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Falou o sr Moreira DISCURSO DO SR. MUSSOLINl 1 A cidada de Queluz theafro de 
.> • ha ~SOBRE O PROBLEMA DO uma scena de saque 
J da 	Roc TRABALHO SIo Plulo 2'2- A rid8de ele QadItZ, nnle ENdo, foi Ihta

- :D ;,- . om', 21 - o Primeiro Mlnlllro UllOIlol r~l"ado DO tro ele u;na letRa clt uqur ÇOfTlO ~,IIMM"If'IÍn~ knnoI. 
E DISSE QUE NÃO SABIA QUEM ERA JUAREZ TAVORA ~ .do. declarou que no di. 13 clt' A,lO.IO lIoh dldo ordena o .Di· K1onak ' 

" ".,.. ,. ,"" '- ';( :" ,;'2: "," , • .,, ', '. • '(, a todOl os pr reuo. d. [lall. que dnlfm ptlauporlra a qual· -{)rule que. com a victoM da R~,~ o ,Qr 

. F rtâleza 2t. - O corres-! 'Ihterrogado sobre o ', p~o- 'll::er,: pe~s{la. desejand~lr pAla qu lquer pila: astranretro, com g~ de prtítilol muo~1 ele Qud!l~ o .PfDfruor JoeI ~ 
{,:, o te dà«FoIha do Norte», bIetíi'a , da reforma da magls- excepçil.o dos;Esta<!os /UoldOl I RuISlI. , lloa IIIII.DOI p n· '''ltm, um Ilnlpo ele poIiliro cb an.tífr~ t.uaçJo pm.sou oqramur
:~pon:eré nesta capital teve Itratura, o ex-lcader cearense sando que a sltnaçaona Jl.1Ilfa er. 10101 I I"el, "um v6tdad lro I retomada do i'overno do munlClJ*) e po6SO\1 Ioj[o I doM' 

. ,de . :w~dade de entre~istar responden sem rebuços: "~i inferDo",diz o Sr..Mu~solf t I qu I IUUItÇ o no ~ trllDll~lro primeiro. ~s. Tudo I postot, um (RIPO de Iri.... boontns. 
. , oppo ?ti Dl el Moreira da Ro- '- Acha o senhor , viavel era um verdadeiro paraizo, ,~eram tlU edlatamente ai u- dlefl.ado pelo 11'1. Antonio CiriDo folho, eJ(~~1r ela 

F- os~: an~eader da bancada essa reforma?Nãosejapuer~l, las de es~era ~a~ Jl~efeitUl~"I!~ , Pro,. r.ue ? Sr: M.ullsollnl, Ca-nva ~unlci!W, e pdo$ ~lI-llO~ts Jos~ ltiledaÇunba. 
• cha, o ex Camora Federal rapaz Isso de reforma nao as multidoes dlmlllUlram rap~r;J!llnte iPo,sybamol9 Italian08 ]o'sé'Pãlila França e Jo~ M~I Quriro~ aua&lou a PnfriIuIlll e 
~cea~~~eC ~a a. bordo do . lta~ tem o'utro fim quc afastul' ~os voltando á italia do qU? sãhfíiaJ!,';1:Mil~~~!\s f~cl1ram "c!l/:odos': e",.p0Te":í,~eKtcIIÇlo o pbno ele ~~. Durante-Ivr~ tern~ ltIdo 

" q!!eé , g . edente do Rio de car~os antil!:os os adversarlos s~bendo que D1\O ha pa,z no m~,nllo o,!de a, ~J~!lllçilo seJ8Jacll, fOl;~xamllj.oo. nnpacolado r rdírado do paço da ôdIde. o. .:r ~, proc politicos. Õ Ceará não tinha- e o governo italiano eslH. agora'< -empregaqi!ó 42.000 homeml sal/antes levvam a~ o pnado co'~õuimo, diz (> . 0;. 
, Ee~~08ua residencia o sr. magistrados corruptos. Póde em o);ras de ml!lhoramcDtos ~ublic08. · rio'i lilaéiôrial ' - o que IkIlWldou o tsfOfCO ele a\a'wnas hons. ~ 
~'Morr:ira da Rocba esta~a cer- dizer que a m~gistr.atu.ra do . - -1P> - • • de " irarió" ,"'~~,_ . Todos ~ t6oailllC'fltos que pocIerIIm 
t.êiúlodepoliücos do interior, Ceará l: uma das maIs limpas Cidade do ValtcaRo,21 7 ' O or~pl0 olflclal da. Sarla Se comprome\te~~,s)E,~efllS cb tKpcdiçI;o fOf'a:'" Irvado$.. 
liliados ao Partido Democra- ~o Brasil, e .que a n?s~a JUS- "Osservator~ ~omano", co.m.m~nta bo~c a parte do discurso do At~ :, :ag()ra ::~e~.~u~,pr~fI(q, }ao tomW coalra 

" tico, de que é um dos chefes. tiça tem SIdo adnuOlstrada priml!iro MlDlstr~ M!lS~O!1D1 P,ronu~clado DO ~enado. referente actc,s cnmmo~~s;::? ,%iú) 
:-0 ex-Ieader cearense dava- por homens probos e hones- 80 fracasMo das InstltulÇOes b~.~carla8 calhollcas. DIZ o jornsl , .,: . . ... ' . . ' 

lh~::S!~1~~~~~ do joroa- tO~obre a revisão constituo ~~;a~ri;~0~u;~~~~f~~iS~1?~:i~iIW~i~~Sa~~~u?:a!::t~0~a~~~li. Vadi:81_píi'. ~r,o:~i!eira... 
li~ alIe interrompeu a pa- cional, o·sr. Moreira da Ro- cas, accrescenta essa folha, essas permanecem firmes e até -'" 
lestri com os seus amigos, cha se esquivou de falar: noresc~ntes.. Referindo-se ao IDesmo discurso, no que 

ara falar especialmente ao Perguntado se acredItava dizil.l respeito ao facto de estarem muitos padres oe- R' 2 O j ' I I' t d ~ " di~presentante do diario para- na abolição dos vencim~ntos cupados em qU('stões economicas, o "Osservatore" salienta que . . ~o, d 2f"' d orna' e ogla o ac o o govemo 
ense, fazendo algumas decla- d~s .f u tu ro s congressIstas, as autorlflades e~<J'es.ias1iea~ prohlbem que os mesmo se oc- mlDulbi~ q~ee;I':n~~ia dos feriados nacionaes era Ulltl. foo~ 
rações interessantes.. . dIsse. d' I cupem de assump.os IlDoncelros. de desorganização do trabalho. Si juntassemos os frriadO$ rCado-

