 18$000 800 :~~~'ir~8Upr~m?~:: 40$ 
82:000$ m e di õ p ã r a 

oombater as Tosses. <'o 

metro 4$800 1750 premios no total de, as. 204;000$ 
Tecido iinos 

Finissimo linbo be1ia legitimo em cores Bromii d '! se nt ó l=. e os 
Alpaca de st:da e:n cores modernaS 4$000 Havendo repetição n08 doi~ ultimo algarismos dos plJlmóc~. sólta 
Opala de seda em diversas cores • 4$000 I'rimeiros cinco premios pa88l11'llo aos DIIIIH.'TUH immedill' o.Catarri.o" ~lI b~"! -estar. 
Alpaca de seda estampada em desenhos moder- • 5$000 lamente Auperior(>s. Broma ~ (l ~ :;;r;t!ld .. ef
nos 5$800 I)s concessionarios ANGELO LA l'OR'rA & Cla. ik.aí.:lõ c <!·~ r.tra 
Gorgur~o de seda dI' Astl-.ma e.. aeee.-'....~ Cambraia meio liroho em cores = A dministra~~io-PHAÇA 15 DE 8Un:MBBO K. 21 

8- CoqllducÍ'/.:. _ . Opala Suissa legitima

Velludo broché a phantasia arlígo proprio para· 
 - Caixa postal n. 50-FJorianopolis

12$000verão ~ 1:1-___---VelIudo bracM liso 
Jersey encorpado em cores modernas - --------_. 
Sedinha lame em cores =tit,...........a••••••••••••
Crepe inglez prelO e brancO 2,800 •Merlnó preto do melhor artigo 
Crepee«ypclano proprio pua kimonQs larg Imt • 
Crepe egypciano para ki~ono~ largura 70 cel. • = Peitoral de ADlteo : 
Voai ehlfom em cores amgo lmlssimo • Como a distincta classe 

Voai chifom com seda e a ph8masia medica considera o ,cGAlEIOGIl"
E Pelotense :
Sedlnha americana em diversas corres Ei. o que .obre elle diz ~ palavra autorizada do

Q habd clin iCO pelotense e distincto secretario do dou· eminente Professor Dr. Franci.co de Paul. AmaraDte, di,
Possuimos um formidavel sortimento de voaes to Centro M.tdlCo dI! ~ospltal da Santa Casa de til'cti ..imo e querido clinico de Pelotas, R. G. do Sul. d d d 1$300 O metro Pelotas, dr. tranclsco SImoc5 Lopes, assim expende ~\Ia 

I 
. Alle.lo que o preparado . HAI.t:NOG.\L. , lor 

estampa ~.r)1 e.l.. OPJlli~~o~cS~~aE3,~a;~~'~~aJc~~ e~~~ ' CO Pelo!cnse·: • mui. dq proveclo chni<.o Dr. Frederico V/. Rom..o é 

Finissimas colchas de seda Dara cllsal • uma 52$900 . ?s reSllltados ir.eqUlvocos por num constantemente ob- • um t>xcellente aoti.syphilitico e a",m o tem provado sem

Colchas Matarazzo pala callal em todas as Cl'res' :4$000 lido" com o ,Pcl!oral_ de Angi CO" preparado nesta cidn· pre que o tenho emprell.do' . 


[)r. Francisco de P(/'IJ.lfl Ama'l'anteColchas brancas Dar3 solteiro tecido em fust~o •• 8$500 ~~a~o~~a S~~~s~i~:~~~çSa~hel;aV::::ik;,s e~p~na~~~~cl~~~~á [~~. (Firma reconhecida) Jogo completo p.ara quart~ com II peças • 52$000 fjante em todas as molestia~ do apparclho resplratorio 
Aloalllado de linho branco todo laV r3do largu- • acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção exerce-se O ' O . GALI>N06AJ .., conqu;,ta' gloriosa d. 

ra 1 m.50 metro 12$000 de um modo tão cfflcaz e prompo. ljuenão se deve hesitar 141 Scieocia é o mais poderoso destruidor da 8fPHILI>;I 
! 


