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Deve o Brasil ter a sua Os descontentes, se pre 
religião offieial? os scontentes T 

-:xx::- ;. -:u:- -_~-

ItJlI1ainterpl'etaçãotlZiidfP[io~~ Cada a~to do governo é acremente Como os ministros convenanm 
.,:K Igreja Presb;·teriana. or~lde ~cceitar... '~fas a~;celtar o . ' ct.!tita~o ,p()r~,~sse~ "senhores" . com os tomaftstas 

,lanizaçl1o respeltavel pe1o.s que? 'Ferá de . ac.celtar oca· " Rlo,J9 .(Vlaaerea, · ~ Aqlli no 1I!i() ir Itm fOfl'Ndo. tomo Rio, IQ (VIa ...-) - M ClllfIIda do .. li CIIJCIaQ e 
,~ ' serviços prestados á humaDl· tho~lClsmo? E SIO povo for àcreditaÍ11O~ . que se haja formado nn oallUJopónlo1 do pall, CRI' ,lira promtttido, o TrIIuMI ~.... IIID ....... -eo ..... 


dà'lÍ'e.desde . a sua organiza. esplrita, •. ou protestante, ou pos .. de cavalheiros des(ontentesiquea~ªim se , mastr.âm olhando mu I«ftia. PIt'I ~ do ........ ---. ....... 

..~IO....·.. ;comCalVino. apresentou. Imusulmano, que deverá accel· com grande pessimismo, relativam.. en·te....â presenle .pháse dI Idmi· occuilu, ,offrtu rftIia ........ ~ 

hadias, ao sr. Getulio Varo tar, ne~te caso, o. governo? nistração politica nacional. é, ., .. • "'~ltI, do •.." .. ~ .ido lDmIridII cop;...,.

gas' >\lm memorial em que Mas SI fos~e aSSim, ent~o Esles homens formam grupos tt3sesquinas e mesa. de ca- anphIdIl do I'tIIÚMnlo. 

propugna, em nome dos pr~n. ~em o proprl? . govern~ teria fés, e suas palestras versam sempre s'(jbre o~mesmoass"mplo, ia- "'.aIIo nIo foi Ioap. 1aM.1do dN .............. 

cipios ·daliberdade. pela ID· hberd!lde r~hg\Osa, e pOIS não to é, as suas lamurias de descontenta,:,!,ente. Só aifirmam qQe are- Itot PlIII pl!tllrlf com os jorNIh.... 

téira separação entre a Igre· p'lderla da·Ia. q governo. forma por que o paiz está passandoestà longe de ser .. I ~pI~ O .r. Mcwdts MoNn cIedMua que n'" -'*"*' ... o 

jll·e o Estado. como governo, . ?ao tem que tativa da Republica de seus son~os. Não ha aclo novo do g()verl1o!ri~l'Ia.1 tIIo recàlcTia naII_ 4tn1tlM.'il que nIo Joeee -' 

Mas o Diario de Noticias, do ver eom a relrglao. do povo, que não seja alvo das mais virulentas criticas, com as qaaes pre· nh~a.s pdoa proc:u.ador« do 1O".'n1IO jualo ao __ T....... 
Rio, interprcta tenden~iosa'l mas, dentro das le.ls. e sem tendem demonstrar a desorientação dos, actuaes goverdantes. AqüellH Icc:m abtoIut. IUtonOll"M, bem cow.o • ~ E.... 
mente o sentido das afbrma· nenhuma preferenCla por este 'FlllaçãO boatos os mais .de~ re.l!eu~!I Co contra quMqurt' p'oadhllmto doi ~ • ~Dahi já terem sido postos em C~
ç'ões dos representantes preso ou por aquelle, deve zelar sencontrados. O tasopor demais sim do ferccire regimento foi les ...~e~. ~rm directamenE ao I(ovuao, p.:..r in~ do 
bYterianos, ch.eg~ndo mesmo I para . que seu~ governados desde logo tomado como prova con!i aliva dos boatos qúe evi. Miiiisleriê( (fà~Jla~~e .. I~~.., O Tn'buMi, ~ _ ~ cox
a dizer .que. IDdlfeetamente, ni1õ sejn~ coagidos c gozem dencia essa simplicidade logo desfez. • . cepcionaes, . põdefá(~'1caminbar uma ~~ COfIh OI PfO" 
Il Igrejá Presbyt~rialla pécle de sua h~erdade. Nada d.e Hontc:m, por quc c couraçado -Minas> à noite experimen· curadores. · Entfé~lIto ;::-;;Jrisou - o que. absoIutammlr. o Tribu· 
aoIficialização do protestan- p~ef.ere~Cl,as! Nada de oIfI- tava seus holophotes, foi motivo bastante pa~a novas' e infundadas nal'~io fafá é :'IQm~Yéonh ' lo de qualquef dmaociL 
tismo. Clahzaçll,o. Nada de retrogra· supposições, e par' que as sociedades de radio enviassem, por Tambrm .':Jm .dos pt'~,o sr. ~:odca CIVIl-

Entretanto dizemos nós que dllr·mos nu,!!a época em qu,: seus cspcakers>, uma reportagem, com'isso so conseguindo POI ai· cante, teve ,enseji> 'de fazer,;algÍlmas , Il~ sobre a ~ 
tudo está errado com o Dia- tanlo conquIstamos. J~ :'óe fOI guns instantes augmentar a densidade dos bMteiros e o medo dos ção. A mais . imporfanle fóia ,~1a:Iiva ~ pCilidoa • [ltqUCfito
riô de /ltoticias. Está errado o o ~empo em que a religIão do passageiros das barcas. Tudo era bobagem O 'Minas. experimen· de syndicaneiãs e devassas; que ' teeril chovid.o. 
titulo do artigo c errada li rei ~ra a do povo, e por cer· la...a os holophat~s quanto foi preciso, e a vida urbana recahiu em Agora - disse - qlfàlquer:iridividuQ'llUI! se'>julgainjoriado I)(J 

interpretaçlo que dá ao me- to nao chegará o. tempo em 
morial. Nem dlrecta, nem in- que a do ~ovo seJa a do go·
directamente, poderia a 19re· "erno, POIS? g?ve~n~ é g~. 
ja Presbyteriana advogar a verno. ma~ nao e mlSSlOnarlO 
olficializacão do protestantis· ou cateehlsta. " é 
mo. O protessantismo que. Mas o !'osso povo n"o 
peloa reformadores e por só <:~thoheo: é . l?r?testante: é 
quantos o abraçam, vive do eS~lrlta. é pOSItIVIsta, é dlll
espírito do Evangelho. n8.0 dilleren~e, é atheu... e to os 
pederia a sua oHicialização, pagam Impostos, .servem ao 
uma vez que .o Meslre divino go~crno no ~xerClto e n~ ,Po· 
declarou peremptoriamente: IiCla, n~ enSIDO e na pohtIca. 
,O meu reino não é deste na maglstnltura e nalmpl'en·
mundo> (Luc. 18:36). O pro· sa•. desde o ,?aseb~e da al
testantismo e. falando parti. d~la ás culmll~anclas da pa· 
cularizadamente, a I g r e j a trla. Como, pOI.S, co'!!prehen· 
Presbyteriana autora do me- de~·s.<!.. nu~ 1?81Z aSSl1l1, um.a 
morial, jamais poderia dese- rehglao offICI~I? Como acc<!.l
jare advogar. direeta 011 in· tar prefereOCiIlS? . qOlllO nao 
ditectamente. a sua officia· [lropugnar pela Int~lra 8ep,a· da, que, a bordo do hiate . El!!~ka 1I»., occorreuk cerca de 15 mio 
llzação si sempre se bateu, ra'çao entre a Igreja e o Es· lhas ao sul daquella praia, terrivel explosão em êõn;equenciá da 
si ('m todos os tempos que· tado? . qual o barco foi logo presa das chammas A bordo do hiate ha· 
brou lançds pela liberdade Est.?-. pOIS. el'r~~o o artIgo via cerca de 140 exculsionistas, que se atiraram á agua. 
abso)luta de cultos. ~o D/Orlo de Not/Clos, no seu Para o local do desastre !laviam partido varios barcos de 
'D' o memorial que a li. ~Itulo, no seu corpo, na sua 5OCCorro, um dos quaes regressala trazendo cerca de trinta nau· 

ber:de que os protestantes ~nterpretação,. e certa a Igre- fragos, e,ltre homens, mulheres e crianças. A obscuridade reinan· 

v,êm go~ando é relativa. De ~~n::re~b~teb!~:as q~:~ -e~ te na ~~~I~~~ :f~~~: d;:gc~ta~~~r~~ n;~~~~~h~~~~e~i~~~meenàY~ersas 
facto! SI q,:,erendos serd~er·1 tempos idos se arderam, - pessoas feridas devido ac. navio de excur~ão com o 3550:11110 de 
d~e:~~~::filre~d:~:é c~~~~Ipõe se :! !::t:!r,. perante o go· 
~evera ser absoluta 'O nu. ~el'llo provls~I'IO ~o dr. Getu· quando levava a bordo 150 excursionbtas. Grande numelo de em 

' I d' - d d ' . Iro Vargas. nao 50 pela mano barcações ::iudaram o salvamento dos passageiros. 
:.;;r~:~ !emir~S e :f~~aan~: tença ~o sfafo quo• . mas por Miami', 15 - Além dos Ires mortos do cEureka», que expol.

d' P d uma liberdade maIS ampla. diu nes te porto h ~t mais vinte e quatro passageilos desappareci·
n~:f:narl:' eO ::~~~~ista~' Illuis consentanea com o adio dos. Cem atirar~:n"·'se á' agua, com cintos lIutu3ntes, em perfeita

J1l b d t> t b' _ antamento. d~ I~ossa terra e ordem. a meid milha da costa, sendo salvos todos. 
em araça os em seus ra ~ com os prmClplOS da razão ii 
lhos, alguns dos quaes ferr· da consciencia, uão dando o 
dos e até mortou, mostralll' governo nenhuma preferen· 
a ql':lbemdq~er Vir, tque 8:dnos. cia. ou por esta ou por aquel· Fpsta em honra ,. dp
88 I er 8 e !I o. em SI o a lü seita. e jamais esvaziando '-' '" 
da let~a eonstituclO,!a!, aque!. os cofres publicos. cheios 
18: enslDada. pela dlVI?a reli· por todos, em beneficio de I-t· _. 
gIão d.e C~rlsto enccelta pela alguns. contra a lei e os in· pO I leos mineiros 
c~nsc~~nCla ju~ta e esclare· teresses publicos. 

c!da. E facto.alDd!;l que, c0!B0 E cremos na idoneidade 

diZ o memorIal, tem soffl'ldo intellectual e moral do go. 

os prote~tantes ve~ames e verno que ba de ouvir a voz Realizou-se no Theatro Lyrico, assj~tida pelo
c!>ostran.glmentos (nao se pre· da justiça.
cIsava Ir longe para pro· snr. Antonio Carlos 
va-Io) e 9ue os passados ~o· Minis1!:fp~:S~af{:~iano . «0>
~emos tiveram preferenClas y.. Rio, 19 (Via aerea) - No Theatro Lyrico, realizou·se 
l!legaes, eonce~e.ndo a par- a festa em homenagem aos srs. Antonio Carlos, Francisco 
tidos, com preJulZo ~o todo, Empossou-se O Campos e Mello Fl'anco. Este nllo compareceu, sendo o sr. 
subvenções e honrariasI' Antonio Carlos. multo ovacionado pelo povo. 