Interpellado pelo Jornalista - Nada ISSO, sa v~as6a~ -- - ~------ naes ao Carnaval éi'dias santificados, teriamo'li quasi um mez pct_ 

sobre o_ 9ue pril~ttaente fa~e: ~a~~ f~rn~e~~~~~r;;a~~r mil- FICOU PRI!SO SOB nOLnllBI n88 1118 . dido. A revol~~o quer.demonstrar que sabe estimular ao tl abalbo 
como poliüco m I n e ': c e . . LI li HU U • 111 do povo braslle'ro e nao sob o pretexto de falsas commemora
fe do P8!'ido Democraüco, ~ h(~ar~~~~a1ista invocou a fi- Maceió, 22 O sr. Adalb~rto Marroquim, que se ç?es, manter ur,na quantidade alar!"a~le de dias c~nsag"rados, á v.
sr_ Mo~elra da Rocha res gura àe Ju-arez Tavora, m~s é!c~lava preso no esta.do-ma.lOr .do Q!1artel d~ p~- d,age".'. N~o sala o governo. pr~vls~mo desse ca"!mho, ' que e muI

~ 	 po~d~~'o tenho nada a decla- o ex-Ieader cearense não qm.z hCla. respondendo a mquento Junto a commlssao to mal~ . uhl do. que o das vmd1cla., que só Irazem desassoct"llo 
raro fala~ sobr:e o general da VI- de syndicancia, foi transíerido para a .·sua residen- a?~~~lnlo pU~,h::.c::::o-=-_______ 

Depois, referindo-se !lO s~u ctorl8, . dizendo que o. n~o cia particular, onde pe;'ma:lecerá detido sob pa- As forças armadas nada tem a lucI'arpartido disse que este nao conheCIa. E deante da ms~s- I . 
--m so'Urido bandeamentos, tencia do jornalista, reafhr- aVI a. . 	 offícl'aes 1)( l•. t •. cos 
.., rmanecendo firme, unico e mou: A Imprensa commenta o facto como proya de com os . ) 

roheso. e aguardando o mo- - Eu não c<?nheç.o Ju~rez. que o governo proc~de energlcamenk, mas sem 
l 

ment? 'opportuno para pro-o -: E~ que sltuaçao deiXOU rancores ou prevençoes. 
nunClar-se nas urnas. Em o RIO; . _ . . ______ ______ _ __.______ Rio '22-0 eOiario Carioca. combate os governantes, diun
havendo eleições de verdade, - Em slÍuaçao magmhea - O f '1' bl· do que ~ Exercito e a Marinha nada tê a lucrar com os offidaa 
não receiaria derrot~s.:_ co~o a. de um homem extra- UnCCIOnª ISmO pU ICO politicos. ., . 

- Qual a sua opmrao 30- ordlDarlo e forte, parecendo d h· O verdadeiro interesse das corporaçocs armadas e que nll1
I tfM bre o novo governo cearcn- que nada se passou com r.lle:" an a appre enslvo ' guemlhes explore o prestigio para iills particulares. 

\ ,. se? . ._. - E como vae o sr. .Tolto RIO, 22 .:-::: O funceio~ali~mo pu~lic~, já O temos r e/lis. , A Marinlu e _.) Exerri lo ~o ini= polilicas. que agem 
- Nii,o lImho ~plmao amda Thomé? .. , . ~ Irado ~m desp(rehos a~ter.lor9f; an~a mquleto a apP!,e~n~y.p. I!C-.paiz,. .pot.~~ dwt CN . que qUlzerem fazer 

'ortnada a respeIto, respondeu - Bem. Em JaueHo vira ao Nao se' sabe o cl'derlo auoptailo nos córtes que,se vao carreira partidana ~ligtt~I'IHe da l:mb-par3 hombrearem com os 
o sr. M'lreira da Rocha. Es- Ceará.. .. . fazendo, podendo-se citar algllns C'1S0S dignos de attenção. cidadãos, 1135 competições pacificas das umas. 

'. pero comtudo, que elle tra- DepOIS, nada !fiaIs qUlz dl- O SI'. Lindolpho Collor ainda ha dios chamou para o ,,___ _ ~ '- _______•_ _ _ ___ 
balh~rA pelo bem do Ceará. zer o sr. Morerra da Rocha. seu gabinete o sr. Silva Reis, funccionario da Camara, que Contraproducente DelUlla di re,,111I1a 

Olltl'O merito não tem além de ser I'cdactor de "A Noite" 1"'''' 
O caes do porto de O xarque está c dire~tor de uma age.ncia. clandestina de informoções p~- Rio, 22 - Sob o titulo: Espera-se a gUt:rra civil 

ra os Jor~aes. De na~1011a!ldade po~tl1gueza, esse cavalhel- .Contraproducente., o -Cor- Mexico, 21 _ As ultimas no-
Santos em pé de ! com os preços ro prerel'~U outro em IdelltIc.a~ condIções. Outro cas? é o do reio da Manhã. !,ublica o se- ti~ias virtdas da quatemala,. mas 

sr. FranCISco Calmon, archlvlsla do Senado,. com 33 !lnnos auinte tcpico: amda não confirmadas, mfor
guerra. I, baixos de serviço, afast~do do servi~o. por t~mpo mdetermma?o, t:> .Parece que nem sempre mam que a guerra civil ain~a es-

Santos, 22 - Os eshvadores por enfermo. FOI agora demlttido. O ajudante. de 'port~lro têm correspondido ao desejo tã imminenle, pois alguns Impor-
que nllo ~rtencem ao Q';1adro p{)l'~O AIc!,rc, 22. - "A 1:"c- da Camara dos Deput~l(Ios~ .JOão August.o SI~va,. Illvahdo, dos proprios administradores, tantes corpos do Exercito recu
dos operanos da Companhia das ' deraçao. dIZ que tem s!dO com .25 annos de serVIço,. lO! posto em dlspombllldade s~m aqui e DOS Estados, as mo!di- saram reconhecer o General Orel
,Docas de Santos, o~ .quacs ha mo t I Vo d~ preoecupaçl.es vencImentos. O sr. T~onorlo Netto Ma~hado, redac~ol' d<? . Ç) das de economia, adoptadas lana como Presidente Proviso
dias iniciaram um movlmenlo n.o para os cr13dores e fazen- Globo" e [uncclollarlO do Senado, [OI posto em dlspomblh- como programma basico da rio. A impressão prevalecente é 

y - sen~o.de obler Que lhes sel.a deiros do Esta~o a baix? do.s dade, sem vencimento, e .no dia segui!'te requisitado pCl? revolução, na parle linuncei- que a censura ainda nâopermit
·permlltldo trabalhar em condI- preços oflereCldos pelolS frl- sr. J. J. Seabra, para o Tribunal EspeCIal. Ha outros mUi- ra E' mesmo commum aeon- te a divulgação completa dos 

çõe5 identicas ás dos seus ca- gorificos e xarqueadas, desde tos casos. tecer que eertos cargos são acontecimentos que foram pu
maradas, empregad~s daQ'!el!a o inicio da presente safra, Posso asst'gUl'fll', de bôa fontc , que o sr. G~tlllio. VaI'- extinctos, creando-se outros, blicados no eslranjeiro sobre 11 
empresa, continuam IrreJuchvels para a ~ompra do gado a gas está preoccupado com o est~do dessa qlle~tao, allm de logo simultaneamente e revolução na Guatemala. 
nadelesa de sua causa. scr abatido. . . evitar injustiças, organizando-se listas de mereCimento e an- com' despesas maiores para o j _ _ _ '"'_______ 