Aloalhado meia largura Im,50 6$200 em prcfin-h1 a quulquer preparado cOlIgencre exlrangeiro. '" KIU;tlillA'I'HlSlIO - Mole'li.. da Pelle e de Sangue.I 
Aloalhado branco e em cores lalgura Im,50 • 3$600 Apreciador das ' suas qualic!ades balsarnicas e sed3livas. • Com um ,6 Irasco do ·GAl.~:\OGAL •• \t·rei. a 

Linho branco largura 2m2, artigo conhecido » 12$000 e~to~ certo de que o vosso excellente .Pei.toral d41 An· • prova d. " ia grande e/lic. cia como depurador e I~nico 

CrelOlle lapa a melhor artigo larg Im60. .;$700 O glC? ha de merecer dos meus collegas a mais larga vul- I porque ell. limpa e ex;>elle tedos os humores q~ enve~ 

Cretone l~pB l~rgura .2111 '. » 6$000. gansa~~~~las, 2 de Setembro de 1922. 0001.. o ..ngue e que . ao a causa de todo~ "" ",!fri' 

mentos. Marlm mlss Llbano ~g\lal ao eXlra:tgelf<J Peça 24$500 • (Firma reconhecida pelo notario A. E.Ficher). • 
O ·(Ht.t:Ncl(jAI.- tem muilo .wad.vel sabor.é 

::~: ~~~i~o~~~c~t~~~b~~~ag(R:c1ame) ~~ • Exigir o Peit.ralll. IIICI Pelamse • complc"mente illoHens;,'o e absolutamellle. isel118 de 
Álvejado Virgem peça de 10 metrC\s (o melhor ., Licença O' 511, de 26-3- 906 • AL<:OOJ•. 

Encontra·"" em lod•• a. Ph.rmacias e Drog"ia. do 
Brua e d •• Republica. Sul· Americanas. 

. artigo. . " 11$000 O Deposito gel aI. Drogaria SIQUEIRA - Pelota!; • 
Alvelado FamIliar ~arca mUIto conhecIda 10$800 . ' Em Curityba na . ~! & EtzeJ , Minerva, André ..Clt Drogaria Sie!!
Alvejado Oflicial artigo sem goma • 8$500 ~ do: Barros, etc. Em lI'lor:anopolis: Bocpcke, «: C. Rau· ti ~. 2 AM. Apr. D. N. S. P. - 211 "" ~110It917 
Panno para colchlo largura l,m5O(Pechincha) 3$800. Uno Bom & Oli veira, Fodohlt10 Pinto dnLuz, v luva'Ohtis- • 
Cbltlo estampados em desenho~ model'oos 1$600 _ lovam d" Oliveira .. Rrn J " invill~: Henrique Jordall ao C., 
Guardanapos para janlar Duzia 14$000" etc. Em paranagua Alberto VeIga «Cia., et!:. • 
Guardanapos Dara cll;i 6$500 :O • . . ~uu••OOGaco·'ul.4tO.......OOO 


TricoJines, Zephir e Brins 

finissimos trlcolines de linho e seda em 


beIJos padrOes melro 8li500 
 .. 1qI7...II'MI!t[CIttl 
.. ~OTAooe " ... •

Tril:oline de seda America padrão de seda 4tooO . CMOO!rT~ ~ 

~800 I,:- ,~~a~~+~:~~::~: ~: :::: f~~~ag~ô~~t~~a~~;h~~~~ 7$500 ..................-.... ,' 
Trlcoline de seda Paris artigo superil'r 3$900 