O por que se bate a greja novo mt"nl'sfro DepOis da parte artistiea, realizou-se uma sessão ci· 
P~esb)'.t~lCiana não é por ·pre. vica. O sr. Nonato Cruz pediu á assistencia que guardasse 
,di1I,l,9~~l:Ielv~n!a~en~'bbaJedse da Marinha um minuto de silencio, em homenagem a João Pessoa, o 

~ ,~apenas pe a n el~a. I er a ~, que foi feito, de pé por toda a asslstencla. 
,... pelo livre. exerClClO dos d!- _ O sr. CHrlas Cavaco produziu uma oração exaltando 8 

rtll!08Jn~vjduaes e co~lectl- Rio, 1'J (Via herea) O con· figura e a seção do sr. Antonio Carlos, no movimento que 
!!"s dOIl Cldadlã~s'dre':feItadas tra·almirante Conrado Heck empolgou a nação. O orador loi frequentemente interrom· 
lIempre a~ eis o ecoro e empassOu.se no Ministerio da pido por estrondosos appl'lusos ao "sublime Andrada", que 
~1t '~.E'cencla, Marinha. O aeto foi simples, tambem loi chamado,pelo orador, «generalissimo da Idéa 

;f1~~~ ~~~~om~8,J:/!~s, i~~i~ ~~~!O ~~~~~ra~~lm~~~~;;e~on~ g~~f~:~~: f~l~ss~~asil». Concluiu pedIDdo ao sr. Antonio lBIIHO IIIIDlDO ' .' I RBBJS'I~jlllll 
~,() 10...,riiO......faça.. po. r n.6s e para p~sta. discursado ligeiramente Ouviu-se, então....• o. Hy,?no ..N.. acionaI, executado pela . BLIS II!..I.IIS '.•S'8".·· > ,TI ',-"ft. 

.. aII.ptos; -J'ara fazer· dIzendo que esperava que banda do' Corpo de BombeIros. r . UI ,".\ '. "i 

1110-101, basta . que nos seja todos eongrega~sem seus es· Feito silencio, <~oda a assisteneiasaudou, com palmas• . Esleveemn~s~a .! eda!l9ão l ' ". <> 
d.ludo Ii!re o caminho para forços no sentido de elevar, o sr. Antonio Carlos, ' que, do ca~arote. de honra, . ia falar. o sr. Dorva~ Lº,pes de A-gular,I . •••• . ..r •. ......•• ... < 
qu. .Dt4o.;~.proclameinos as a Marinha bem alto. e {)edin I .Coméçou dizen.~o que o poyo. p()dia estar tranquillo reside.nte?o Sac~ ll:osLlmões, ! O sr.<.GeJie!al ; Int~r,:éDtor 

~~f~mc ~ •~~..~ ~..i~o · .. ~~~e ..)..á \••...~:~:.ea ':mi::a.;!... I~....~....to..a....ri..~~. . , oq. . :r:~:~m~~ato,d. ....: Iq.ue...... .~o !...~t. .u.· .... .dd.~.. B;.:..l .!.· .e~..á .r;lli~~f~rii· que\ a9a~av.~ , dê ~.. ;~;r~;:e~i~~~;i~l~~\::A~~~:i ! ~:.~beu:o. i~,~Rtii~t~' tele~ám.•.•..·.i." > .•.• ' dos · 3porUdorM- : :.:,> sello :pr!lstlglo tempos 
Aoba aillela o Dtariô"(/e'Nõ" pll.s~a·los. ' .. . 

IIdIu q"., ai o povo 6 caÜlo- T'ermluou protoatando aom 
Uco, .0 ,n"emo, quo Ih f· c-Mri/a eOlllf. "chamadl 
Deete a vODtade. 1110 ~ID ou.· ÚlIUtll1olO do bllbete 81411 
n colu a r...r "Dlo Iluel- O IlUU«O o DO~'O mlnlftro 
lar. ou fiou 11ll1lrf 1'*1110 , .uv ram dopol. CID couro· 

~:D::t~.': ~I=~,....1. RDOta._to,.: OII-::~d!-:r':: F -f A'n'*U.J:.' 
reutbH(l. 8t o PO"O e ea&:. ri' ri. ~·!!tt $l~ 
llco. '!lClo o 10"'''0 16 tem 

sua tranquillidade quasi monotona, 'cuja perturbação só foi percep· calumniado por alguem ou por um jornal, pede, "ogo,ao .T!iM'· 
Iivel na zona da CalJtareira. por fugitilo!Os segundos. nal uma devassa na sua vida, como .. o ateio mais-; pratico.:~ s.e 

Mas a verdade,'é preciso dizer·se, é que taes boatos 50 par· rehabilitar, ao que o sr. Sergio de 'OIiVéira afalhou: '·cTafh.ben 
tem de alltigos beneiiciarios da situaçãQ decaida, que hoje grit~rn muitos funccionarios publicos demitlido~,dispensad(ls, lic('nçj~ 
contra o extincc;ão das antigas comedÔrias, o que concordamos 
que não deixa de ser doloroso. . 

E pai tem, tambem, o que não deixa de ser triste, de ele· 
mentos que suppunhal1l que a revolução se faria só com a_ inten· 
ção de lhes dar posições e empregos. 

____ . 

ExploS50 'a.. bordo 
U 

- :Xll: 
d H d " 

um iate e recreIo 
Nova Vork, 19 - Communicam de Miami Beach, na Flori· 

ou·postos em disponibilidade pelo Governo, julgando que o acto 
veio desmoralisa·los, querem, igualmente, devassas. Seria um ... nun· 
ca acabap. Ao Que o sr. Themistocles Cavalcanti accrescentou : 
«Nem trezentos procuradores bastariam>. 

O ~r. Ayres da Rocha, chefe da secção civil do Supremo 
o

Tribunal federal, foi r€quisilado para servir no Tribunal Revolu- '
cionario. ., 

.0 sr. J. j. Seabra recebeu um telegramma do interventor 
de> Maranhão. communicando que se installou, naquelle Estado. a ,
commissão de syndicancia. 

A SituaçãO da 

Marinha 


U . "Th ma entl'2Vlsta do almirante ompson
á "1\ Batalha" 

Rio, li) (Via aerea) -- O almirante Arthur Thompso1f!ton. 
ced~u, um~ entrevista .~ .Batalh~. sobre a situação da nossa 

vidro cEurcka., ter explodido e se incendiado no porto de Miami, marmna, dizendo? segumte: . . 
. '.Q:tanto ~ Situação ~a nossa Mannha de .Guerra já me ma

nlfestel. lá ha CinCO ou seis mezes numa entrevista ao cJornal do 
Brasil... . 

Resume: a nO~5a Mannha chegou ao extremo de decadenCla 
~o ~eu material. N.ão ha un~a uJlinião de technico em .contrario 
a mmha; ou .a Marmha se dissolve (lU ella se reorgamsa com· 
pleta c deVidamente. 

Quanto ao que se deve fazer melhor dirá o novo minisiro. 
Não podia ser mais feliz e acertada a escolha do sr. Getulio 
Vargas. O almirante Heck é incontesiavelmente o olfieial general
mais ii1usirado. 

Em relação á instituiçãu do «Bilhete Azul-. já adoptado no 
Exercito. disse: 

«Devo dizer que a posição do almirante Isaias Noronho era 
insustentavel com a teimosia de não querer seguir o prograntma 
revolucionariD e (l criterio do que havia se feito no Exercito, dei· 
xando em má situação o seu coJlega da guerra. Assim, ou o 
almirante teria que deixar o Ministerio. como se verificou, ou o 
general leite de Castro, alma do movimento revolucionario nesta 
capital teria de fazel.o> 

Falou, por ultimo, 'sobre o program'l1a naval, dizendo que é 
inopportunJ. toda e qualquer idéa de programma naval na época 
actllal, attendendo·se ás circumslancias do momento. Com o tem; 
po e sob o influxo de um governo que queira conservar os 
alicerces firmes, virá o imprescindivel resllrgimento da nossa pri. 
meira defesa. . . . 

Esperemos tudo coma coragem. convicção e patriotismo. 
Um paiz de grandes recursos como o nos~o, ha de reerguer·se,,c 
se as-im o quizerem os homens capazes e de boa vontade. Au- ' 
xiliemos com a força dos nossos attributos rnoraes e da9 nOSSflS 
capacidades matelÍaei toda a acção governamental que nos venhá 
trazer a liberdade, o direito e a justiça sobre que deve ". repousar 
o Brasil Novo.. ,. . . ... 
---- --- -- . .. "', ._"', 

ser.Jhe ;ll.re~tada, dis~j3..~que,'llgaranUa dn instItuiçoes :que trieto (umlnargeta ·,que,repfé. I .' ". ...,... )J,'..,., ) 

20Vel'nam'w '8rll.$W" e t1\ ··n.. palftvr'P qu ~thoU&am."" agnu. acoDtocolldo 'luo Rio. 18 - CornlBuD1eo SQn· 
eamJMIllba da AIl,ftn41a Llboral. com .... ulUmu Mun. rol tlclo ler IJD:plamameate .... 

Eu I eOmpl'OUJ.tuG1I I~m por 111 hoje. a lima "10100"'. o pl"ectlo do qulntal d~ 11.1111 VlI.lpdotEroroP9IO do p".ao 
qUê por lia. elafá reclamar' aua &lIecWJIo. cal. d~rru.bado e o m mo para re tro a. DMcba Dlo. 

DI. a\.nela, quo ..rad(t~8 o feU~ moote.ato. que tonel.ldo pelu Il8'IJ.U d truln. aam 111& ta abraDg. 1011.. 11'" 
acu"",.. do p lU' c ll, DO meio do CVo, lempre 110 I n&- do 111 hom -lu o m('lUlo ar. drnellla, oeoorrid04l Ité data moOCJr!!:!Od~Osutvt!,:~r:n::lDu..~ rr:.lI, ~!r'~-:D-: ;:::,- ::::Dd~ rI~~~ :e~ ~::tO: d~~'.~r. de r!:: 
::~II'I:lb::Il~:(l~!~!a.le p-;q~:I:o/:,r.a-;..':t!::: JU~e- OI o Ir. DOlVal 1.0- :.:!'0::..ce::=.. J: . 

Ao delx.cr o 'I'tlC:ltt'O, o ar. ACltoDio Carlo recebeu pc. que app 11 mOi p ra quem çtlel. FIrlIIt4aJ Ih ~ )11
DOft e exprMe!,.. mutreal&oIo poplllar. clt clJrello. GtItrQ da Juad9& taleriDo. 

0 
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Empresa acionaI.~e Nave~ção Hmpcke 
TJ::'ll~pOl'te ,'apido ' .1épassagelrose d~ ' côl l'g a !'CCiIll os 

" ~ i?.~9~,~í,es «Car1..HO,~pe~~»'. 5<AUlHl» e ~~:lX» 


ir 

• 
Lin.kI\ FJodan~P91is-Rio àalLiBlla Paran~1tlá, esealan- , Linha 

JaUEfu-o, eSQaJando por Ita· do por ItaJ~by e São Florianopolis 

jaby, S. Francisco e Santos FranCISCO Laguna 


I 
Paqute li" """,, dia l' Plano I~- 18';' .11~11',: --- 2ôn,
Pa~llete IIn, dia 8 Pa~Hete Mil. Paquete Max, 18:000 bilhetes a ::J4J; h'6l2:ooo$

dias menos 25 ·por cento 153:000$ 
Paquete li" RI"", sia dias ij e 20 2, 12, 17,27 "75 por cento em premias -l59:ooo$ 

PREMIOS 
Saídas fi!!!:. 1 premio de 250:000$<~UJ~~


. S3itias ás 7 .eras da mauBã Saidas ái 2B horas álS ~l horas 1 premio de 	 20:000$'L-I 	 1 premio de 10:000$1
A· Todo o nloviment., de pa.ssageiros e c·arglls é f~ i to pelo ~ 1 pi'emio de 5:000$" 

VISO-trapIche Rita Maria. ;r. _ . 
 ....I IX! 3 rremios de 2:000$ 6:000$~ 

l' ASSAeINS: Em vista da grande procura de accomm odaçoc's em DO~SOIl 
00 lO premios de 1:000$ 10:000$' ,' apare'!, ~eie.,tiricemos nos sr5. intel'cssados que só assumiremos compromIsso 


com os tlommodo!; reservados, até ao MEIO DIA da saída dos nOBGOa vapores. z:\ 11 premios 500$
20 de 	 10:000$' 
ORDENS DE EMBAf{QU~:-P3rll facilidade de serv.iço só dm'emos ordens ....!XI 57 prem!05 de 200$ 11:400$ 


de embarque ate ao MEIO IAA lia saida dos nossos vallores: _ <r 12) 106 prelTIlOS de 100S 10:60~$ 

Para pllssugens, fretes, ordens de embarque ~ demais lo{orm"çoes. com os 121 S40 premios de 70$ 37:800$ 


proprie tarios 
 z: l2J 1260 prem2 UA dos 7 prilll . pre. a 70$ ~Q!
Carlos Hoepck.e S. A. 	 i

[2) 2õõõ premios no total de Rs. 459:000$Rua Conselheiro Mafra, D. 30 f§J!2Im Os bilhetes são divididos em decirnos de rs. 3$';00
til fIavendo repetição nos dois ultimos algarismos dos
l2I primeiros sete premios passarão aos numeros immediata--------.----j------------ ---------- -- II mente superiores. 

i~~ ~O GCiCU~~~~~~@ ~!~ """""-------- 
~~; I~ 	 :; IJ Coneassicnarios:

jt~ I F'eitolaI de Angico o I ANGELOILs·APORTA &: CIA.C(J~. ;i;t;Jto- feJ.tlteUi.l0 	 . 
I'j}j ~:t 1_ o h~bil clinico pcl.!~n~ e dist inclo secretario do dou· Praça de Novembro I 

1o~~;~~::;~~: ~ i :;)~~r:~~I:~~t:~\ :i:!nl ~sk~~i~:~~~1~f~~~n~: ~~~ ' flmiannnoJis EstaDO oe Santa Cat~arina .. .111 ; • ~;	 ,'',.",' ' ,ÍIi 
"" <IV"'" =dores da c., I !limo. ~r. Eduardo C. Seq"eira. 00 r 
~1~ felb de 'l'P.:a~, 1ftOÍoo Os resultados ir.equivocos ~lor mim constantemente ob
i '!5~ c'... f'UT'A e ela ~ tidos com o .Peitoral cie Angico, . preparado nesta .cida. 