O interventor feder~l, procu- Accrescenta o mesmo Jor- tiguidade e outr'ls detalhes para o aproveitamento do fURe- erario. Em São Paulo, por e- Yelas IIlra Irflr. 11. 1.,11
rando resolver a que~t~o, crde- nal que o .gov~l'no do Estado cionalismo. Os ministerios p estão fazen<~o esse tl:aball!o, xemplo, onde havia um che- __ 

nau que fo.sse pernlltlldo a to- t~m recebido ~nnun;teros pe- afim de aproveitarem o maIOr numero pOllslvel. de funcelO- fe de poliCia, com jurisdic- . ." . 

dos os e~tlvadores, quer os da dldos. de prOVIdenCias a esse narios, que terão ~penas seus ol'de~ados redUZIdos. Ago~a. Cão om todo o ESlado, com Calxln~las, .om 2. duzlas ~ 

CompanhIa das Docas, quer os respeito, pro~e.d~ntes de t!l- irã o sendo aproveltados os '\:c\lrdadelros valores. O funcClo- o ordenado de Ires contos 1.$700, so ~a casa Syraaco ~t~e 

que a esSi empresa não perten- dos os mUllIClplOs pastoris. naHsmo póde conriar no governo. meosaes e~istem agora dois nno & rmão. Rua Consel elro 

çam, trabalhar na estiva dos na- Ha infor~a~ões seguras. de RIO, 22 - "O Globo" continua a criticar a demissão do funccion~riós dessa categoria,,_M_a_f_ra,;.., 2_9_.______~ 

vios que aportam a Santos. que o mllllstro lia A~l'le,!l- funccionaJismo, citando o caso do sr. José Maria Bello, ex- um para a capital e outro IIIDIIUoPI fi 1."1'u1M.... ., 


Acontece, porêm, que elem~n- I .turll: do gO"erno pr.?vIsorlo, depu~a~o, post? em disponilJilidade, sem vencimentos, quan- para o interior, vencendo, cu- 11114 ..... rrlll8: c',;1I1íR • lOS ~xaltados te~ procurado Im: conjugando seus~sfo.çoscom do tOI fiei serVidor do govprno passado. d8 um, quatro conlos, por Afim de se reunir a sêu" 
pedir que os esbvadores das Do ~s do .governo rlO.grsndense, - ----:;;--------d '--""---8--'--- mez. filho Luiz Carlos Pres:': 

, cas trabalhem, o Que levou as interVirá no sentido de res- Nao '11a I'i a a Cltl Não acham que isso e con- ' . " R' . 
autoridades a tomar pro,,:idencias tabeIecer o I::quil!~rio dsqucl- ( ,t • traproducente? tes, parÍlu do lO, .no dÜl 

,afim de que os operarlos que las transacçoes, Ja procuran- p ] 1 __ 20, para Buenos AIres, a 
'quizerem, possam livremente Ira- do os !Deios de financiar a nu O I ~ sra. L~ocadia Preste?; 
, balhar. safra, Já proc~den_do a uma Bebid"sfinas,colIscrv~;.o.;~~- I que reÍlrou na poliCia
; , O~s .do porto de. Santos ~s· rIgorosa fls~ahzaçao das ba- S. Paulo, 22 - Os iornae~ acabam de publicar o seguinte: I patas encontrareis 110 B~R ES- IO nece, ssar.iO p ,a.s.. s.. a... • ot'te,

J,. 	 táguardad~ .por vanos contm- lanças destmadas á pesagem <Ao povo. t-Ia alguns dias que circulam nesta capital, e aca- TREllA, por preços mhumos. , .'. p ' 
gentes pohcl3es,. que garantem do gado. bam de ser divulgadas pelos jornaes do Rio, noticias de perturba· I Or'nd'" ·... F.'
a9u~lIes que ~eselam operar no ção da ordem neste Estado . . ' _, r& 0' 1amena 

, S~rvIÇO .de estIva. '1 . A secretaria de Segurança tem a satisfação de poder mfor- Mao ha greve na 
A ,esbva em Santos está, pOl~, Tod.as as I,essoasdc bom gos- mar ao povo da capital e do interior que rt'ina completa ordem, ,. f I d B '( Cirurgião Dentisfa

l4l f~ndo com. relativa regula,,: l~iÇ~:~n~,gaB'íU fÊSTRJ~t~:e.i continua~do o p~V? a c.cllaborar com ogover~? na obra. de re· ulm .Ira O ra~1 Especialista em dentadu.
dade,~tendo haVIdo, comtudo, ai PrAça 15 de Novembro. construcção admmlstrallva e saneamento da paÍlllca do paIs. Rio, 22 - O dr. Arltndo ras duplas anatomic3s.At
Ili!n,s,~.ncidentes entre el~mentos , Algumas prisões effecluadas, e já do conhecimento publico Luz, dire~:or da IÇentraldo testado pelo emminénte m,e,s-
4.íI dlU' acçõe5 operanas, que __ ~e referem a pessóas que, ultimamente se entrelinham em cons- Brasil solicitou da Imprensa a Ire da Odontologia Brasi:,: 

as lutoridades procuraram resol- Que será isfo? ~u~ii~ar~~~~~;iiad~ ;~~j~erp!~:p:~l~;/mai:,c~~~i:g~~ ~ur~~~: PU.b~~~Ç~~l~;ã~ef~:~rCi:~~~ ~~r:za.prof. Af ,CoélllÔe

ÕrevÕr~~ronta r..1.p~lri:J~~·afE;;~l~i~~d:~'~i~~;~f~';:;~~~~;~~'~~;';~:: i~~i;~:~r~~tr;;';,~ii 'lr~~~ó:Y:f~:; 
Todos °d!)á~l1S foram, 	 BI1.erio.s Aires, .ZZ __ G Qemomorreumi.}Jat;F:iohrespanhol ~~:~~~~3:e~~dr&~~~: 8' 1111 ...... i 

. ", lOS , " " " correspondente . de , «La.1 	 - lo poiJ quo 010 hou'f' • !lI1 - 111.. 
No dIA ~~~ta':~'l)::: Naclon- em ASSUJllpção. BordM 22- o enviado eapeolal do jornll "Prece-" Ba- d~r plrturb.~ DO l1Io llmlO- ...... ....... 