Tricollne mercerizado em cores garamidas 2$900 
 A. ntAee que em r'!Jj 

Trlcoline de algodãO em cores firmes 2$200 
 .~---Zephir Inglez legitimo 1$800 

Zephir nacional em cores firmes 1$400 

Zephir America em padões modernos 1$800 

Flnlsslmo brim de linho creme para ternC's corte 30$000 

Brim branco meio linhe para lemos melro 4$000 

Brim pardo collegial do melhor aMigo 1$200 


Armarinhos e .ó.rthros para homens 
Camisa de tricoline inglesas 


coru (Reclame) uma 15$000 

Camilll de tricollne Rayé araigll multo co

nhecido 


~rJ~~I:a~ec!e:~I~a~:S~:mÔ;::a~~ !e~:nços : 
Meias de seda de fio duplo, li ndos padrOes par 

Metas fio de escoeia rajada. GranJc moda • 

Cintu de seda 

Lenços typo pvramide inglez duzia 

Len~ branccs melo linho 

CoUarlnhos d~ puro linho um 


" . Armarinhos 
Sômbriohas de superior seda com cabo volleado uma 37$000 

~b.!l!i~ c()m.lp~nno Ruperlor I~ 

~,,"~bllpara e crianc;as com tecido a phanla,!a 8f500 

Clílcalu Japonezas . Duzia 9fO!l9 

=f:V~~~~imo cromo com alça , . u~na~= 
, - - '(::lWl" OI à"'~a,{enção ~á nóssa !reguedà j ,ara o riõsso;grall~::,::::m: de J\I!Aa. i~e seda que 'dI'mil. vendeildo por 'preço. 

ApprowKeaa ~r VONU compr.. para .. proxlm.. ItI 
:~~••"cldorl.. dt ItrUck utJlldadc r por pre,.. Coml1ll1nica a sua dí~tincta irêllUe7.ia qUI! 

continUá li iunc.ionar durante toda <l. noite.
CASA a.URA Ten- sempre e a toda hora refeições a Z$tn), 

::RUA JOÃO PJ:NTO N" e e pralos especiaes ao lrosto do irt2llez. pre
N. B. - Durante aI. !Dez &I .,tDCl....rIO r lU uclll""" parado por cosinheiro habil e ocmpefente. 

,.... MIbo. 
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i A DATA DEno Brasil 
I HOJE 

A Alliátiça Libert?ldo~à>'":do"., 'm1RiO faitldC;:e:~;~~!'fJ:"t"J:' . .... ' ". lleiro, ·do nossóilluMre eM· " Grande ,do Sul ao lpa,j te/rOlleO almiranfe.losé Pino '-;JIX! 

- 0- ' " •. " , to tJdz~~o abastado nego. SnI . Maria 8"mo Plerre, C&n Wan er Cri lolllow, 2I05-P Slr t, Wb .'Oll ru U. S A 
2:;: de .Abrl·1 de 1925 . " ' c';ante e ar'nadOI }o"o T>;n. didil,S:'Lêile, C«i' ~. urou pal.Dle dum ectoDomlaador d. !ruol••• . 'A. ;.D..i- ... 
....., . . • , "' ru. Maria CoilstlnN de> Souu, Rol' deoorr Dle. d 1/8 ID. Dto 1110 ."lt.oreS .a. i.., N_ au..,.o. 