~:c'::.~~~... !, ~~a~o~~a s~~~~i~~c;feÇ;~IÍeI~~~~~t~s e:p~n~~~~~~~~~foar~;-~~ i.1 	 121~12I12l1ml1m11B211m.l~~I2J~[2]f§llBmmtmJmmi1fmlmall1
COMPOSTO RISO" . liante em todas as m"leslias 00 apparelho resplratono 


..., ~ I\) ttt1k;o ~ .... _. a~ornpanhaáas de tosse. Sobre e~a, a s~a acçãu t Xeh::r:-s..: _ _ __ _ 


, ~:..":: 00'.....'. -- ' U:~ up~eTe~~I~ ~~uc~[~cuae~ ~f::~~~à':: ~~;~~~e~~ ~:~~~:!i~~ 
A 1""".1& cio C<H4P~ Apreciador das suas quali,b des balsamicas e sedativas,'jlii 

'CO RtBOTT. ,~,o •-.t. ! estou certo de que o vosso excellcllte •Peitoral du An
&:~ :"~~ :=:.: ~ gico. ha de merecer dos mellS colle~s a mais larga vul

I&ntil!3, conlen\ '_ICe. .., gariSS~7ótas, 2 de Se\cl1bw de 1922. Pensão Central
:: p;~~:~ ~~:~= .U· (firma reconhecida pel.. :1l8tario A. E.f'icher). 

~••,II.to ... wcio, li,. • Exigir O Pelteral de liDeI Pelote.se 

:~:.ho,p"rto.eoat'" Licença n' 511, ele 26-3- 906 Rua Gonselheizro Mafara n. 44 


r:.-. tlaneIItOl .. .. Deposito geral. Drogalia SEQUEliUl - Pelota!; 	 Florianopolis
'faal~ ,riMlIIMI ,... OI Em Curityba na DrGgari& ~C\{el « c:tzel, Minerva, André Ricamente mobiliada CI:lm moveis novos e 
dom{ct flCal'alÍl ....w. d<: narros, etc. Em F ll)%;u CIi) . lis: Hoepcke, I:\: C" Rau· com o maior escrllpll]o hygienico. Cosinha·~tr":':'~"III~ O :~v"a~oJ= gli~~\~~~PJ~;:Xt~; P~I~~r~~~UZjo~d~~a~hg~: de la . ordem dirigida por perito cosmheiro 

=-~:n~~~ etc. Etn paranagul Nherto Veiga eX Cia., etz. 
 contractado especialmente para Que as re

feições offerecidas a distincfa freguesia que 
I•...............01....0111.
~m.. 	 nos honra, seja a mesma de ' compléto a


grado, pois. não poupamos esforços em
~~'ii..~_ -----~-.....- --.. _~--
' . 11. 1IAd.I _ .... . . emprel!ar generosdeprimeira.. quá!id8~e. 


' .
.......... 
11.~~~'~t~ro.tl~'ill 	 com a severa fiscalis~ção",'do:, proprietal'lo.
Aceitamos::pensionist'lls interM 5 a preços 

m'odiMs' .'é fornecemps ,refeições a domlcl
lios. ~ce11eritês;Ínst~ilIàções :sanitllrias com 

, -0-'- exceUentes'lfanlféirbs Quentes e fri05. Qtlei
ram dar-nos a honrt. de Illna \I1slt• • 6 a, RUBf' Joâo 1ip'intii 34-'·Phone 311 

Gómpletamt>nk' rCf~a e co"t~ndo com' íX»~ Iq. 
bi itado !lO ramo ~J rsta ~.p relIl..s. ~II JC'f\i r Ru. Oon••lhei,o M./,., "" ("6,,,) 

~lhnr fonna . 11.1 dl. tihCU. fr<'flI~7U 
UYQi'rn. c: tintura rararrlldu. 

A Tintarui.l da M04b 

56 empnv....a 1flI. K . 


IUtC1i&l ulrL 

Cuidado e rafildn no trabalt-.o r rnodlàcfade no. I""eçn. 


~ao esqueçam. E' nlI rllA .loAo Pinte. .14 
tc>.() :'(e, .i 11 

ftu, ENS DAL GRANDE 
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Õ:Estado	 "~:;~r:J:~ jUü$ü~!,~_ i~ ~aaa 
Diario VespE\rtino - 1pOl~lCa Utn appelloao governo do Brasil 

EllIII'.UltlraIESTIDOLtllo 6studo-o o nJornal Rjo,I8 (Viaaerea) .,:-: o -coià-Ires . e tsl.tlri«'ml .~ 1110& 

OÍúctor: ALTINO FLORES ao @0Inrn.7r~io)t" ~~e~~ri~':~irft~:blíca, em ,desla- ~~:.accessi;yei~;a bO..!!~.~ ~dlel-


Redactor: apol\talldo ,?IIi'Q1'S08 Estamos certos de que vamos O governo, hoje,:: melh()f 'do 

EU qUQstoos ao encontro, não somenle do que sempre, por ser .mesmo · ten-


CASSIO L. ABR Rio, 18 (Via aerea) - O cJor- desejo do chefe do governo pro- dencia hodierna a ' iÍltefveliçílo 


• Gerente: JOÃO MEDEIROS ~~~bl~~a ~~r~:~~!~~za~~~ld;OI~ ~~~~\~ioC~~~e~f e:~~[avJ~~~rn1~ ~~v:r~:~;~I~~~: ~~~~~d~?riO~ 

ASSIGNATURAS: tica, proveniente da revolução, da maioria absoluta da população antiga these - o Estado Provi-


Anno 35$000 dizendo que isso não impede.que desta grande cidade, pugnando dencia. o gcverne, sim. deve 

Semestre 18$000 possamos ir definindo as dlver- pela medida legal, Que venha, olhar o beneficio da maioria ab-

Numero avulso $200 sas questões e assentando os qL\3nto antes, trazer, a diminui- soluta dos habitantes, indo a 


RedaCçãO e OIficinas á â~j~~~~~~u~~:o:~:ng~~~:aem~~ ~f~g~;re~5d~o;a~~~to, nos actuaes ~~~~rd~a s~~rdi~:~ , ~~puJ!r s~~: 

rua João Pinto n_ 13 daI. Temos os prvblemas da moe· Isto já se executou, ou ::Iecre- pequenos ordenados mensaes, e 


Teleph 22--Cx. postal 139 da, da organização bancaria, do tOll, em Belém, 110 Pará, em S. decretai, sem perda de tempo, 

credito e do fomento agrico- Paulo, e outros Estados; não é sem tergiversação, ' sem dubieda

la e pastoril, das communicações, possivel que o Districto Federal de, os 25 por cento, a menos, nos 

das escolas lechniras, doappare- marche na rectaguarda, tratando- alugueres actuaes, incluindn, mes-


Os 
,Onterventores l~amento de hygienee prophyla- se de faclo que interessa a lodes mo, os contralo~. I~to resumi~ia 


xaa, etc. nós. uma questão alvlçarerra ao DIS-

Estados Bate-se por uma polilica no· E, se governar é buscar estar tricto e corrigiria uma serie de 
nos 

I. va e humana, com idéas do nos- com a maioria da população, é inconfessaveis interesses de ca-
Rio 18 (Via aerea~ - Refcnn- 50 tempo, pois tudo () mais s~rá não contrariar a democracia, é pilalistas sem coração, de quees


do-se § accão dos mterventoresl rotina, que conduz ao atrophla- harmonizar o inleresse das gran- lã cheia a nossa cara palria. 

nos Estados, cA Esquerda' pon mento e á ruina. Temos elemen- des classes tudo indica que o E' preciso um anteparo á usu

dera Que elle~ n~Q podem nem Itos financc:ms para realizar uma Districto p:ecisa de ser cuid.ldo ra, ao luxo, ao ouropel dos ricos, 

devem fazer aqulll~ q.ue o pro- Larga política de cOlIstrucção. Em quanto aos preços altos das ca' dos lIababos e um pequeno re

prio Governo PrOVISOTlO não tem Ipouco menos de vinte aamos, ~ ~as de alugueres. Pagava-se, ali' frigerio, uma migalha de favor, um 

feito, accrescantando. que em receila da União passou de 600 mIl tes da guerra, nesla capilal, por mii1usculo lenitivo aos que, não 

bom sen~o elles dev~:I~~. . pro- contos para 830.000, que com uma "ma boa habitação, 150$000; lendo lar, não tendo teclo pro

ceder, onentando e alrlgmao a boa applicação das verbas per- presentemente, pela mesmissima, prio, procuram, no cOI,trato de 

sua _acção pelo decreto de . or- mitirialn tirar, ~esse grande orç~- ca~3, exige'se ou paga-se 500$ locação um meio para poder lu. 

gantzação do Ooverno Prc.VISO- mento, cem mal ou duzentos mil 600S e 700$ mil réis; e não se tar e viver_ 


rio.. ' . , 	 contos, para. serviços II?VOS, . de diga que haja falia de habitações; O governo .não só o feder~ll,.==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ cAhl est~o as mtru~ç?es q ~e culiura, hyglene, eugellla e IOt' ao contrario, as construcções são como o da Cidade, não nos deI 
lhes podenam ser minIstradas. trucção racional. em numero avultado mas os xarão sem respostae a resposla, I - - o 194 o d-
Todos os d~a~ chega~-n(ls dos togo que a n.ova ori~ntaçã? prcprietarjos avezado's ao 'regi- no caso, é o dEcrelo festivo, es- UaD seguI&' In!
Estados noticIas maIs o~ . me- permitta a reorgamzação fmancel- men anli"Cl ol!tros ganJnciosos perado por todo o Dislricto, co- A ~.nd.a d.. uiduos para a GD-
nos estravagantes e Of!gmaes. ra, calyabial e. monelaria, será n:ui- outros p'õr' plethora de capitalis: mo um cantico ~e aleg_ria, u.m lonloa d DoOls ROlOS 

nDe norte a sul, _temos tido ~e to facll apphcar gra~ldcs dotaçoes mo, não cedem, não veem, não hYll1no de vlctona canhco e VIC- cambia ." 