u~ a:r~ Eatrldro de ferr() S. noticia que, seRundo in- panha roprOc1uz I' Impreaôe. do uma te.ttemunha ueul., dA til !lo_ Ir nl, que C'lreulam . ... ~~ 
r.!l;-Rio Grande. forma um jornal local ex euOlo do caplClo Galo. quo foi u do. oabeou do 1• .,.D- 104101 , bor.~ Apen.., o INlUl Californla, n - ottN-ee que 

o. rario ~ f ' eso 1 Bells Visl ' t de Jaca.. C. 9 ' carllue,ro-, 010 correu I~ 1{r&Vr ° tstedo de Ilude doÕn ·'0: ::rdaat; OI pr , en 8, O "nlremtado nfe que, no momento preoilo em quo o nO .IU horarlo por lar raha- acfor John ~rryrr1Ot"r. de\i
Pon:t,!'OU:' lo e aH delíye. cldad~ par"Il'uay~ ~al pclolAo acen-va a pontaril, o capUlo Oalaa IriCou com ",OI do o maebDllla flloalall<J, rae. do I uma r~idI de lebre p.a. 
m moYIIlMn . ....._. 6 fronteIra com o uras' , fino . "ApoD~m m VI a a Eananh '" lo commulD. ae,ulado mal... lu~tre, cootnidl durante '111 ~ 

~- :::.. :rante ~tot~i;;;e o um oUieial do Exerdto Óa 101dadOl relpoodorem: "'VtYi, a PApaua" o a dteoar- tArda ora' r tdo tre.. DO 110- cente tltcul1lo. Arntric-& ~_ 
~ crrorn brasileiro, fardado. I ' pvdu. 	 r.rlo .0 C \7. - tr 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os chapéos Oury Df fRlIO II 

e B · " ETTO LHA !2 ~-

C. ,1*' ~~~ 
Em~resa Nacio~nã'P ~e e)NavegaçãO. Hm~C~6~ ATALTmnspol'te rapidú de passtlgciros ~ de cargél~ com ÓS 


. fHuliief.e" «C:lrl Hoepckc», «Aunm> (> «Max» 
 oleria Catharina
Saidas .easals de seis 'IJlru "I "rlll lIe:flerlanopoUs 

lIiallia~dlt'L.·' - fi i ... i I 
Lioàa Florianopolis-Rio dQ Linha Parana~wá, es<:_alan- .Linha . 'Extr~~çÇão ás 16 horas 

Jau€lil'o, escalando por Ita· do por ltaJahy e Sao Floflanopohs 
 i
jahy, S. Francisco e Santos Francisco Laguna 

li 8$-.000" 
Paquete Gari HII_e, dia l' ' ~lanO AP - lB1.I~ales ' ·~ '· 200 P 
Paquete •••1, dia 8 PU'luete Max. Paquete Max, 18.000 b!lhetes a ~4$6'12:0b"o$· 

dias 

CII; 
~ menos 25 por cento~,,,

'Paquete Clrllllefcle. dia 16 dias 6 e 20 ,2, 12, 17. 27 75 por cento em premios 4i9:00o$ 


Paqllete ••••• dia 23 ~121 ,PREMIOS

Saidus ~ Jg) I premio de 250;000$ 


SlJi4'as ás 7 iteras da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas UJ 111 I premio de 20;oÓo$ 
~ (§J I premio de 10:000 · Tudo o mOVlment·, de pllssl<gell'os \l l:31'gUS é feito 1'l'Jo 1§1 I preiiiio de 5:000$ A VISO-trapiChe Rita Maria. _ 1_ 11 3 rremios de 2:000$ . 6:600 

PASSAGiNS: Em vista !Ia grande procul'a de :lCCÚDln\(ltl~ç',o('s em nOS30S 
-- 00 10 premios de 1:000$ 10:000$' vaperes, scientificamos nos lH'S. interessados que só asstlmiremos compromisso 


com os com modos reservados, até ao M.EIO DIA da saida dos nossos 'Vapores. premios de 500$ lo:ooô$' 
".,.., I 20 
ORDENS DE BMBARQUJ;:-Pnra facilidaue de serviço só tlal"elllOS ordens ~,.... .17 prem!os de 200$ 11:400$ 


de cmhuque até ao MEro J...,jA da saida dos nos~os vapo~es: _' ~ 106 prenl10S de 1005 10:60o~r 

' . .Para passagens. l"rctes, ord<ms de t"mbnrque ~ demaIS mfol'D1úçOes, com os ~ 121 .540 premios de 70$ 37:800$


proprietarios ..... ~ 1260 prem2 U A dos 7 prim pre. a 7o$. ~ 
Carlos Hoepcke S. A. 

>Jl ~ 2000 premi os no total de Rs. 459:000$Rua Conselheiro Malra, n. 3D ~ f§.líQl!§.llQ( Os bilhetes são divididos em decimos de rs. 3$~oo f •
I ~mE~ .~ rrs Tla\'endo repetição nos dois ultimos algarismos dos 

t21 primeiros sete premios passarão aos numeros immediata-
I '. :' 11 mente superiores. ' 

.~a~'~:Q~~"&r.: ~...'."'<oIII ,",' ., ,) 19.1JUIZO DA 2a~ ! ij~ Concas5ienarios:
Pleitoral de A.llgi.0@ 11VARA I ' (I ÃNGt~LO: LA PORTA &CIA.F'elotens0

Edital de 28. praça com I o habi! clinico pelotcnse c distincto secretario do dou· fi Praça 15 de Novembro 
lo Cc:llro Mtdico do Hospital da Santa Casa de 

}'clota~, dr. Francisco Simões Lopcs, assim expelldc :.tla 
 ": I2l 
upinião, aC~ica do "Peitoral de Angico 'Pelo(cnsc ..: 


111010. Sr. Eduardo C. Sequeira. ~
o~a!~ Mi~e:o 8Tav~!~: da I' fforianopohs Estado DO Santa Catnaiina 
Cuuha Barreto,Juiz de Di· Os resultados incquivocos por mim constantemente.ob· 

reito da Segunda Vara da ' tidos com o .Peitoral de Anglco<, preparado nesta clda· 

Comarca de rtorianopolis, i de sob a vossa direcção, levam·me espontaneamente á pre 
 I J 

gOar a~ suas virludes thcrapeulicas c a aconsclha·lo CO 11na forma <ia lei, etc. I ~~~~~~~~~~~~1§1~~~~~~~~~~~~~121~~~
Ii~nte em todas as moleslias do allparclho respiratorio

~Ô~~roJ~a~~~:I~;aq~~a~a p~~s~nt~ I ~ acumpanhadas de tosse. Sobre esla, a sua acção exerce·se ::---;~

de um modo tãe effl!:az e prQmpto: qucnão se deve hcs~tarprazo Uê üito dia" virem, ou uelle Iv 
em prderi·lll a qualquer preparado congenerc extrangclro. _ 

Allreciador das suas qualidades bals:lmicas c sedllllvas,


conhecimento iI'lCrtm, que vos I{:} 
~~~~~~~~~~@~~~~~~~121:;~~~~ hg:~~, ~~ f~~~~tec~~enl~~'tart~ ;,\ estou certo de que o vosso cxcellcnte • Peitoral do An· 

da Justiça," orUeial de Justiça 1) gico. ha de merecer dos meus collcgas a mais largz vul· 

~~~~: {~~:~ aOllp~~~~~ S~~t;:ã;C2J~ " llariSa~~~~tas, 2 de Setembro de 1922. 
(firma reconhecida pelo nolario A. E.ficher). 