As altas preoccupações de temos casos de cy~ fran. to da Luz, clljos irmãos tom· la e Aôelai~ V. de Souu. . vel. Pord do DO.O modelo o rendlmfllGlo ~ de 1 laJllo . .. 40 
bem puolico e de desinte· queza, como o do Rlp Gran· úem tiveram filhos eminen· Slas: Maria Margaridalla' Silva, 'mllb-. Doa aDI~ modelo. Pord ~ de I 1_1110 ... ., 1It1. 
ressado patriotismo que ex· , de do Sul. onde a leI funda- nentes, pois qlle}osé Maria Maliana "e Souza é " Melló~', . l~o· j 'Ulae; no. Intlll'C.' modrlo. Ford 6 d 66 Dfib••, oul, • • • ar
plieam a existencia e aeti· ' mentaI. sem pUdOl' algum, poude apresmtar á terra Iina Paiva, Julieta Coelho -e Lui·l oa. 1I~~ I,m d ti'" 112 11 ''''I'Ioll'gelJl, ' 
vidadedaOPllOSiçãQ Riogran- ' eonfere exclusivamente ao natal o marechal Francisco za Custodia de Souza. ,,,., ", 9, nco · ~~r, ca mod loa. que rt'IlDlam de 6.30 40Uan 
dense não são exclusivas de despota a faculdade de fazer Carlos da Luz e .ladnlllo o Srs: Manoel A. da Costa. ,. (m'ollda americlo,) dlndo ura lucro ao. 'ltelll~. de 100 , 
'lma secção da nacionalidade. as leis, de as regulamentar e illesql/ecivel HI:rcilio Pedro 400 por ·cento, 
Diil a dia se esboça com evi· appliear, pondo·lhe apenas da Luz " Ea/gou José Pi/!o Registra·;,e hoje o annivrrsa· ,-, ' O': sÍ'~:i Crfl<,blow d l~ . J~ aaenlt· o eSlllrib.ldore. que
deneia maior a identidade de na mandibula pantagrueliea to da Luz o mais alto posto rio do menino Fernando, filhin· (~cilmente: gaflharllo :'Ô1e;ií8~nllcn, d ll5O. I,()O() doUu.. 

eDtir e de pensar do Paiz uns freios irrisorios de mano na Ilossa glOliosa Maril/ha ho do sr. dr. Abelardo Lliz. Escrever·lb'e 'hóje ' m~snio .m [011 • ao ead.rclÇO acl.... 
Iltciro. filha da identidade teiga, que elle traga e digere de Ouerra, após 52 em/os -i" f~' .. ' . ', " 

õos soffrimentos que tral>a· ad f///lllm; temos o ceso I{c1'I11 dI! ;;':H'iças as mais rele· Viajantes Nome ,,,,;,,,w,,,,; '''~' ' ''''''''''''~'',.~ ''''i _ 
lImm com egual dureza a dos outros Estados, onde, vil'· vanlt's prestados á nossa Pa· Estão nesta cidade os srs, '".i"":.i"ii ",,;;.:------.......~ . -:'~~.......iioili.i. "',;,.-...........;;. 


lUla de todos os bons Bl'a- tualmente, ús leis orj!anicas e Iria, Joãu Kersanach, prefeito de Blu· Endereço . .-,}, ,. , ,i"

Ht> iros, . a propria Constituição Fede. Ha 27 a/lllos que faUe· menau e Roberto Orossemba' ." .,;,;;,;~....................
'____.....~ ,.......--- 
E' sob a pressão das gran- ral tornarRm possiveJ e faci! ceu " illllstrado e brdl'o aI· cher, delegado de policia, na 

é' S amarguras que a soli- fi absorção de toda 11 vida pe· merantc, que, 110 deselllpt.· mesma cidade. I ~~C~j~d~a~d~e~;;;;;;;;;;;::=;;;;;;;;;;===;;~===~ 
ariedade nacional se dese- los plethoricos régulos cba· Ilho de importal/tes e varia· I: -, 

Dha e revela com maior cla· modos governadores e presi· das commissões, rel'eloll'Si' O" " odsrdA~uLrealgiounaR'otCohloeg,ra~. Inldalla em S-. "aUlo o~a :DP. · "' ,", ~,ir~, d · an.~el O·' mI'lrsfs O",'""" 
C;::J. A dor é um suberano !l·~!!!"s; tr.mos o Executivo fe- sell/prt~ IIl1/a das organisa· ~ ~ ~ _ ",,: a t' .' U lol'r\l,f 
egenerador; apura c refina deral nomeado de facto, sem cões mais t'olllplelos do ad· d' V· t G6 t d f!lIl1nanha ~e IIsslstnnua soUal 
s euergias supremas e ex· o ruinimo contr~p~so, todos millistrador, doublé do te- c~~~~io Ic~n ~eme~~~ ~~~~t:, em~ UlIIIII U 11 li . PAR./\ 


'ifa as s Upi'CmaR virtudes. os agentes do. aetlvldade pu· c/mico IIOS mais complexos pregado 110 commercio, todos fi Patría Nava 