ludo): decrelo~. ba!xando aluguels a esses grandes fll15, ~~ eleva- sentem ~s necessidades popula- toria da Revolução. \ 

d~ casas, rescmJrndo contr.atos ção eugenica, moral, poh!lca, eco- . .- _.. ._.- .__ .' Rio, 18 (Via aere~f-O dr. Bap
feItos com os poderes pubh~os; :auli1ka e intelleclual da nacio- 121I2l!2ll2ll!1l2ll21l21l21l21l2lT2iml2lli1l2ll2:1l2ll§1l2:ll2:ll!1l2:ll2:ll2:l Rio, 18 (Via aerea). tista Roso, auxiliar de gabinete i~ 

creando tribunaes revolucioila· nalidade, 121 . 12:1 ;~~~ ~d~~~t!~iaco~m~~~ do dr. chefe de Policia. incumbi-

rios; pondo os lTIagistrados em • ~ A C a s a I l' b a lio 12:1 pector geral dos bancoij, do por s. ex., tomou Iionlem va~ 

dit:!~il!~~:. medidas podem .~ r;_~ íh~ Ar~ lilfi 12I 	 ' C ft1 de ~~~irm~~~~sh~op~~:ri~O ~~I~~~nr.lv f: .	 _0/ prolliblndo a venda 

.10. 	 impressionar bem, mas vão con · 11 -El\.J uU <> • 11 IJ [21 to ~ cambio a casas c ban- Cerrecional de Dois Rios, 194 
duzindo o Paiz para o cháos, ~ sita á rua felippe Schmidt n . 19, co:nmu- C!'J cos no exterior. malandros e desordeiros que se 
repercutindo) alarmantement'l no ADVOGADO ~ nica éÍ sua all1avel freguez ia Que acaba de 12:1 ea~b~~:s~e~~:al~z~~~o e~~ acham presos na Casa de Deten
exteorioor_overno Provl·sorl·o.. até Acceita causas, civeis ~ receber p a ra as festas de 12:1 parte pela prudente ini- ção. 

commerciaes e cri- I f2l NA TAL E ANNO NOVO 121 · r t I Essa leva de individuos se
=;e!e~~~~~te, não lançou "não minaes, nesta Capital e ~ um riquissimo sortimento . 12:1 ~~~ 1:'~lav~o~~r~~~;~:i: ~~i~a~il~h:~U~~O~~IÍ~~~c~~~ 

Eco~clue -A Esquerda:. em 'qUé.llquer comarca ] 121 de sedas. voUs, tricolines e outros tecidos 12:1 tado, pois casas commer
-Os mterventores, aos poucos, do Estado_ ~ finos nas mais lindas e variada s cores, Que 12:1 ~~~~~,t~~~~~fesr!~d~~s~: e:~~ei;: c;~~:S~~OI~~~:to~ td'!; 

vão 	 revogandQ, pôr decretos, fel'n"ndo Machado 10 lAl -. 'd t't' lo de I'ecl'lnle pelo" m'll's ri! t . . referido presidio.<lavulsamente, seri~s problem.a~ G ( • I ~ Ira ven er " I ~. _( 'I .... ( = ma I'I1.es e ngencl3s no 

nacionaes economlcos e pohh- Tel. 1265 ! ~ convldaÍlvos pleços. llIC exterior, especulavam 

coso Con~ém pôr um paradeiro U6 oeto,.; dQ ~ Não deixem de visitá-la para 12:1 com toda a facilidade. Imprensa do 

a esse estado de coisas: evitar i . . 12:1 não perderem a magnifica opportunidade ' 12:1 A medida ora tomada 


.precipitações em.assu~nptos de 01'1'01'18n,0 l~o. . 121 de effectuar vanta]' osas compras! 12:1 pelo SI'. José Maria Wbi- Paraná 
tam~nha !'flevancla: Nao queren- .. .Alta RJleslo. 121 12:1 tacker visa evitar as 


e~n::S~::;~~~ri~v~~l::n~s, ~~~ anã~er~i~gj~SáSo~e~~~~r~~s ~:: ~tm3!21I2lI§]I2I~12I1§112:11BJ1§I12:I12112l1§]12:I12:I1fJ1m11Bi1 â~P~~I~li~~sDi~~scba~~~ Um nOC~rit?6~al em 


~u:Ubti~a~o ~:r~~d~~i~~!, ~~~~ ;~~su~~ nt~~~~r~;~~el~;ntS~I~~~ '- ---110(aso das /taUanos 1.~lios iS~ rn~~r~::~~ nos cir- co~ i~li~~e~: g~~J:a~~~c~~~~~ ' 

d~reto~ aClos.~____ ._~ .ie~'O~,~~~d~~~~~~:~iã~e~~~J:c~~: Rs bases Darl o~uHlIIo de desembap(8p na Dustpalla ~U~f~s j~~~{~~1g~sCé ng: ~~I~~g;~ia0p~~~~:;c~~;: ~~e c~~ : 

Dl\:orc~o no Uruguay taá Liga das Nações, a Alema- 110 B!lR[n 110 8118SI1 BII -:xx:- que o governo devia pro- ritiba, no dia 6 do corrente. . 
_DlvC!rclo ab~olut~-C?l1verSão de nha se queixa de maus tratos U \I 11 U lo 11 Estava sendo aguardado em h i bi l' tel'l11inantemente O "Imparcial., que tem feitio 

oesqulle em dlvort'IO-I"OVO casa- d' d' " I c d I!stildo rla IIln!S 	 Milã que os bancos ou firmas d Id d ·· dómentu-Solicitem informações gra- Ispensa os. ': manona a ema, u- li 1111 U 1'1" Rom~, p.roceli.e~te de . o, di) exterior mantivessem mo emo, nos mo es . os ' 
tis ao sr. F. Gicca Montividéu ou rante as elelçoes polol1ezas. o prllnell'O mlDlstro da, Aus- aqui saldos devcdorei< Rio, está sendo superiormentt
a05 representantes no Brasil sr 01 - n 'ri" d ~-II--- Rio, 18 (Via ae1'ea). _ tralla, sr. J . H. Sculhn. A em moeda nacional. dirigido pelo sr. Romulo faria" 
DEROT. Fco. Gicca- Caixa Posl~l H lu~a eum Iromm uB snonpo Informam de Bello Hod- impl:ensa attri.bue e?,?epcio- Ha receios de que, que é urna brilhante penná, ' e 
~:São Paul? ou .ac sr_ VO!n~~ . lO I D zonte que o dr. Amaro nal lmportancla á . VISita do procurando cohibir a es- discute, já no seu primeiro dia
~á?lfiaR=",v~l1I~a R!o Branco, 133 nfi a UBPpa Linari. secretario das Fi- sr. Scullin, em VIrtude das peculaçiio, a portaria in- de vid~, crm prec~~o evilt.?r, 

Sa
a, 10 e ante;'to. 'd lendres, -;~XX~-O -Sund~y M~~~:~S~~Ui~o;:~~o e~~ ~:d:;t:~r~~;!t~oVd:i~!::i~~:~: ~~~a se~~!Siel'?;'r~sgJ~~!: . ~~e~als a tos pro emasnaclO-
n.naS!! IUI I UI OS por Express' diz-se inhrmado de capital, incumbido, se- ção ltahana naquelle domlDlO. tos alheios O seu programma é magnifi' 

c" , que reina consideravel nervosis- gundo é voz corrente em Um despach.o de C:amberra, . ~~;ja~a~~~re~:rvi~~~~~os~~m~:IllMilÇJiIlS da 8rlOZ mo no Lloyd's a respeito da si- Bello Horizonte, de as- a esse proposlto, ~IZ que o L...________-= I • 
'. • ílUI UG tuação internacional, predispon- uentar as bases para o C?t~Ul gyal.da It~lta ni ca~ ...____,,________.~ _..._. ~~~aofiC~~su::~ail~ á aCál;~~~~d: 

~ ),~~t~~~n~~ed~~s~~~~~=s ~: ~~ ro~d~:sCr!P~~:~i~~r i~Sti~~~~f~~i~~ q~:n~:sJ~dBl~l~t ~~:r~:~:~~: l~~~ ;V':nini:t~o Descoberla de urna quaesquer, 
.•' 1i() derrubando serlllgaes, devl- posta de imposição de um pre- Esse auxilio será de do Extt' rlOr, para resolve~ o o d d d Ao novel collega paranaense 
''''do ao baixo preço da borracha, mio extra de seis pence por cen- cerca de 80.000:000$000, <:aso dos 66 . lmmlg~antes .lta- socle a e E desejamos longa vida e militó& 

iP: .preparando o terreno pard fa ' to para o seguro de cargas cun- sob caução de títulos do hanos, ha pouco lmpcdld?s terroristas ~~_____ _ ...,.;,: __ 
_ ~r plantações de arroz. tra a guerra. Sabe-se que o pre- Thesouro de .Minas, e de desembarcar.em terrltorlO -:XX:

\' 1;:;'.1 "' .b d mi... elcvart. o cu.slo d.~s seguros destinar-sc-á ao paga- ~~itrélianu~: In~~~~:~llos::á Bucarest. 18 - As autori
1111 tolum 80&0 e ~a navegaç~?h bnlanna~a, ao t~· mento da divida f1uctu- breveme'ltte res~lvida de ma- dodc8 polieiacs de Glllalz Colladnhos durogc;' ê 

la ,~, .- o. . o, a um a:"1 ão e m,elo de Ir- ante do Estado. . neira satisfactorla para os descobriram um~ ~rgIlIliza- inrugaveis só na ,··DSaS·,Clty.. bras esterlrnas annua,mente. 'dois alzes', çilo terrorista dirigida por ALfAI L-\RIA '..~"'. 
, I'h IMP.·lIlh !I 11 p bolchevistas rUSS08. Pl'esos CARDotoNo dÍA I ~, .•quatlo ban~id.os UHB .. . GlIL I 1111 aUma estee. e submettidosainter

ulllwwn 0., ·Interstal~ . ~ataonal ';- ,;-P: !lIi!lIS"'R'ítle rogatorlo, confessaram que I'==~~~~~=== 
BaDk,. da cidlde -da K~nsas' ~i- ,>:.'11 UI - Q :numel'o dos sem 	 .. . ilra~ .de fac,to ~s autores d<!,s, f\ f d f 
ty (f Unldoa). tento consCjlu!do C.ham"el)';'1~<- As"_ autori- -..' , I ,'c • .. ..'."'.. "li Os ,s a,g2nt os tDm ...: ~tteotad~~ prot!cados ;n~ ... ;lrl ~ Sa la li a 
apouIr-se de Ya!ot'n q..e IIn- dades estàochamando 'a aflen- .trabc.l ho angment.a ,: i' d mavera .p.lIssada , coiltra aS>.es- _ 

poriam em caQ de 51000 dol- çto dôpab - ójWI o~o <b . ' \ 1- ' - ).> .... > m sSlona OS Iradll do rarro d. rretlo d" BAOe, 18 - 0.11 oc1011 do 

Ilru. [!'lHluatrlo a.rroombfv~ OI rep!'tjçJo, aqut, do det.a$f~ de- na eman la eapllal I.... DNt muolc/p o, elt40 

~r(a, 0&.uaItanln IIW1hver~m Lyto, quc coauWnam muito pro- Con/orme nt&lislíc-. officítl, R CirC!, 18 - O. .artr OIOa Poram ,a!tlb m d""C<>bortas corr«'lldo c~ eDlJu.talumo. 

nnle I'rn~o, do rclMdo vam, porque .. ICIT~s d. mon- o nUmefO de dcu:mpreaadoJ nl comml"lOoadoa elllo d'l- DI m !ti. ocoe./lo crrudu O ®se>llvol ImlDlo PI'OlDOt

_baoco iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;no ;;;;==_~1 tinha de SaIn' foy, mt Tar n- Alennnlla IpprOx!ma-sc \'('fIlei- ,~:o.o. porque, leodo det- qu.ntld d(". d..: mlllcrl.1 ('x· to. r trraudo lIA plftcllte ...
_iiiiiiiiiide lY'lO& iiiiiiiiiiU'
" 	 1~5-C, n.:o aff~ aqura.n...... oo~1c 001 q1lauo XNO 011 lúIIl "u;prell'l* olvi. plo.lvo que d yl. .r !tIlahl- rra. /lavendo rl(ç U DhNJ 11

tendo-se reprnlin_1e IndiRlo- pois o rqiSlro ~pectiYO ~ .1- plfa ".rell.r I r\'lV" , r y«). r.do com o carYl o dutlaa tradu DU barraca. d praça. 
do Cft'Q de doós pis U C'a\N tinlle I aomma de 3 772.000 p"- loçlo, duraDIO I 4U.l .1010- do ia locolII,oll.... $lo dI! .c DotAlr O a l JOc.'lile. l1li i .. quc tic.arn' no ponlo IITW'~O "" mt o, até o di'; 30 9U'.m ar.adUIl<;/loll. ffe.m.- O. turor ,a. cone ram foflOl pela bnracll Joroll)'lllo 
Ik .".landtc. o. h.abltante\ ta' de Nowmbro, O ~nt f ura de.~dldo., eUlqua.to/ ..... QIII, . 1 nncl!o tP.po. Franco e et•., eU!.. c_pru..