dér e maior bncc üifereccr alem Exigir o feitor;1 de Ingca Pela;ense
ycnda c anematação a qucm mais 'i li Pensão Central 
tia avaliação, com abHthlento de , 511. de 26-3--906 . 
le, immoveis pertencente. ~"es Deposito gela!. Drogaria SfQUEIRI'I - Peiotas ó 1(fJ FlorianopoUs

polio de José fclisbino Martins, Em Curityba na Drogaria S:cgel & clzcl, Mincr"a, André 


virit ~ por cento (20 °I,,) os s~guin· Licença n' .rJiiI.Íi~;ls1 j Rua Conselheiro Mafran•. 44 "

llil Ricamente mobiliada com moveis novos epara pagamento de taxas, sellils Ce Bnrros, etc. Em Florianopo!h;: Hoepcke. & C., !·~au· 

c cu lias do rdcrid :l inventario , !ino Horn & Oliveira, IImloipl!o Pinto d::Luz. VIl!V3 Chris· I com o maior escrupulo hygienico. Cosinha 

conforme requereram os .interessa tovam d-! Oliveirs. Em J~!invme: Henri~uf! Jordàll &, C•• ! de la. ordem dirigida por perito cClsmheiro 

dOS: -- Um lerrcno, sito na séde <:tc. Em Paranaguá Alberto Veiga &: Cia., ct~. 

dil districto da Trindade , com seis 
 contractado espp.cialmenfe~ para .que as ·re

feiçõesofferecidas a distirtcta freguesia que(6~~:oM diU~~!~t; ~ nC;;r~d~ I rp~l~ Q-':~fa~tQHlIH.o.~~H~i\l'OOílC'~)!ltQ~~jf; nos honra, seja a meSI1lH de completo, a.~
bEca, fundos e sul com terras de 
Jose felix do Carmo e pelo, ~orte grado, pois, não poupamos esforços' em 

Cúm ditas de Ro;a Anna S:;lbu,. empregar generos ,de 'Primeira qu';~Jída~e. 


duzentos reIs
avAliado por mil ~~~~~~~~~~~I~~i~~~!~1 com ,a severa fjscHlisação do prôpri~tar·lo. 
(200$000) -- Uma casa, edificada 
no terreno acima Iranscripto, cons Aceitamos pension~?tas ir1t~r!!os a prcço.s 


' truida de tijolos, cobertz de te 111odlCOS e fornecen'lbs refelçoes a dOlmel

lha~ e assoa'h3da, avalia :' a por Tinturaria da 1doda lios.: Excellentes" instâllações ·sanit rias com


, quinhentos 'mil rfÍs (500S000) e lu · 

"do por set~centos mil,rels(700$OOO), -0 excellenfes banheiros Quentes e {rios. OJtei~ 

e se não houver quem , d~, o será Rua João Pinto 34--Pho'ne 31/ ram dar-nos li honr~ de IJ1l1 11 visitá. ê a 

pêla importancia maxima que . oHe
 Citmpletaml'nte reformada e contando com pessoal ha.rcc::lem. E · jl~ra . que ch~gu~ .30 bilitado no ' ramo está esta casa apparclhada para servir Ru. Con$elhelfo M.',., 44 (.ob,.do)
êorihecimento de todos a , quem In

tc'réssàr possa,' í:iiôdri upcilir o 
 da melhor forma a sua distincta freguezia. 
prêserile, Cíue :seri ali u.c:o ltO - " Layagens c tinturas garantidas. 

gat do coatunk e puhlicado pt~ 
 ,<t, A ' Tinturaria . da' .. Modá :" 

2 $Ótmp~á 001 Ki/ "iViçós 

te c doia 61U do ..tt <ir lXI_ ' 

~!~r:"deD~~I:~~ ~OI~~ 

rrutltTà1 ,.~Ir1 , 

l>to ele U IK<vceclJlOJ ( t !i~ Cuitlad. e I1Iplrkz no lraball:o e lTIOdicicAdt noJ p{tç. .... 

eu An/lu( li.aletll. e....1.'~ .wla ~ao esqueçam. E'" lua Jo o Pinto. ~ n:ml -(PhenL" ~ o unic. 
â~~ J:Ov~ru,: ~~~.,;': 

~IH(J'\'E .111 nome do l~tílllO er,lplas· 

~:ta~T:v.;~naJ~'~..~I,~:~c~~ RUBENS DAL BRANDE tro). Exija na ph m18CI& o 

.. ElI' conforme o 0"1(;.,,1 t dou 1l00Te 111....111 PalIII, o' 
le. mais anfi"o, o mais usa- I 

ArlltfJf aa.l~lt' ~. = :' .. :.: :: :.; :.; =.: :.: :.: :.: :.; :.:-:.: :.; ~.: :.: :.: :.: :.; :.: :.~ ~'. :.: :.~ do e o 111 Is Iconh~ido 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:constantemente.ob


o ~ADO-T"",.ir.. 2J de ~ ... deU 'J) 

I - d 	 S C th - fi recuse do "dl- IO Estado ' nvasao e • a arlna nheiro novo" 

.....10 V eSnAPt}DO pelo Sector leste Santa CI~-::M. .-. -~ 
01... ,,-	 ~:~~=~=:':'1:c.rt:1roo:I 

_."~'~.2!~TlDGI.IIl ..', . :>/<'.;nIo q~f'I!le:m os bencos Iocaes_ . .;co 


:Diredor: ALTINO FLORES ' Sahimos de Porto Alegre, blica que ali com mandava !Im rt«bcr, IM qlW9~~ prrlnto. 
j 


Redllctor: :la q!linta feira, 2 de Outubro, dest~camento ~c cinco: .t:0niens:' ~sO:bon.~~ttO~oi :s~~e~/MfItol 

. .' BREU áS , mnco horas da manhã e Devido ,ás , mas condH;oes <,da ~ue .. estão r~ õ -dinhfiro 


CASSIO 'L. A' chegamos .~ Torres ás 10 Estr~da de rodagem Icsol~emos. ila ViCtoria'i t sil iâ l (Zaixl Coopc.
oGerent~: JOÃO MEDEIROS 	 horas da nOite, Eramos ape· continuar a malcha pela via . fel" f r "' S ' C i'o.~ " Htr B . 

nas ~ove companheiros: Juli? rea e tornando um Irem,de las· c~lvd~ RiorOrl~d~doaS~' /e ~là 


ASSIGNATURAS: NasClDlento, Ar~ Sa'!terre GUI· tIO em Ulussanga, seguimos pa- Collectoria Estádual, póreil1 ~ ~~ 

Anno 35$000 marlles, RomarlO Fe~nan~cs, Ja Tubarão onde ás 5 horas da, mente em deposito dos "dois 

Semestre 18$000 Er~esto Lacombe FI,Iho, ,Jf~' tarde chega!l1'?s, tornando ~~df. primeiros e a terceira em , pagà. 