Todns os ('spiritos estüo blica, a começar pelos dp.pu. d.'paltamentos da sI/a alta alfi residentes. S. Paulo, 25 - (Condor) Cano 


,pll('trndos do triste desca- tados e senadores e a termi· corpo/açõo. sou boa impressão nesta cdpi· dolsm~~::o~ c~nfr:~!~~ r~,:! 

ft31'O das instituições livres nar pejos juizes superioreR; Imml'diato e (ommal/dall' Acl:a.se, em FIOIiallopolis, o talo '1:;to do Governo.Pr~lVisorio do Povo, de Porto AI ';;, () 

ue nos quizémos dar. ha temos, finalmente, a presente te de IInI-ios, chefiando {'seo· sr. José Miiller, prestigioso po· <lue crrou uma commlssao des· ESTADO b eg" 

,~! l~~j~ ~~,~i?c~~e ~~~~Ili~m~ ~~~~?~~;Oded~:~~a~:~: d~~P~= ~~, {~~ee~~;:~~:~~esJ;a'1;;:f~ litico em itajahy, ~~~~:i:te~~l~d:~cia~se':S:1~~~~~ lumnas, um~ ~~bsc~:~~uil~~~:'
 
ubstaucial alteração. temos tisOlO com luxo de deshuma. "'(/1'01, cOlnmfllldalldJ divi· E t t'd d lo e de elaborar um plano efri· lar, com o fim de auxiliar o "pa
n s i s tido IiIllsulmanamente. na dureza, que confrange o sões, d /rfr do estado.maior, EI ;:~ori~~~~ nes a CI a e o sr. ciente de acção. . gamento ~a ~ivi~a do ~rasil. 


menos levados da esperança coração e revolto. o espirito millistro da lWariJllza, foi Y " Um dos membros desla com. Ca~a .cldadao c conV:ldado a 

de jlossiveis resultados satis- _ confircação arbitraria da sempre o the l'ight man in Ch h missão é o dr Pacheco e Silva contrrbUlr com a quanha de I 

IlctOl'ios do que dominados IIpropriedade particulsr, pri· the right place. i egA~' bonte"t o s~. cCm~l1' illuslre scienfi~ta patricio: mUreis ouro (6$000 Em moooa 


p"1 1 r H'~"I (e ilicl'eia angra I - atulhadaa de innocentes Ollll/'d,-mos o seu 1/01111', L)~~ te aI crto onlnn Olm· Interrogado sobre os trabalhos papel), a qual será recebida em 

v~da ~el~ :1;I~SO ca;'actcl'is: ~~~~~ras e supplicios inquisi~ que bem merue as mais aI· ' da commissão de que faz parte, nossa red~cção e o lolal se~a. 

liro jl('lHltll' de consel'vatismo toria('s, todo o cortejo classi· tas Ilolllfllag·ells. Procedente de Porto.União o dr.Pacheco e Silva dC~larou'l ;::1 s~~P~:~~~~ha~~ ~an~o,o~~~ 

, pdo n:ltUl'aJ ellljlt>rl'aIneoto \'0 das epocas neroneanas, c~~~~-mlri'!._ chegou ~ sr. cel. Franci~co ~im. n05 que, p~r em~uanto, nao P?· cerramento da SUbsC~ãO ao 
los jntel'(,5~ados. Tão longo Mas o Brasil, como entidade ' pão preSIdente do Comité Llbe. de _descer.amda a de!alh~s, pOIS seu patriotico fim ç, 
ensaio ft.i mais que suHiei· soberana e perpetua, que não I Iral, daquefla cidade. cstao eUldan~o pnmelramente N h b' 'I . pod' 
ente para retirarmos o fructo está sujeita a per!'cer da ae. Chapeos para ho- de traçar as hnhas mestras da . en, um rasl elro . ~r 
da observação e do. experi· ção accidenlal dos cogumelos Imens ultimos 1110de-. Is; questão, ' deixar de attender este palnohco

ncia, esse nlclhor cl'iterio venenosos 80'arrados ao 3eu ]05 '"- enhorJn.has I.rac~ma e Assim esta commissão està se- appello. . , 
os sercs_ intelligentcs., E.3 eortex robUSto, guarda .., guar· Joralde Sllyelra . ' liamenle empenhada em saber Tud,o ,~Ia P~fna. . 