ALl*í4ITARlA CARDOZO tio Ippdllndo ~ o iOlI'Crno, um IUlI'mmlO de . dn4e OI .d~..11I1II oO.'la"l. ... r. bl.. d. 04.... .....,.• •o aI hGI~1 mOll Dm • ct<llto • 
.._________r' . fílD di q..c OI mxlIir. I~ do IMIRIO ~ .n.aru. 'I, .1.~all'O • tIlplOl190" ,.... !lU k11_ 
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de 11190 

Já~ésesperava ~ü~~mu~iüo ~e tudo I 
o Inr. Olmiro dos S.nlos Co,I•• da :ütaç.o , de i S~nta 


Ron, E;lrada de Ferra do Rio Gsaode do Sul" ...i.. .e 


ellprc':'ti~!i'IP. por longa t~mpo·. da devastadora a "'~riv.1 

SYPHILlS, wb tórl.S monilestações de lua acçlo .maltlloa, 


. tive de u,,,r m::itu, depurativo., n.. e'p..... nç.. d~ ruuP':'ar 

a minha I,úcle Mas, intelizmenl." nada con,egOl ' para evrlor 

o malestar em que me achova ou ~lIivi.r o .~flrimento que 

me desslenlA\'a. JA' DESSPEERAVA. DESILU~U)() 

DE TUDO•. quando. por feliz indicaçao ~e um dedicado 

aruigô. fiz u,o do - poro. m;m - DlVI.NO ..GALEN~· 

GAL• • A ncção de,.. e'lupendo renledlo fOI . tao ~op,d. 

e enepica que me d~sapDoreceram 1"8:0 as cruetl mSlufeda

(Ôei q:e me "iorm~nta\'a~! pe~J) ':lüe, hf:rnd;g~:I. hera fe .. 

liam <jUê rêiO"..i il c,;e DIVlNO IvlEDlc;AMEN10. 

Convem notar que es.e roagniiico resultado obtsve com a 

;·t~~l~lW'DOS SANTOS ~OSTA. (Firmareconhecida~.

o tral>mento da SYl'hili. é um THEMA que. e.t~ 

s"mpre ~m debate. por i..", é bom lembrar ~os nanadel. QUANDO comprar Flit, o 

que. pelo (rueto de obl.!"aç6e. eOQ.taQt~~, r.olhld," no . labor 
 insecticida de fama mun
da cliolca d1aria, os maIs D(rt3;\'~ !1 meCllc.ol .ul~.meucilnos 

acoll.elham o uSo do .GALENOGAL.,com6 sendo o de dial, lembre-se do seguinte: 

porador de acçAo mais energica. rapida, eflic:az e persistente. 

Nln esqueçam esse c~n.elhos os Syphditicol e confiem_ 
 Flit I. tlendido s6menu 

re!lalta~~GALENOGALo e uma formula ,«coDhecida pe em"latas amaTeU<tS com 

\0 Ju'Y d. GrAnde E..rpo,iç.... do Celltea~.io eumo - ~CI. uma cinta PTeta." Todas 

ENTIFlCA, - por i.lo. 1TI~.z.ceu o mal1 ele..ado pr"mlo  as latas são set!adas. Bit,·· DIPLOMA DE HONRA' - di'lincçlo 'lua nen"um ou· 

tro simii., obteve. Encr.aira-Ie ".. toda. ai Pharmar.i... do não é tlendido a granel. 

Braail e Republic:.. SuI·American... 


N. 25 Apole L. D. S.... - N°. 211. Recuse qualquer insecticida que 
não conformar com a descripção 
acima. Sómente o Flit legitimo 
oJJerece a garantia Flir.Aponto i,licarcfgopôr eomplet~ 

-:n:

~iiO~:t1~ 
~ 
~ 
~ 
~ i o 	 Declüração • ~ o E 'll iiome d J Dlrecloria di 

i"i Si) União Beneficente dos ChauffcuC! li'na NRut,'ca do 
.~ ~ de Flori~nopo l is , cumpre-me le .. S30ta 
U!I A var ao conhecimento das autcri C h .m 	 :- daclcs. imprtns~. commcrcio e at anRa l 
~ l;4 publico. em g~ral. que os srs . 
~ ~ José Gonçalves dos Santos. An- Reg::.las de 'lI e discus' ão lia 

;~ 	 Z~ selma Moritz (: Cnsp:m Luz. ref~~~l~!~u~~~~s o~SI~~~t~~en' 
~ ~j~~t~rg!~)~:~rl a ~nf~i~a~e j:'~l~~~~~ !a.nles dos c!ubes filiados ~ esta 
.11 ,lij() são 50c1(,s desta União, nem Liga a reumnrent·sc! no dia 19 
~ ~ 'ão por clia patroCinallos de mo' do corr"n!e, sexta·fetra. às 20 ho·1 e ,lo nenllum nC~Sl' empl'ehen,li. raso 

l'vlanocl JOsé da Fonseca ~ 	 ~ menta. Edllau/(I V. Cabral 
~, fpolis., 12 -12 - 1930, I' SecretarioI~u. nhaixo ...ígnaJo, lendo sclirido de horrorosa syphilis. atacan' ii 	 4 Alltonio VirÍJI· (·(I (o". A grad",,,,,'mentoco-me a' c úLeça ~f con,equen~e:~~n;e a. vjs~O t. a ponto de {i~ar cegc. ~:, ~ a.sJtefl,areC~tlaal' " ..,,, 


por completo. pOIS para consegulf ca!Dloh", Imha que and 'r ~" apal. ,~ §;: ____.._. _ _ _ .___ As famílias João Serapião de _ 

r"delas. condüZldo por braço amigo, não pod<ndo lr , balnar, fm Iil Grandes e pequeuos tvdos procla- ~ --------Urgente Almeida e Viriato Leal agradecem, 

Iconselhado por di,line!o amigo. a usar o ••nlo e ineomparavel -EL!- ~. P I dA' P I t O t.á·· .ll'IUD~ SI! mov,eis e demais u sCI!zibilisadas, as demonstrações 

XIR DE NOGUEIRA•• d~ Phar: r.aceutico·Chimieo João da SiI- ~ mam O eHora e nglCo e o ense, ~ 16.n li" 11 tensJlios á Avellld.1 de pesar que lhes foram apresen. 

va :Silveira, ficando ao cabo de 2 m~ze. e com 3 vidros sómente, ~ rei dos rernedios para resfriados, tosses ;r;. i : ~IO Hranco n' 62. . ladas por occasião do fallccimen. 

do s~n:o pr~prod" 'lU" !em e!l"a~< ,'.!o d~ morle certa. miihares de pes- ..~ e bronchites. E' o preparado por excel- '~' " ,()'JDslocsç.as ::u alca nc~ dr todos os . lo de sua esp()sa, mãe- eftj~. sogra 

.~as que bemJizem oi memoria do 'eu illuslre dc;cobridor. comple- j loncia, empregado ('m todas as Dloles- "" Filomena Vargus de Almeida, eás

lam~nlc curado e <:om a ,'isla pcrlEiti.sim,. O que acabo de relator :j tias das vias respiratorias. . E-I-T'-L pessoas que acompanharam o 

é a expressão geouina da verdade. e aI/irmo sob palavra de homem ;. d t Jk U A seu corpo á ultima morada, as. 

"onrado_ ,a A' venda em tG a par e. ~ sim como ás que enviaram corôas 


Náo dewo ob"''luio a quem quer que seja, para dar um al"'s· ;;i 1Iof Eu, o Doutor Alfredo von e florês c telegrammas, cartas e 

lado gracioso.. • ,. • . ~ee~t;~~~~~ 	 ~C· Trompowsky. JUll de DI cartões. 

cODK~n~~~ ~~~ .ie~~ct:: :i~:'~~zd:~:do : i.~::~ul~~e '!: ;::3" jmiiiiiimii.iiiii~!JBm•••••ilL1I;JI ç~~a~~a p~~m;:~~i~~~~I~~~ nUiJnnl,~nUl!r· -·O8-·D O "lãp-- -urIIY 
Não quiz dar esle espontaneo alleslado, ha mais tempe, pàra E3tudo de Santu Cathan. H UIIU IIU U 1'1 


ohervar se estava cumplelamente curado, mas como já fazem muito, Como a distincta classe: na. na forma da lei, ele. Ver.de·se. completamen!e novo, 

unol quc estive doente e .chando-me perfeitamente curado graç.. GL Faço saber aos q. ue o presel1- com (lOUCO uso, com m~ltos 'TIe· 

• Deas e ao inluperavet' «ELIXiR DE NOGUEIRA». nl~ relutei medica considera O eeGALEHO Jl n le euital virem. e dclle conheci. Ihoramentos e com Irel~ pneus 

t:Dl end""cçar,voI eote. Par.. que o. leitores avaliem o meu emmagre- Eis o que lobre elle diz 8 polavra autorizada ~a mento tivelem. que, em virtude sObresalentes, sem entrear, refor. 

cimento, basta dizer·vos que de 60 kilol que pasava, aUiogi a 90 IUlo;, eminente Profeuor Dr. Franci,co de Paul. Amar,ol". d,,· .10 r~quel'imcnto do executando çados a 6 lonas (Oo~d~eer). Pre. 


-. 	 felir e satisfeilo, atteodendo com . nlicilúde a minha casa commercial tioctillimo e querido clinico de Pelotas, R . G. do Sul. .:idadão Augusto HUebcl. fOI a' ço razoavel e de oc,:!slão. Ver e 
Tenho 55 annos de idade e sou por demais conhecido aqui \ -Aftesto que o preparado -OALJo:NOGA1.>, lor Jiada para o dlu vinte (20) do tratar á RuaConselh~tro Ma~ 

~,- pai. desde 1891, época em que vim de JaguarAo, que cat"b.leci mi- mula do prov"clo dlDi~.o Dr. Frederico W. Romano é corrent:, ás 1I horas .(1 I! nO 10'jI 
.. lenda de trabalho um excellente anti·.yphilitico e nlOlm o tem provado ."rn- -aI do Immovel a primeira pra'


Podem \IV. 55. f~rem desta O uso '1ue VOI aprol...er eaS5lgno·me pro qu" o tenho empregado>. ~a para a venda e arremalação JoséV.lie Pele/r• 

. t~h! ~:'d.d:ad=~.;i~a!nra ~e MallOel Jooé da Fonseca. Dr(~;~~i~:c~~::cl!i8)71Utrante ~~ o~~~~~~~oSi~~:~; ~i~~~~~ ~~ e senhol'. 


~_'ouenIdo~Roféb·nEemtt~13~muNnhotOar,·od.. O conquiala jardim Oliveira Sello, consiruido participam a seuspa,
' verdade. _GALENOGAL., glorio.. d. 

-- Sciencia é o mais poderoso deltruidor ~a SYl'HILIS- de alvenaria, envidraçado a a· rente" eamigoso nas

- ,.0 ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pharmaceutico·Ch,mlco IIH.;UlI.A'l'HISMtI _ Molellial da Pellc e de Sangue. valia do por <.'OiN contos de reis cimoento de se.. u .filho 
'OÀODA SILVA SILVEIRA é o unico de Brande consumo e que Comum $6 fralco do -G'\LI~NOO.\.L •• t.reis a (2'000$000) Esse bem foi pe' . .. ... 
• ..,(,ntrado em tudo o Brui\ o Republic.. Sul·Americanal. prova da l'la grande efficacia como depurador e tonico, nhorado s isaac Blum na acçao S"Ivio JeiS. 
POdêl'080 alltl-syptlllil-lco e auti-rbeuma- porque "'Ie.limpa .e eXi'elle tedol os humor". que .ceve-executiva camblal que lhe move Em IO-ll':§)2. 