Numel'C! avulllO $200 n.allsta Antunes Almeida, 1 ri- s:m OppOSIÇ~O alguma. O P menlo de impostos ouacquisição


Imo Corrêa, trcs chaufreurs !ao Tllfmo ficou na estação ~a de sellos 
Redacção e Officinas á c eu. Estrada de Ferro e, e,u com m~~: Os ~olonos, principalmenle, 
rUaJoão Pinto n. 13 Em ,!?rres, de.sde a cheg~. BC! homens nos jlng!mos á P senlem-se grandemenle embara. MALEIZIH 

, Teleph 22--Cx. postol139 da, Tnfmo qorrea que. trazl~ feitura onde o Prefeito DI'. ,9Uo çados com essa recusa dos ~ . ~"-< Q.W ~ 

a incumbenCla de chefiar ~I· FeuerschueUe e seus auxlhares banco~ e do commercio local 

. litarmente, a columna de In· n.os "guardav~m para enlr~gar a pois este ultimo, não podend~ 


vasão, s:; entendeu com o Cidade. DepOl~ das ~orm~hdad.e: negociar com os -bonus» nos 
 PUAGOlEITE 
' u .oZl '~lO""•Bor~e!". lnte~dcntc usuacs nomeei aulor!d~dcs, ed~~ bancos, prefele deixar de fazer.. I 111111 IICIOIIL CeL Kras 

daquelle MUlllClplO. !\lcsmo p~z tudo na parte cIvil e r s negocios a acceitar esse dinheiro.
:-:J< x':' .. apezar d~ hora avançada em VI sll~pender a acção de soldad~) Todos os ue ainda ossuem TANOlEITE 

A.ASSOCiação Brasllel,ra dc que_ termmal'am a,s con(abu' que :1O.ha desempenha.ndo. Exph· o -dinheiro n~vo. cerne:' foi lo
Muslca. entregou no dia 1!) laçoes (uma ,c meia da ma· co. hg,elramente o mohvo:desde o go baptizado o cb~nus. do Es
ao ~stro da E.ducaçào um nhii) os sr,. Kl'as ' B_ol'ges, n!. pnmelro mO~l~nto que _lIve c~n: tado estão ansiosos r saber 
memorial suggerl?do ~ reor· tendeu as,mstrucçoes r,ccebl'llact~ com Tnfmo Corr':,a, V~Tlfl' qual vae ser o resultadtrinal des- ' ;'ItI:l:J&tENIL 
fIlbização da muslca no Bra· das, enViando "proprlOs e quel que o mesmo nao tmha , .' 	 ;IGOT·TA~ .lItAIIOIIC 
sil, com a transformação do chasques» a todos os distric·1 competencia militar, não linha se caso, • 

Instituto dI" ltlusica em Esco· tos de seu municipio. No dia I educação necessaria nem cra . 

la Superior de Musico e do 3, sexta leira, pela manhã to· portador de uma conducta irre· . 

Theatro Municipal em Thea· mei ~um caminhão e segui prehensivel como o seu poslo Apenas entramos em Tubarão 

tro Nacional, além de varias com. meu filho ErneRto ás imo exigia e, d~da a i,nftoencia q.ue com 29 horilcns porque Trilino 

outras innovações. mediações de Araranguá, on· ea conseguI conqolstár _no peno· Corrêa, quando embarcamos em 


<?om o compleI?ento ao de, cheguei ás 11 horas. MalÍ · I ~o da c~mpanha eleitQ~a~ ~a AI· Urussanga onde eramos cincoenta 
proJecto de reorgamzação da dei chamar os DOSSOS compa· hança liberai, nos mUJ1IClpIOS do mandou voltar quatro caminhões 
musica, loram apresentadas nheiro.s Fontoura Borges I" sul, s6 a mim queriall) 'obedecer comvinteeumhomens comofim, 
ao sr. Francisco Campos ba Pompilio Bento previnindo·os as forças que seJ::stavalll forman· segundo dizia de faz~r requisi· d M ., . 
s~s para a instituiçãO da ru· dê que', naqueUe di~ lis 5 ~o. do e as que se haviam já, inc~r. çõcs nas colo~ias! A trai- fia-o' e ' el"ll)l
dlOcultura no Brasil. ras ,da tarde, ~s~a~lRmos ~o. porado desde Ararangua, Nao No dia seguinte, isto é, ás . 6 ~. . ( 

vadIDdo o mUlllclplO e pedIDo querendo eu estabelecer qual· horas da manhã do dia 5 volta-
RIIIII FUIÇO ESEUS COM- do·lhes conseguissem reuni!' quer conllicto de mando c jus· mcs com o trem para cidade de tI 't' ' , r ' 1'- d S t

PIIIIEIIS aUTORizaDOS I 	 um grup,o de amigos para lament~ porq~e o meu .objectivo Tubarão onde Triffno recebe,!~o a quaren a annas I~JaC IV?, ?, \,u .caa .a .uma r.a 
n?s auxlhar .na occupação da era mUito mais ,elevado do que a noticia que se propa,lará" ' na entra em erupçao para h~gal um sabloDElUR PORTUGal . VI1111.. Tudo concertado, regres· o de obter glonas esparsas agra· noite anterior do posslvel de- - hamburguez 

Lisboa, 22 - O aVIador es· sei a Torres onde cheguei á deci aos lIIeus amigos o oflere- sembarque de aente do destroyer Hamburgo 22 _ Sabe.se aqui que o professor Werner BJr 
panhol Ramo~ Franco e o 1112 da tarde dando conta da cimento que se me fazia de em Imbituba t~leO'rapholl ao co· chaldt, em companhia do seu assistente europeu, cahiu na crate
seu companbE'lr? Pablo Rada missão que me impuzera, O commandar as colulllnas em oro ronel Fontoura Borges pedindo· la do vulcão Merapi, na Sumalra, precisamente no momento em ·que 
resolveram pedl~ ao _governo coronel Kras Borges havia ganisaçâo e deixei que o capilão lhe a sua vinda immediata com o mesmo entrava em subita erupção, . ambos morrendo na lava 
port~guez Ilut~rlzaçao para conseguido reunir até 3 horas Trifino ~gisse livrcmen~e. , mai's gente, Este não se fez es· em ebulição,'. p,a~[ para PariS, por via ma· da tarde apenas 18 lIo.mens C<!meçou em Tucamo a ~~ne perar e juntamente com o valo· O professor Borchardt conlava trinta annos de edade e era 
rl~a. '. e c0l,ll esse grupo, Oitenta de dt,:;purates e erros de Tnflllo roso companheiro Israel feman· considerado um dos mais liotaveis scientislas tropicaes do In5" 

Lisboa, 20 - O gablDete au· carabmas, uma metralhado- Correa. de che,ro u á Tubarão á tarde tilulo de Hamburgo, que o havia enviado a Medan por um anrto. 
torizou Ratp.on llra,!-eo e se~s ra e dez mil tiros salIimes Em documento imperioso es· com os~ seus novos elementos O professor chegou a Medan em oulubro e esleve em tra
comP!l~heJros adCl~?rO p~IZ. de T,orres transpondo o cripto pelo coronel)oâo Alberto que foram armados com o resto balhos de pesquizas sobre influencia da temperatura n(circulação 