observaçao c a experlencla dará sempre - a sua reser. ALFAIATARIA CARDOZO Prncedentes de S~o FranCISco qual a situação actual de São quanha)a pubhcada 1·218$000 
demonstraram que, d'essas va de soberania iodelegavE'l, acham·se nesla capItal, as Sl"I1' Paulo no que se refere à assisten. Eduardo Santos 6$000 
lIstillúções, uma bôa parte inlilienavel, para, quandu lhe horinhas Iracema e loraide Silvei cia social. .José ~olllart ~$OOO 

stava. errada - nem é .de approuver, enveredar mages· Decreto n· 8 ra, irmãs do sr. dr. Manoel Pc' Des~a forma vae ~er enviado Este-":Ro Eller . 11$000 


~pa:eaS~~~~\lO~uein:,,~:~~~~~~ ~:r.., P~~~I:::i~~t! it~~ jU~~~~ _ , ~rJu;;!;:,ira secretario do Interior ~it~~~~o~~s:~~~~~:~e;~~~ ~~:~ H~n:IÁ~~e~asslO Nune: _ 
constituintes, improvisados so- destinos. O .G~neral Ptolomeu de ASSIS ,enchido como deve ser, fornecerá Somma, Rs , I: 4 
bre o recente esboroamento Nada mais justificavel nem BraSil, IIIterventor fed,eral no Es· NaClmento todos os esclarecimentos indis· ,--.---- , --- .. -- - - - ---,- -, 
do Impcrio eent~'a1izado, dei- mais opportuno, nesta hora tado de Sant~ C~t~arrna, no uso Está em festa, o lar do sr. flen~aveis para se ajuizar dos 

asse de ser _ Impeccavel; e historiea, do que esse Brasil, das suas attnbUlçoes, Eugenio Luiz Beirão, commerci· se/viços prestados pOrtaês insti· Collarinhos duros e 

parte que nao estava erra· que não póde ser preza peren. " , D,ECRETA: ante desta praça, pelo nascimen tuições, 
 inrugaveis só na 

a t~m SIdo .!~rturada, desna· ne dos sugadores da sua sei. _ A:ll?o U~!CO - Ficam expres· to de um. inter~ssante filhin~o, Isto permitlirá á ccmmissão co· ALFAI'L-\RIAuraoa, falsllIcada pelo con· \'a destituídos da Simples pro. ~am"nle rallflcados todos os actos que na pia baptlsmal recebera o nhecer o eslado aetua! de. plOble· 

inuo usd' vicioso, en~ miios bahdade de adqUirir aptidão e delibera~õ~s pra,t~cados ~pelo nome de José. ma e a effide!lda dos estabeleci. CARDOZO 

e homens !lI0ral ou mtelle· para uma concepção racional Gover~o Civil e MII!tar de .:>anta mellto~ jà exi5tentes,. ,I~~~~~~~~~~~ 

et';1almente mco.mpetcnt.es, ou das fin a!idades nacionáes; n'!· Catharm a. desde o dia 25 de ou· f'allecimento O ar. Pacheco e Silva refenn.. I ' -. 
prlv~dos pela mfluencla ,do da mais jllstiricavel, nem mais tub:o u,ltl:no, " . Em sua residencia a rua Pre' do-se,depcis, á necessidade de Intep~BltDPfedet'ú em SJDtI 
ambIente da acção. benehca opportuno. nem mais urgente I ala~lo do Governo~em FlOri' sidente Coutinho n' 92, falleceu um plano de centralização de ",. _ 
de que alguns serIam capa- do que - o Brasil tornar a anopohs, 25 de novembro de anle.hontem, a exma. sla. d. Ma esforço~, bell1 como do ~studo IItIt.lrlll 
zlis. attitude impo!!ente de reas· 1930. . .. noela Tom.s progenitora dos da apphcacão das vel bas, lã con· O 