_.!!~co-Gl'âude depul'lLtlvo do stluJeue uertam o langue e . que .ao • causa de todos ,o. ' ftollri· exequente acima referido e para .. ;",.. 


Si"n· llnr~s;' 8 'lIilnLO-;'lt"'-\-,-PiiiüiiP.iíÚll em Si! lno6 men!o··o -OlLENIt(iAL. tem muilo allrad,ú.el : s.bor.ê · ~~';;~~J~~~cfOe~~I!~~;i~~~~se~~ · . .-..- - ··-,·-;- .c-il- "2'' '"-" 	 1\I---:-:-:- ., êitl- . ~
11 Uu I: ~ ......'. Q;;. 11. ll~ i .w....:I..llua . I ti' iWu completomente inolfeasivo e .. ,ablolutam.Dte .. i o dt \te":e~ital .que .. será .·publicado pe; ,, 'n uga-Se~'iii'ile ,familia 


A belleza..·;l.SÓ é...............,.... .p.erfe. Ita I .V'nde.se um' -a' op' tl'ma 'proprt'e' ALUOOL. .. Or· · ~_ ,lâ'Qmprei1$;á". e'''''r ixa do no Ioiar bOns" qUartõí '<"êk'~H: ((iCn 

com O ,.. Be_llo... · _ ndulado ,dade"n'~ Cldad-- de S.. 'Jo-é . com cEnCoiilr~·.eenrd:iêRepubliéâ'10dâ'jSul"Aiiíâa,·êPhart1Íaci.lri"an.,~·~"':~1'~"·1'Pdh Ôluial - ••~~lcl\lldf!1.......... .«:;'& v ............ '-'_,... -:"~nlo. CoCaln1mirn..._~.~IUI' 
...... '_ .•.0 - Braail :. : · 1don~ ~.dofl!rll~!"poado'l.~ _ 

,....,,-0, flu
deItkJ~n~~~ê;~f~~t,~q~~l~~~\~ agua e esgoló;: ésp~çosós <ap~' S. 2 AM. Apr. D. N. S. P. - ~l l - 211U11917 IOJr.,nbcrloncdood.~"IO dd\). mmt,s, ~~n. loH Vdp, o' 91. 

CUIII 500 lei!i<·.:ompli!tamenle lnol~ sento~ e exc~lle~t~<p~~tod~mar '.~ .... 

rnllvo. qlM'" Osi.lwa o c~Ió '\jr para ba- hOl. ,." ;,,, . ; 101 c trfnla . f . "111110 L. t, ISI uml lIIobllfa. (OII!. 


U li l!hIdO lad ct,... e l&i&lllldo lot'OfmlçOt-, eGIII o Leloelr~ 001111 a, ~rlvlo o .u~r~vl. • I pleu. prc<o de or. 

po . ~~ ~~~ .·Mm.•.~att •. Calu PrandIlOOMe4tlroa. .. ......... , (A6slgn.do sobre um.1 UI.mpl- usl O. RIf. VII(. Ouro Prekl 64 

PD~_ """.... ~~ T Ihl""dll.1ao VIIOf <Sodell IDIII.-========;;;;
(l!at~o d~ S. 

r 

1'~1o) \I~;I!o~~N~cDO 00 	 ~~~)d,~~~.Cr:I~ ~:n~::: 
meU>OI' Ioat da OI' Presidente poWlky. 
n..... Um <obtido 'pra~ 15 Cou'IInho. EIÚ COlltonllt 


.... .n N4ve..bro, nO 11., InlormlÇÕtt com E d 11 • f d 01 O ,!a(1IY10

r,UI'" DO IDn_ I<Hlldo. Hora. I 	 H'f#IM Ul60"... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:A6slgn.do
http:allrad,�.el
http:JDslocs�.as
http:Celltea~.io
http:meCllc.ol


t Cammo Llvram.alo 
remOlI Aflhur LiYl'&IIIu. 
to 11 rlmlll. (,re•• al• •)I 

...' .. JostpblDI U n ameDlo 
frun,lIa I Albel:o ROlobeUo 
Jamlllt <lU DI ). eonldam 
a tcdo;9 os po:r~eDt!!lJ" peNO
as amigas parai>' àSi lUrem , 
missa dé90o>' ilih, do.J aUeci
ml'nto de seu pai,JrmÍ(õililii 
rido, sogro e avô MãÍlo'êFLú
iz do Livr.ioHiíilÓ Netto, nó 
dia 20 (sabba:lõ), ás 7 hdtils, 
ns igr~jl\ de Sl1'o Franélsêo-. 

~.. o 
GRATIS 

Ou."......rt 
doll~. .. D&sOluoact__ Chll... . a 

-&ala!_ 114..... 'P. o 
..... DIo "" UI! 

b6u ~ o. T" 
_o I'I~d. 

ooooa ~l't.. . oc\..... 
eõlat..le..~w ..........0 ct. 

Antecipadamente agrode Irritabifiu:..a. ~ "". 
cem a todos que comp!!.r~ce- ·· usu. hvl~r~" Uürw • 
rem . tira o IOIi1lii . "· Y 

·=IN~"~=r:~;~~ 

t 
 UM INV~IDO·P":" :·
Missa 
Albino e Antonio F. w~=.di~OO' n"!"~:'~l=:

Bertão, sua familia, con· ie:4lue 08 rins n1.o dbéCmpt:uhà..o ~~~e~w" t:i€~t'3 d~ um 	 ÉI8 AQUI UMA PfMWAvidam s~us parentes e amigos,euS&5r;tovel non é meUlot" _ 	 , PÊNNll'IA : 
: para assistir a missa do 2· an° 

Carta.'r...bida. ao ... .....~ue st1! la1b!'i~eaDte 	 Iniversarlo do fallecimento do OOoio.I.. "lIIott..-<M...... ..
iseu irmão MANOEL BERTÃO. 
;que ser' rezada na Calhedral ~i=~an~lbl!:=n~ t:<~ 

Ricardo .-'.lb'nfl\lcJlftUe, Rie ..' Metropolitana ás 8 boras da J 'UleiJo. 
, ~..... .:> manhã no di:! 22, segunda-feira. 

Será celebrante o padre Malra. 
Jª:;:~ª~;:~:~~~~~ :;:;~~r~·;:~:~~~r~~~~: 

.r;,:::ft~i/~~~~~~~:~~::5:Antecipadamente agradecem o 
11'Ml/l~ ( 'm"/frl., do 1lI,f/ qt,~ taNto

comparecimento de todos.~~~Fi'~~~f:s~~~:~~~~~l'in~~:~~,~~~~~e!~~·t:e~;::i 	 :;;(7e~~~:~:;·~~:.~ ~~~rl7::c~: ro;:'~,:
!l!n!ii.lac.o. 	 ,,~ua. mi!!slio import ilnti....o;iIU:l . fi! 0 8 llirt.;; c $,j CO Ill f'l$ Pilukts 
o ps<!r:;o de f;:nccionan:on!o do "O~so 3111omoNl dcpcn~e 	 qntlndo lro prMm:em rklforr14uj('1I De li 'ia ,ue a c/to cmnplellc,

Or. Pedro. MOll8 ferre 1108 nlt!1II1n·o!ô. V.S. 1!~O só Scfl(lj f1r~}I .' ~ õ(mt. 1I 

tlbf"ClJ\!:ht(l1li {'II~ nrt 'i- "1 ' lic; ulaç~M 

ADVOOAOO
~rnt~{:~:s~~oo~c~ S~~:ç~~o~o: c~~~o~mpreg2rd~s. Assim 

• Iftmu!ub,JIl. :'!t>n :\o t ;un'ht-hl que 


Não 2triSCjUC:s o C!pit::l cl'!:'prc{;:tdo no \'osso cr.rro com O 
 R:iMé:7TA,-N08 ESTE::~1l!=f:~~1~'::''';1~1\' t!;'~:;~ CQut='OU Ho.!E MEaMO uso de olro interior, nei" a pcnaHdadc é excessiva. Antes, Snr.. E...r.. i)~ Wilt Ir:.Cõt.Lt4.11•• Ir.I••IL 1protegei·o com o lubrific""iI; 'lue ..~ digno da r~s~)()nslbili.: 	 ~:bllitr~ ~il1~1i~~ "~~~~l~~~:~: fD...~ttl . $ 81"C.1ll."Cóneio 
'f\l.1lidel: ou I11IUI.: rlõt:i 110 rH!'tcl . 8:M. N.u. deJ~I~!~:~~~: ~de:l~~~~1~n~·~ls~::,).c~~ter com ·Sund.:rd 	 . (Altos da Pharm<lcia Santo &re.; d.o lJ'li SI)' '' iptfl)M:t~ J e ,, :':,'.';.:-·;,a·. li \' ~c elo.!':fI::I:·i, :.!! 

Agostir.ho) De.ordt:lI~ llf)S Hill~ . t1 ...... ;;t'_~:... 11 ' ... t ._:"c ~ . ·lnll!;) t", 4AoI 
··u~"'p~.. Pihl~ De '\'!~t ~.U'!S 

Taotbem fr~ ;luellt t! u":lite ~ il </ lIar. ao Boe L!;':Il." fi! 

prodU_UI .lJ~rrhJ1j jJ".c:.t Bui· 
Ir", Cah....,Ioe e , 'y.,lit.e;t (1:1' 

ás 16 hor~ . ,<I." I '~ru1J\a.ç"'I... lic:d~'l.I. . 
Na.v é e:.:trll.nho f!l~C m u;t 'ls 

Das 8 ás 11 e das 13 

j;l, f it~ ,·<:'J'; ........ .. . .. . . .. ... . .. . 
_____:1. TELEPHON~~ houlcn!S fie .int.alu \'(;I!!o" :lO!'> 40 
anuoa e tnllit:l~ 1:I:d b ' J'.oo;<." I! ·' I ~· 
jolUl can9fUh~ e e Ul·.. !I:r>I:ilia... 
nos molhores &nO()lj d i~ sua \'id<t.ImltmllBllmllml I 

Majestic Hotel II Agradecimento 
Situado no me!hor pulI iJ úa l'idaúe li O abaixo assignado, estabelecido com mar· 


TRATAME~TO DE PRI,\\EIRA ORDEM ~ cenaria á rua Conselheiro Marra n· 126, .nesta 

praça, cumpre o dever de manifestar publica
Este bem situado hotel possue 40 Quartos li! 


com frente para as ruas Conselheiro Ma li! mente seus sinc·eflls agl'adecimentos á .Brasll PreçOl no Di~triclo Fltderal RI. 7$500 o [rOl.co peqIIea.•• 

." 	 - Cid.. de Seguros Geraes. , bem como ao seu •• J 2$500 o fruco cruafra e Trajano. Este prédio é de construc- Agente Geral, Snr. João Gonçalves, pela pres Lic...ci.d... pelo D.N.S.P. sob o no. 1"'5~ção nova em cimento armado. 11 teza com que se houve na liquidação do acci


BANHOS QUENTES E FRIOS dente de que foi victima de lllorte seu operario

Pedro Sereda e pela solicitude dispensada em 


IGUI EICHIDI NOS QuaRTOS IX! 	 relação á 8.ssistenciB medica e em relação ao 

preparo dos documentos necessarios para ,a 

satisfação de sua responsabilidade. 


II 
fi_IRIS SiiNTA CAlHARlM. 11 Cumpre, tambem, o dever de lembraI' aos\21. 8mB. pah'ões a conveniencia de segurar seus 

Proprietario JOSÉ DAUX 121 operarios na allucllda Cia., afim de se garantirem 
..... TELEPHONE 1267 121 contra surpresas de~agl'adaveis e contra os 

rigores da Lei. 
Flol'ianopolis, 12 de Dezembro de 1930.~~~~liIliI~~~~~~~~~I2l~; Assignado Paulo Srklclllpt:r. 

artj~os ele ouro e prata, crystaes 
A sciencia por seus mais e objectos para presentes.

autorisados representantes 
o lalenlo,o medico e compelente baclereolegi"., dr. Ayre, Fabrica-se~ compra-se e ,eforma'seMaciel, formarIa pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, ex


inlerno dOI ho.pilae. d. Cruz Vermelha Francez., Lariboi.iére e Vai 

de Grace, de Periz: -Alleslo que G GALENOGAL, do dr. Frede· joias, ele. 

rico W. Romano; é um preparadO eflic81 Dào .som~nte no tratamento 


I	
de ulcer•• 'yphililic•• e do rheumali.mo em .u•• form •• ; corno t, m
bem CIIJI o~lrao alfecçoe. oriund•• da impureza do ••o"ue, teodo .io· Ido. 18rIIIBSel'tDS ,. relias I. 