. NotiCla.se gue Franco Irá MampJtulJa em d ('> m a n d a se ord~nava a Tnfll10 que as dos fuzis que dispunhamos, do sangue, 
para a Argentma. d e Arnranguá. E ' preciso forças II1vasoras marchasscm sem' Nesta cidade no. dia 6 de Ou· A noticia da sua lI10rte chegou ao Instituto Tropical, a de Ham' · [ iique cOl1s!atado que em Tor' pre, desde a tomada de Araran· tubro contra a vonlade de Trifi· burgo por il1termedio do Instituto do mesmo nOll1e de Medan:lOr Ilens e r~Uln res havia em. del?osito 300 a:' gua ,até o~cupar a Garganta_ de no Conêa, Pomp.iIio Bento, Fon· O professor Borch,ardi, realizando investigações ~Iimalolo~i-.'~ ,ACI l!Imas ~ 30 11111 llros, Os f~~ts Alllutapolts, S~I!1 preoc~upaçao da toura Borges e Israel Fernandes cas, ascell~ea ao, Merapl, que h~ quarenta ann.9s se vll1ha man° 

• (manhcher) engraxados e sUJos, retaguarda, Tnfll10 enhetanto de· resolveram commlgo tornar la· tendo em Inachvldade, para exammar as ell1anaçocs do calor, QtJ~n.-. 
ADVOGADO 	 não funccion2vam rel1ula~men~e, so~edecendo eS,sas ordens julg<:lU guna o q'Je fizeram ~ meia noi· d? era ~~ixado por meio de U,II13 corda para a cralela do vul- ' 

. . . De dez, geralmente seis nao dts· mais acertado ficar em Tubarao te em marcha pelo no Tuburão, cao, fl)l lIlesperadamcnte colhtdo por grandes massas de lava,
• Accelta 9lusas• CIV~IS paravam o gatilho. Foi por isso e p0r dois dias a fio estacionou e~ um lanchão de minha pru· Bochardi c seu companhir o não puderam salvar·se e tiveram 

c~mmercJaes e ~n-I q~e apenas nos se~virmo.s ,de completamente. priedade que lhes forneci. assim morte hOlriveL 
mmaes nesta CapItal e OIten!a armas escolhidas hgelra' Numa exposição que em tem· A acção de Fontoura Borges, --- - - --- .---- , ... _ - -,.- ---- - --- 
em QuàlQuer comarca mente .entre o I?te e~istente. po eu fiz ao coronel. João All;er· Ponpilio Bento e ,Israel Fernan- No terceiro regimento de 
do Estado, Pleclsament~ as Ctl1CO horas to, e, ao Cene~al M!guel, Costa, des começa propnamente ~esde ••• 


da tarde do dia 3 de Outubro, trlzel a neceSSidade Impenosa de esse momento e o que fOi ella ln'antarla 

Fernando Machado, 10 I nos achavamos a 9 kilometros occupar immediatamente Laguna melhor poderá dizel·o o brilhan· 1 . 

Tel. 1265 de AI3Ian~~ã onde Fonl~~ra Bor· e Imbiluba logo depois de tomar- te ,feito de Imbituba, onde deze· Havia vat ios ,dia~ vinham circulando boa!os de . descontem
--=---:--:- gcs, Pomplll o Bento, PaCIfico Nu· mos Tub~rão, Trifino se oppoz seis bravos sob o commando de lamento enlre os mfenores c l)raçaS do terceiro reglmenlo de

. I . PIlSla 11 JICoB SIILlN nes. para somente citar o nome a isso dizendo que só tinha Israel Fernandes e Pompilio Ben· infantaria, aquartelado na pr<lia Vermelha (Rio,) 
OI oOESS' dos !Ies que tante se disting~ir~m instrucçõe~ par~ tomar a Gargan- to evilaram um de~embarque de Ao que ,s~ di~, h<l ~oucos dias, s6 a intervençã~. a c te,mJ1O. 

VARSOVIA 92 - N l' 'as !lO decorrer da luct.!, e maiS Vln- ta de Anmtapo1ts. 500 homens que vmham no va· dc alguns offlcl3es Impedlll que os sargentos da refenda untdade 
es de- Mosco~ ;~~e. te e cinco hell1ens, à cava~lo , Na tarde de 5 de Outubro lo· por Ilaquera comboiados pelo do eXl:lcito, num aelo de,ind~sciplina. se dirigissem direclamenle 

C!3Cedentta ap'lal dizc que nos esperavam entre acclamaçoes go depois de nossa chegada cor· deslroyer Maranhão. Esses valen· ao chefe do governo prOVlsono, para apresentar·lhe ~s suas q Uh' 
I , as .nes :xt: feira ~ima e contentamento, reu a noticia deque um destroyer tes patriotas resi~tiram ao bom· xas conlra G actllal commandante, coronel DaJtro Filho. 

, fO~rdes~. s ;so de g a' A's fi horas da tarde entramos se aproximava de Imbituba com bardeio do navio de guerra cita· Medidas de extremo rigor, adopiadas por esse official, que 
.a ., o e:m ·Odessa j:r~b ,la villa sem encontrar a mais o fim de desembarcar 300 ho· doe comum destemor dignode substituiu 110 commando o coronel ~v~la Lins, seriam a orig~ 
f1Ind.eado , m • c minima resistencia, Tomamos o mens, Trifino incontinenti, sem mensão honrosa delam exem· do desconlentamenlo que lavra nas ftlelras e que, segundo cons.
St~hn:lÍtormações accrescen. Telegrapho, todas as repartições ouvirninguem mandou que nos· pio frizante do grande alll?r á ta, esteve a, ponto, de tomar, a 16, as,?cct,o de certa gravid~de,.. 

, 8 ~lue " o filho do secreta- Estaduaes e feder~cs e cem o sa gente já diminuida para 30 ca~~a que defendiam, No dia 7 N,o dia, 16, a tardl', o general FI!11111l0 Borba com!l1an~anle 
Iam .~·do Partido Commu- ~esto dos ;:ompanhe.ros , que se homens, embarcasse n~ trem e :rnfl~o mandou o resto ~a gente, d,a Reglào:~estcve no quartel da P~ala . Verm~lha, OUVIll~~c ,?m. 
~~ dictador de facto dos mcorporaram naquella vllla com· fosse pernoitar a 4 kllometros Isto e, 50 homens em dlrecção a claes e praças, para, que . o gllverno ft~as,e devldamenle onentádo 
80" ~ de8de 81 um tem o pletamos cincoel1t~ ho_mens. AI!i fóra da cid:ld~, dentr? dos vagões, A,nnitapoli~, seguindo elle n,o ' em relação. ás proVidenCias que devená tornar. '. . . 

lJ.tara nasr,g hostes ~a consoante a comblllaçao que li· abandonando a pOSição tomada dia 8 daqUI pela manhã, depOIS No dia 19, esteve 110 quartel daque!le regimento o ge)leftl 
o :lçlOi' e · vinha desenvol- zeramos eo: Porto Alegre com o que era optima para ficar duran- da chegada do Tenente T!lci- Malan D'Angro~ne, chefe do eslado maior d~ exerc!to'> ~l!e fol 
,.~o eliergica' propaganda Coronel Joao Alberto.e DI', Os· te a noite completam~n,te ,expos· to, corno com mandante d.e vmte levar o . ~eu apOio moral ao, c?ronel Daltro, pOIS as . me~I~~syor