A resultar.te de todas essas slImn"ão tla sua indeclinavel (Asslg) P/olomeu de ASSIS Bras/< s de"emho ' rad~ " . \) TOrreS cedidas 01'10 governo, , o sr. General Ptolomeu ~~-
Iorças do passado, que não pers'onalidade soberana. Interventor fede~al , ~e~b~; d~'S~peri~;-~~ibu'na'l de Disse,' então, que a dispersão S!S Blasll, ,rec~bemos o olhclo 
pede. ~r<!va, porque já é u~a (Col/tinlla) Mal/o~l Ped/o ,51~velra Justiça do Estado e JO~qui01 de esforços tem sido a causa do clr~ular abaiXO. " 
IiCqUlSIÇIlO do conSE'nso naCIO· .. - , "i'''-- Candldo dt Oliveira Ramos T I ' . h f I'b I fracasso corno de emprehendi. · Tenho a honra de communr 
na!, porque já se transformou Compra-se ulllU c~. -----".. "" orres, p~es IglOSO c e e I era mentos do overno, car·vos que, por Decleto de 

v'd ia é ue o Brasil sa peque-~ . Iem CrULelfO. . g , hontem datado do Exmo Sr 
e~a~r~s~~~o~ di~s que cor. na, com quintal, iniormações frou-frou AC~~~It:~cra~r ~ sepufla~ento da veneraodr.a, Çã:~~I~a~~~~a ~en~::i~t~~~~~I:~: Dr. Getulio \o!argas, Chefe' d~ 
rem sob 8 i"nominia do des' netas redação. . No Salão Simas eXltlllcta reahzou:se, hontem aS .' I d P h S' d' Governo Provisorioda Republica, 

, ., . 9 horas no Cemlterlo das Tres Cla, o r, ac eco e Ilva Isse · . r I 
1l0!ls!ll0 e da tyranma. As de· Gli' h Pontes 'com rande acom anha- que .Sasta affirmar que estamos 

·fUI nomeado IIItervenlor ~dera 
flDlç,?e.stambemseriamdispcn. 2m as que ~. . ~ mento. g p atrazadoscercadetrintaannosao no Estado de Santa Calharrna. 

avelS, mas, no caso, são ,?as. d ' -"rtj);".~~...",p.~~~ .,,_ progresso atlingido per São Pau. Apr~sento·,!o~ os .pro~estos 
tante breve,s .para ~ão Ilca. esar.parecam••, · ~~ lo nos demais ramos da activi. de mlllha dlshncla conSidera· 
rem de maIs. despotismo é a . 11 ., •• t dade humana. ·,' ção·.I

concentraç~o de todo o poder O sr. Amenco. Franzom, res!, Crne Vanedades Gravatas bellissimas 

nas mãos. ae um só; tyrannia dente a rua .Fyel . S;aneca, quel' Serão hOje ás 7 e 8112 horas s6 na V·~
I Ia Oesport'Ivaó o exercleio do poaer com xou·se ~ pohcla CIvil de que de focalizados no eeran do varieda'l ALFAITARIA nIlIDIII'e~ade em lia Iosli 
crueldade. seu qUI!1tal foram iurladas 25 des o bellissimo drama da Melro CARDOZO t'l [ UU I 

Temos uma causa c outra: aves e dIversas peças de roupa, Gcúwin -O amor é cego- com Urgente_ 

I21l21iil~I2II21Ii1~I2II21~~l2Iml2l1211:2112l1:2l1ii12l121 Ed~undo Lowe, Co~leen Moore, _ .___ _ .______ , V~nde·se uma oplima proprie· Fu·'trjló\ól <' 

fÃ! ~ Edita Chapsman e Lyhan Tahman, dade nd Cidade de S. José com EOU 

l::t:I ' 121 em 8 actos e o film natural em Agradecimento agua e esgoto, espaçosos apo· Pllr absoluta , 'falia- de espaço, 