.\ da o recornmeud.l·o o ob.o),lIa allceocia do .Icoo\. ..mpre perniciolO
,., prejudicial 001 orlani.mos. No .!luta o e.lomaao. lIem o. 'nle&li

..!"  DO', podeaa 'er ....do iadefinid.....,.le D~ AYRI!S MACIEL (Firma 
 l~lIa Felippe Schmidt esquina Trajano 

recoehecHla.;:,~ Z't~\~l	 e··.·.r · j~ Ornai. acollldhadó dep..ali.o 10Dico do uDllue aquelle 

~"l~ t , que os OI medicos mais rocommendam pcla ""'Iio de se... elEeil"', é 


~~~..rj~;-~ .,.,,~ \\~ f'i; I riO. Io GALENOGAL porque nlo .omellle d.,lroo ropidalOeDle a .ypruli, 

i herdado 00 coatrohida ma. lamb.. elemio. a rheu.oli... co.. Indol 
,Lii!B:i-=~~. , mãoopera i leDl ocl...qu... • martyrio•• 

••".,01' 1 ,tãO eUJ1l. r O Galenoci. ai ..~ic•. cla••ilic.~ co~ , ..parod.e .,.IIB!IIHllBe~BaHlJ:8Bl1Blmllril.88BIIiI.I ,!~nment. =-\ocênãodeve 	 b .cI~.II~o e -c. ,r"Mlado C01ll di' liiIte 1tN' d.o(:}~dir esse opcr~rtol I; plolJlll de I.nnra ellconlra IC ea toda. as Pl\ar..acias c Drogaria. do 
- Mi., por<;ue 1 Poil> SI elle e o typo ; Brall! e das Republlea. Sul Americana•. f\nh~s de compraI' procurem

do j1r~Q"tl iç"SC e o seu trabaUw cada v= 

rende lltcnos! 
 : Aro. - Apr. D. N. S P. - N. 21l~2-1O~1917 

- bsc homemé um dDente que p6d! fi· "A CAPITAL" · 
eM bom lllUlI ' ó dia. \.ornando-se um ci ,,;. ~1t8d;:,cUl.o IItil a si, aos scu.s c á sociedade. 	 Rua Conselheiro Maira esquina ~ua Trajano ' 
EUe nlio :: um pr~uiçoso . B.:l.;ta prestar-se 

aUl~nlt\o C\ seu us),ecto "nemItO. a $Wl cor I
 Propl'ietàdo OSC..-\ R CA nDOSude tera.a :!leu. ven.tye h!...'''hado para ver-.ie I 

que é um Opilado. Em "ex de tir.>r·UI< o pão. Casemiras, Brins brancos e de cores Ca

m'úto mais hUlr.ano e patriolicot'.curnt-o. misas, Cuecas,Pyjamas, Ternos de Casefé ,C~ ·O lom"r li -Neo·Necatorina·; Você 

,·ci-á como dias ,dep~is clle estará dispo.sla ~irl!, SQbretü~os;i(Jhapéos, ,Sapatos. C6J'i1~ 

pàrto, I.~â!>a!ho ;~legrc e sadJo. 'r1O/.1os, Or vat s, Léhços. Ui(8S. Cintlis. 


Melas, Bensralas e todas as mludelas per-NEO -NEC~l'dRft~Á 	 tencentes a este r mo de nea-ocio. 

Av/.m.,,'o. p.,. Jt II. I.o/.~l~~:r~~~~:.:~~ 
opcl_gUT!c lIl'oC, • .,lI prio o~1;anbs:.o ,,-_co. 

C~ jx:\ ))Osl al. 10..& - .FlfJt'hUlopoJis 
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. '" ., . li O .... ;'f;,orrro tl ·\lida ~,desportival Br1Jlqudas -Boaecas -Enfeites 
. --·"::::~":':~R mVid.. a 50.dai: . ' PA "--<~ ·· . ,~. . o '. }' • outro. p,....nta. para.' ,". fi P t ··· ,RArt .. . • Apenas ' mais"dois ·dias e vere

~· ii'E::;H:'~. · a l'la Dva mos as garbosas yoles dos c1ubs 

, T-AZEM ANNOS HOJE: 1 - I.y,l(l~ . de regatas da capital e de . fora; I' NATAL 


, a exma_ sra, d. Jliditb Li- Vai tendo ,animadora aceita- : singrarem em lucia .titánica, as 
;, vramento, esposa do sr. Iri- ÇllO a subscrip.Çlio aberta por es- : agns de nossa bahia. " maior aortimento da praça 

t.::' _neu Livramento: a exma. sra. ta folha, em favor do pagamen- i Quem ve!1cer~ ~'regata? , 
.' d. Olga Natividade Camisão" to d~ dlylda , cxt~rna do BraSil. , 9 eMarllnelh,·i o -~Ido., o I I. LiVr8~a Cenlralesposa do sr. Oscar CamisAo;1 . Aleo dIa pflmel~o d.o co~renle, -Rlachudo>, o -Mamilo>, ou c 


~ eXIDlt. sra. .d. CeJia Rocha I imliã-mü5 já reCebido iii;;cripções :Earrozo:? 

Liohares, esposa do sr_ Em-I no total ~e.l:284$OOO, 911e, con- ~ãO há certeza! Todos os ~Iubs 

ru<õ!luel Linharcs' a senhori- Ij lorme nohclámos, depOSItamos 110 estao fortes e cada qual maIs se 

nha Nesia Coelbo Loboto' a Banco do Brasil. esíorçarà para ser o vencedor. 

senborinha ]Idieta Ramos:' a Quanti.a em nosso O -Martinelli> espfla, com 

senhorinha Laura Souza ir- poder,e lá publicada 166$000 convicção ver sua flammula tre· 

mil do sr. j01l0 Grumleb6; tl Contribu!çlio dos f~ne- mular nos pareos em que se ins
sr. Pedro Xavier dos Reis eionar108 da Dlrec· crcvcu. 

(unccionarlo da Alfande~a; ó toria de Hygiene O ·~iachuelo>. o unico c1ub 

sr. Salvato Vieira, do eom- do Estado de Santa da capItal q!le ~Isputarà o Cam· 
 • 
mercio desta ;trllça; o menino_ Catbarina, corres· pecnato catharmense do l'e.mo, 

Caio, filho do sr. dr. Mileto pondente ao quan- tem confiança na sua guarnição ;::;--~-:-.....-:d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.L.ili~ 

!j~~tec~,j~~~, ~~U~~, ~r~:: d~l. !~~c8~;i~:nJ~~:~~ â~St~~~~U~àb;~: ~~\~~~er~c~ 51'ave -< - '·,a a : · · , :íí~.0..y;
inddente na~l{uJWd~-' ··,Pa· ' Patr·la
IIr, José R. de Souza negoci-I um dos funcclOna, pousar 110 seu galpão. G' - d ~-~ . "' UII • 
anlc ne<iln praça ' i nos: O «!\Idll' o benjamim do reme) ommlssao e . , Os Cunc ' . " :lf'"'' ."
- ' IDir~ct0.r - Oro ül'ego. da capital , ljuer ~lais.uma vez Pi'ornoções ' do Boletim SDcial ;ia de Hygi~~:~~os ~:tadolrecto- .. ' 


Festej.u. hoje, o seu 20.&n- ~o. Slzenando Tel- ,) dem0l!str~r a punjancla da su~ E"t , Recebemos da 135a. Dele a- -resto que muito os rcco~:~ 

DlversarJo, oUerecendo doce I I xeli'o. . . _t)$OOO organlsaçao c espera como na xercl O ção da A B S E junto a ~a dam resol;;eram destin ' d ' -; , 

e ~lmos 80S seus amiguinh_os, Sec~eta.~lo. Pomplho ullima regata ser o vencedor da ' . - B. I. A. C: u;..' ~lll;'ero do «Bo- de t;abalho para aiuda:

rOUl!lpirg~~ 

o lDnocente Geol's, querido L~z_ FIlho . ll$OOO mesma. . Rio, 18 (VIa' aerea) - O ge., letim Social ' oraão da Associa. mento da divida do Brasil As: 

filhinho do Comm~ssario d!l AUXIliar Thechmco. O ~Barr~~2o" o tcnuvel club nera~ .Firmino Borba ~caba de ção B~neficente" dos Sargentos sim é que hontem foi eniregue

Esc~la dc AprendIzes Marl-j .~rtbur Gama Lobo de_ltaJahy, J:l dlvet sas vezes (a~' demlthr-se da Com.mlssão.de., do Exercito, com séde principal aredacção deste diario a quantia 

nbclros, tenente Raul de A- .d Eça . 10$000 peao, espera levar para a beBa Ct- Promoções do ExerCIto, devido : no Rio de Janeiro de 273$000 lotai arrecadado .', 

bre~ e Lima e d . J\1I,ne Cavai- FI~~allde ~h.?-~~aCl!S, ~:~~"~'?n~~o!le n .~ .....~ampeonato à attitude da maiori.a,. contraria I O numero que ~os foi orfer- Ire os mesmos. . ~-
(l"ü,e de Abi'eu e ""IDá. ôif;ef:a lu.a.. d~ !J$OOO,'-'·...."'.; ..~ ..~~.d: ._..._~ 111 athicolás 'prcn:cçõe~ de off!Ctae<; rev(I- i tado traz na primeira pagina c~ ~o local clesti"~do ao -Mil 


.- . " . .. O Marclho. o y p. luclona~los, aand<;> seu,s votos a ' retratos do sr. Getulio Vargas, ReiS Ouro> publicamos o nome
Clementmo Britto l\hc.roscoplstn, Eplpha- club da b~lIa 1.taJahy, vem dISpOS' conhecrdos. rea~clonanos. Ipresidente provisorio e dos srs, de todos os funccionorios da-

Commemora, hoje, o S(-U mo, Sucupira 7$000 to a ~obrlf Sba fiam mula de no· Após sena dIscussão, o gene- marechae~ Tasso Fragoso e Men- quelle departamento administrati
8oniversario natalicio, o ncs- Dact~~og~oPha, Alces· 6$ [vos tnumphos. ral Borba abandonou a sessão na barreto e almirante Isaias de vo que corntribuiram para tio 

50 dis!illNo collel{3 de .im- F/e I ~r ~a . coa EDITAL e dirigiu energic<; orficio ao ge· Noronha, membros da Junta Ge- patriotico fim 

prensa ~I'. Cl e ~entlno BrlUo, l~do 38 J~~:nL~lz 7$0001 l1~ral Malan, preSidente da com- .,vernativa Revolucionaria, e, em --(-,------0-
lo' Cac~lplUr~rro da AI!~nde. Guarda de Lacticinios I LEONARDO. JORGE DE IIIlssão. f'.. I' _ as outras paginas interes.sanleS\ onvem I'VJtltr 

/lI! desta capltl\l. Coração bn- E . D I G d' 7$000 CAI\'\POS JUl'\IOR, Tab· l- Consla que 01 1~laes revo UCIO collaborações sobre palpitantes Convem evitar os gelados quando '" 

nissimo, eSPlrito culto; é Bri!- , . . ugcmo a . rau e I lião ~a Comarca de Floria: narios pediram ao g.ov:rno para assumptos e clic~.és de persona- está com o corpo quente, exposto ·.. 

to, um demellto destacado FI~~al de !lygwne. -$000 nopoils, I~a forma da 1~1 , acabar com a commtssao, orga- lidades da revolução triumphan- sol ardoute ou então só os usar co.. 

DO meio da novo geraçüo de ~oro ."lves I clc. . . nizando-se UI1l tribunal constilui- le ouldado; v.g.ro5.1me~!e, alim de uitar 

iI:leJlecll'~es calharinenses VacclDador, Thomaz Faço publico qll~ eXiste em meu do de genetaes e ofliciaes revo- . )henolle~os congeshvos. Dó mes_ 

6" -'-"~ ~;.r. ..'n!o 6S (;b~,,~ d': João do~ Santos 5$000 CãrtOl io, aii.m de ser Drote~tada lucionltrios indicando para 'esse Pla~la"a a mIlSlo[D.tO ~~~do:. nahse d,~v" tlur.nt. as rekl