~ ... II O . so~ 11 parte «A parada ,militar de. 15 sentos e excellcnte porto de mar amanhã publicaremos os mo
~ "" ""'-'- ' de Novembro no RIO de JaneIro' '. para banhos. tivos que fizeram . COnl u que , o 

l2l A COMPANHIA TRACÇÃO. LUZ E fORÇA Variedadcs poderào apreciar o Felecldade OsorlO, aeabru· Francisco Medeiros. do s~iQ,. daf.t:•• º;,'',e ,,~. >~'1;í2l - em que os frequentadores do .L.. ..e,.O...ve,.g..i. Ido O. S.O~.. I.....O•.. FI.Iha. . e......•.... ." Informações eom o Leloeiro Externato F. a i; C. se , r,elirasse' /AI DE FLORIANOPOLlS, solicila aos seus clientes a fi· que foi o grande desfile militar nhados pelo doloroso gqlpe 1";.'"11 !it·a_maiilaa••Ii.'_.BmiiiiBB·
!,:R , neza de a partir de lo de Dezembro em diante, mano revolucionario, que acabam de soHrer cOJp a FI 111111 
~ darem saldar, os respectivos debitos de consumo de , Cine Ide~l . :~~t~e~:o~~~n:ct;~~t:~j~ ~~~: I 

luz e força em seu escripíorio, á Praça 15 de Novem· No Cme Id.e~1 sera hOJe, .ás tes apresentar aOS"SfS;· medi' Lvra T. Club florianopol.!§
bro nO 19 (sobrado), o que deverá ser feito entre 20 horas, exhlbldo o ?el~o fllm MS dr'8.q~amiltO!i ,~~iY'ol.. f{,,~ ;;.....__.;..;._.;.;;.__~____ 

os dias 10 e1 15 . de cada mez vencido, conforme a . " da Ufa en~ 9 actos 1III1tulado: · demar Grljó e SilviÔc'BolldUil': 

circular qu~, nesse sentido, está fazendo expedir a ·ca· fi! «Na lendann terra dos Montezu· 3:,/ sa1,'ge:!lto ,'enfêrmp-iÍ'O /lírô' Oc ordem do sr. Presidente, levo ae co·
<ia cO!1sulmdor. ' ,.' , ,. ,~ , ..,.' - mas. . - m_lldoLclte perà'lió. 1'oata. 
 nhecimento dos srs, associados deste club,

JÃ1 Para '!ltender os S!!US dignos iregl,lezes da CIDADE ,.~ ,Ama~hã seráfocali~~do o gran· de, dedJGa'tÂo o afof90 que 

IX! ;P~ S.)OSc.J~,o,AJ~,RABALPr;. Df '.~R~I~;COMPRIDA -,., dJo~o 111m cS~mphol11.a ?o luz- ~mprOIl'.ram para aaI"ar o que o baile annuncia do no prQi'rllmma 

f§J .' E DA VI,LI,:~i.DE- B1q~ASSU; ..rr\3!1t~ráija : Compzn,h~ que por I~ ,ido t'XIrm.dQ RIo pequcDlno; ao Ir. Jo•• PurCA. deste mez, para a noite de Z9 do correnDt~. 


~ bs" nc~sãrio~ POSTOS D~ . C()BRANÇA'~~ f'lclh~r ~~r ~~~hontern. dO,.ta. Matbllde Pllleado o • por motivos espec.il\es e re!>oluçjo da 1
, tal serviço nesses pontoE maIs afastados .de/f lon,nopoh tod.. 81 petlo.. amlp. ?,ue o. r e ctoria. nlo será Icv.!do ti: effeilo. 

flotianopolis, '27 de N~'IIIbro de lQ3(), • i .. :~dd~r-:,.t:='.n~f:O ~""~: 

• 

;.~, 

~ 

compaüaraftl • ulti.a 1II0ra·A Qam~NCIA. 
ALFA/TARJA CARDOZO :::!.eo=~:~.=::__________ pUN amt.to.. 
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