- ....I" ~ t" "~." ~ .. ~ " ' Portr-irc Continuo por fatta de pegamelllo. no dia do . ' , . U li U , s, en~ arcar o es om.;o com co
bem e a tudo o que Sfl pren-: ') ~t !r L ' 8$000 vcncimenio uma dup'icai a do va- fim, os nemes de Oó~s Montei- I _ ' • pos e maIs copos de l><~ld•• geladas, 

da á p:'alica dn sã caridiltll.'. i S l c a~1 I~ l~~ d lor de U11 'con'o tre~cllt:,s e se- 1'0, Christo~ão Barcellos, Juarez 'HiimnO JOBa PessDB·11 d~"ad~~e";.o suocogbtricodpe~n-
~ -O E~tndo•. que h 'm em' E'X~~~ade ê~;::'~o l.' 4$000 tenta c Ireis mil.e du,zent05 réis, TavOra e Bertholdo Klinger. R'~ 19 (Vi ) _ O podem 'f.:;u'j~~ ~ario: ~~~as".!e~r~e:! 


I.,;J ~ III('nIIDO Brlllo um dos se- (1:373$200). e mal~ OSJuro ~, apre, R d . di, _a oerea _ 011' predlspOSlçao para infecções p
us bons :lIuigo!:, associu·se ás Somma SI'. 27il$LOO · s. nlada pe'o 'sr. L E O P O L iJ O e UZln o OS maestroole~ao WalterSchan,: ves, entre ellas para as febres typblCaS 
bom enoo-cns que lhe serão - - - - . IKLRAEMER, 5ucc.ssor de Kra~- qu~ ha .m.u~tos ann~s aq~1 c.,pa,a-Iyphlcas. Oentr~ ~s con~uen- !o 

t"d" I!mer &: Cla, desta Capilal. acceila aluguels de I'eslde, dU'lgm o fegumte 01-1 clas lIIenOs graves, pore,!, maIs Ire
pre~ .. as . 8 lI1!IlLnlJ]n Iln l!OUSI!IIR :e reconhecIda por I:LYSIO ES ricio á Sociedade Brasileira quontes. destacam·so as dlarrhfas. p~-n11ft f I tI ·t 1111 UIiH r ' UI! I ~ER!\' DINO & CIA 1 T l T ra eombatel-.;, aconselham-se .s dleWíwmarnaú!D~a ü5~ula(~D .:J I ' .\ I~~. áf5v,;r tla~\tclle": ,e 11 la · casas de. ~\~~~~~o ~:~~~:~~, socio ~~~ ê~~~on;~,le~~'q~eOr~~l~~z;~dO:~~:, 


H"n"'W,.P,!I I E como se ache ""sente o de ' filiado dessa aggl'erninção me!'t•.•s dejecçües. E' um medicam.... 

Ií[.. ~ 11 -- fldvugadü-- :vedur rden~o, ptlv presen:e, O Recife, 19 (Via aerea) - EII1 aUlor da composição (letl'a Cto. un!teado tanto aos adulloscomo á&
-- I I!~~I~~?trJ; I~~;r e~tg~glll~r~7~~t(; no~'l olficial, O g'overno diz que . musical intitulada ,<Toca Pro c~lllças~,o. SI. liaroldtl Cal!ado. ad- ,\v Hcr<. Luz 137- Tel 1456 j na forn{a da leI. P I , estao em esludo os ~etalhes de :Pau" ... g{'pe~o marcha carna ; A 


rr,'m~lr?dor dos Correios deste Florlanopohs, 15 ,:c Dc ze mblo um .decreto de reducçao dos alu- .valesca, r egIstrada em 19 de , , 

Estado. resolveu. aiim de melho- _ ,de 1930. gucls de casa., . Fevereiro de 1930 no Instituto , 

lar a entõcga da correspcnden- "U nl'ID DMHIBUS DOR O Tabelhão. Desde logo, porem, ~z a nota dc Musico., para gal'antia dos POSTALE 

eta, levantar o recenceamento da U" IIU ~I , Leol/ardo 10I:!!l' de Campos IllniO! con_star ql~e as redll~çoe~ come- : seus direitos de autor, e gra-I 
zona urbana. DR ili%1n I! UIRn; ~-------- -- ------ - çarao a vIgorar de Janeiro .el11 vada em disco Brunswiek.

Para esse fim foi pelo referi- lIfinln 11 II IUS novos hydFo.a~ Jeante, ohede~end? a segumte :numero 10052 A, em Maio, I' -. ', , • 


do Cunccionario nomeada uma - Iviões da Heropostal tabeBa : alugll~ls ate 50$000, 40 '[ do mesmo anno, tendo en- u>rrS1Q Aereo 

grande commissão encarregada Hoje, mais ou menos ás 7. . . por cent<;>; ate 150$000, 20 por contrado na composição mu- . 

desse serviço, que já està ins- 30 horas, quando fazia fi Ii-, A ~omp.aDhla Geral Aero cento;, ate 300$000, 15 por ccn · sical intituladn cHymno João Serão hOJe fechadas ás ma
trumdo os caneiros quamo ao üha. da Trindade á Praça 1;;:P~S't8. ~?J8 af.e~CI~ ne~!I\~a: to: ate 40!l!OOO,. I~ per ~cnto· : Pesl':oa•. da autoria de Edu. las pos~es aereas para o flor-

modo como devem ser preen' de Novembro, o auto omnibus Ip. a es.a con la. a actlV o Os pr~dlos .alllllgldos te~a~ os iardo Souto, um claro, evi- te (l SUl. 

chidos os boletins que serão en, da Empl'eza Limitada ao fa- de ,do sr. M~rdlo Cl\mp18t~ respechvos Impostos dlI11I11UI-1 dente e incontestavel plagio As simpl.es, ás 20. h~ras e 

tregues em todas as casas da zer uma curva na eetl'8da e.Sla e:~:trum~~ uLma ~e8 dos. de mais de .,ito compassos, 118 de regIstrados 35 20 ho

d écapital. que vem daquel", dislricto a fie e. S ro-avlOes at ", EDI1-AL vem, como sOcio, pedir res- raso _ 

Esse serviço .visa ulllcamente esta capital. nas .Immedlaçõ :sfr~~:~:i:n~~r~!t~~ad~u~~i·: peitosamcntc a v. s: se ~igne EDITAL 


tomar o CorreIo apto a entrega ("8 da fabrica de f tias, derra- co Sul I _ mandai' tomar provldencllls a 

immediata de qualquer carla por pou e virou, licalldo feridos 5" i t LEONARDO JORGE DE respeito, appellando para um LEONARDO IORGE DE 

mais incompleto que seja o en- o chautreur do referido vehi, teri~~c~: !il~~j:Scg:h~~~~c: CAMPOS JUNIOR, Tabe!- accol'do )usto ~ !lIuigavel. CAMPOS JUNfoR, Tabel
dereço. • culo Leoncio Rosa e o passa·· . li o~ hão da Comnrca d~ f lona- O abaiXO aS8rgnado, declo- hão dJ Comarca de Floria-

E' uma optima medida e que a geiro Braz Odorlco Alves. dO:. ~IIOSsap~~relbos·"s . nopohs, na forma da lei. 1'8 ainda, que a musica em nOf/olis, na forma da lei 
população deve receber com 5a- Q vehiculo que vinha c om I. o ore Ispano u,za - ele. qucstão estivera em mão do etc. 
lisfação auxiliando os luncciona- rogular numero de passagei- dOIS d e 650_H. P. _cada um . Faço publ co qttt existe C!11I\lCtt mesmo Eduardo Souto, afim Faço publico, que existe em 
rios encarregados da sua execl1- ros ficou bo!'taDI~ damoifi- C.arga util .800 1,,108. V~Jo· cartolto, afim de ser prolé,.'"da de concorrer aos premios do meu cartollo, afim de :,cr protes- '. 
ção. cado. ~~fr~~.h~:i~a d-; 1~~Q~Okll~ e~~c\~~nt~~ ft:.~adl,~~li~'atO d~laV~ institll~o, prebidido por .uma d~~adgc~cf;~\~e~~o;a~;:;~e~~~IiC~~ 


------ - 4.000 kilometros. Tripulação lar de (saldo),quinhentos e noven· commlssão do Casa EdIson, la do va!ol de duzentos e trinta e
- 1 piloto-nllvegador 1 me- ta e quatro milr~is, (Sr. 594$000) , para conCUTSO dfl c8uções um mil e q'linhentos reis -; ••
CENTRO POPULAR cbaoico e 1 radiotelegl'a e mais os duros, I~ : escntada pe- cal'llavalescas, e qu~ n o (231$500), e 'mais os Blros, a~e-ã

. - . , -~~ phista. '.. .:. - ~urcs:~so~E !c°k~eme~R~E~7f: ~~~~~d:P!~V~~~~~~,lõra então keCla~.~ PR~o S~~c~~i)r ~~ Lfirm~ 
. AVls~ aos srs. SOCIOS .e as suas exmas. famlhas que se r~- As primeIras exper,encIaS desta Praça, acceih c reconheci Junto as provas necessa- Kr"en' er & Cia.. desta ,Praça, 


.ahZB, do.mmgo e ~gunda·felra, 21 e 22 do corrente, às 20 horas, com_os apparelllos. desse ty- da por OLlVERrO AMANDlO DE rias para melbor orientação aceeita e reconhecida pelo sr. 

a fe~ta htero-musical, correspondente a este R1ês. po . Iá fOfam realizadas em FREITAS, da cidade da Laguna, e na demanda amigtlVel" MATHIA:> IUNKEL, de Annltapo-


Os ingressos podem ser procurados na séde social, sabbado, maio do corJ'ente 8noo com a favor daquelles. _______ ' . lis, e a favor daquelles. . ._ 

,ás 19,30 horas; e domingo e segunda-feira, das 16 horas em dian- extraordinar icr 5ucce8SO, e E como se ache ausente o de · E como se ache ausente o-/de. 

te :na bil~eleria. naturalmenle, proximauJente. \'e~ or referido, p.!lo presente, o .. 1I IIn 81 ~evedor rderitlo, pelo presen!~o, 


..;:; ?óme!"e os SOciOi 9u,ites serão contemplados com os in- serão amplamente conlirma_ Inhmo par 3 fazer o pagamento, e ..aR e18 UIi umenaa Intimo a fazer o .pagamento, ~'laa 

Ifessos, nao sendo permlthda a entrada de pessõas estranhas ao dali . na falta, do respect,vo protesto, falta, . r~spechvo .protest~.
dO . , ;1LI 

Duadro social. I - na for.ma da !el. , ' . forma da lei. ',' . " :-: 


':......' Florianopol; 18 d O b d 1930 f f A revista das revIstas I Flollanopolls, 15 de, ...Dcz~m.br...o,. Flo' lan.oPo. liS". 15"" de Dcze. .m,bl'o 

,
.", . Osra~' de ôliv~i;: ~~mo~ on· on ::~~~'N~e~~ii~~f~~c- de 1930. . 0 Tabelião. . de 1930" "':;bTaliêIIIIO , t 

_ ' _ _ ,: ' . to Secretano. I . ~ ILeonardojorgedeCàmposJllitIOf'. Leonà,do.lorge, de. Camposji/ffl~' 

~manhã .'0 I -sE , :~,:l1ÊÍ~E:A L 
.; ,:H,.., ,c Empresa flbr80 8uatlm " Filhos 

_.: ElChibidor,é ,sub-locadOf, mr todo o Estado. doa I f da Parwnount, Uf, PllM, ror ramma 
, . - Ma~, W.nCf Br" el

JUVENTUDE 

AMBIÇAO E AMOR Hoje 6s 8 horas COM 

'Um drama de assumplo superior da f. ~. O. tendo como principal interprete o Que Richard Oi" 


rido c!opoJiciA' RANOF.R.

Amanhã Justiça de cAo Domingo 

Preço - l500 - ~mo Extra - WRIOSlDADES - 2 ACTOS 

I 
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