Rtf- 08 dirigentes de Mos. ~ald? ,Aranha, aS,suml eu a che· ta a qualquer ataque mlmlgo, . (Comtuwa) elle adop,tadas. em face do mCt~enle, fora!" de ".!<?lde~ i l~.T't;II!1~I-ô 
co "" o da classc navai ha Civil do m~vlmento do ~ul ' --- ---. ",...;:, ....... '. . A sltu~ção .110 quartel esta . normahzad.a e J.áse · apresen ta. 
ãe:a.:d~~!' o portos do mar de Santa Calharma, e n~meel o 12l12I1iI12l12l1iI1ilm~ raro alguns mfenore~ que se achavam aus~ntes,., , 
Nerro '. ~ ,;~ 8 . nosso valoroso companheiro f 011 ' JI 
D,vo~;º~no . . ~y . .	 ... .-4 i b a no .: .;j'ltra OJ·ogourugu ~~f;it~o~goe~~~r~iP~O.,IUg~r deA.,,~~lSa . I	 ,Ca:Nínjl,...,.iflba:,.€tl :I1I

DtYotdó .btolu!o: Conversão de As 10 horas da nOite, ficando .; I f' . 
4aQu~ - yordo-Novo ' casa- em Araranguá Fontoura Bor~es ' ..'. ~; -. ",A pÓlida , carioca, em .. cumprimenlo das <kt rminaÇÕM do ir()o 
lIIuf,,·SoucI! >inf?rm!lç~~s '· gra· co~\ o fim espec~al de reunir . sita ·ã rua F'elipp:e Sêh midt n. 19 co:nrnu- wrnó; PfOlf1[U~ ' i\.I ~prnlló do jOjtO. Os deItRldoa districlats 
tIt 10 Ir. P. Okca. Monllv!déu ou malS.gente para . vir . em· nosso ,. . J f I ' b d tful dne:r'lYOlvido ~ actMdM1e ~ ~IUIrU~O ~ jq:o do 
- r~ es no Brasil sr.OI- auxilio e enltro sal"nossas fitei. mca á sua amaye rea-uez a Que ae! li e bidIo t, Deites ultiJnos diu, numerosos coolr.vcn!olt 11m ido 
DI!MUT, P~. Gkc&- CalXI P.~" lU, "1tlIimos com !lO h~n~ receber para a~ festas de detidos nos bairros do Rio de )anàro. sendo dcvidammle .lu!uars-:: r:=":U~IOB~~~~ pa~ Crtsciuma, I()('~icüde: C)L:f NA TAL E ANNO NOVO dO$. 

W. t7 RIo de 11IIClm. ~ !' :el 'b~b:ac;a:: um r)quis~im9 sor1imento. lu ~, ~11:::=r!od~::'s~~=~~n:r:t~ ' biclltiros>, ~ 
I~si.knda. TudO) dllPOlto IUI qe sedas. vo\1 , ,tncohnes ~ outros t&ldos Sabemos, pomn, q\le I acç.lo da poKd:l nIO se limillr1. 

... • partr civil por mim e: IUI mllib, fJl1os. nas m I~ lindas e variadas cores. Q1le t.,u IIa"ru S«lIndlri do t~ leito do vicio: as mediclu rC'pfft. 
Rio, 21 (V'.. I.) - TNolu Pl'k> QlJÓliu T,ili o c...rêa, se· Irá vender a titulo de Iedaun::, pelos mais .i I~ ~Iend.:',io _ plopriol bC1q~iro. dQ . btcho., Espera-se 
Ymr~ que, o ,rx.iDIenrl~I~ l!:ulmoa maldi. «n caminltOn convidalÍ\'os Dr~os ! ~rl breve I lK'çIo d.. .utonmdts ~m rriaçJo. ta lndi~iduos. 
communr~ta M IMMIIO ~ OItYeio- As 6horu dt rMn~ aIc:a,nçaruto Não deixem de visirá-Ia parü SeM'le q e ,ordens do IlQV<m ~!l PUA prOCCHU 0' 
r. nU rnfmno. IXCtsSIiI~ ,de " tO do memto dIA. valll d~ nao perderem a magmfica opportunidtldt: lIaC'iot\K e expulwr In CSlrlnrtilOS q R.)Cjlarlla capital rxe ce:m

r:=,'~~n:í~~r: ~c'!:::,...~r:t~a:II::-m:'d:';:: de eft~ctu r vana josas compra ! e ,ti 5.:.~,:~ct!m~1 t .~~P~~ SdoOf::~ . . 
ea.. de DetmçIo pari o ho ~ I Cllharirrenw e pre:odtndo l'OIII do chrie de . tfm ,iiIo p .1,. em prlli('1 com rUi;i. 
&11 da Mlfitll. O c.tIo Mello, di 1-0fÇI PII' encia pdoa auíMn. 
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3111 

Ref.- Horario para Natal e Anno Novo 
. . .• ê;;t'.'''L INHA SUL 

Rio--Porto Alegre Terçr.-Jelr. Dia l3 d O ~o!mbro d 19:1O 
Porto Alegre-Rio Terça-le lra Dia tJ de Dezembro de 1930 

Rio- Porto Alegre Sabbado -Dia 27 de r Dezeinbro de 1930 
Porto Alegrc ·--Rio S4bbado Dia 27 dê' ~ÚezêJribro d,e "i 9:ro 

Rio - Po:'to Aleg-re Terça-feira Dia 30 de D~zembrÓ~de 1930' 
Porto Alegre-Rio Terça-feira Dia 30 de Dezembro 'de 1930 

Rio ---Porto Alegl'(, Sabbado Dia 3 de Janeir'o de 1931 
POI'to Alegre--Rio Sabbado Dia 3 de •Janeiro de 1931 • 

LINHA NORTE 
Natal-Bahia Terça-feira Dia 23 de Dezembro de 1930 
B,lIlill-RlO Quarta-feiI'a Dia 24 de Dezembro de 1930 

Rio-Bahia Sabbado Dia 27 de Dezembro de 19:10 

Manoel José ila Fí,l1SCCa Bahia- Rio Domingo Dia 28 de Dezembro de 193(1 


cu. abaixo l'~~ignadoJ tendo $r.Hrida de horrorosa syphilis, atacan
do-me a cabeça e, consequenlemcntc a vis:to, a ponto de ficar c.ego Natal - Babia Terça-feira Dia 30 de Dezembro de 1930 
por completo, pois para comcguir caminhar tinh_ que and o. r ás apal Bahia- Rio Quarta-feira Dia. 31 de Dezembro de 1930 
ratlelA•• condUZIdo por braço amigo, n~o podendo trnbalhar, lui 
.coOldhado por dislinelo amigo. a usar o santo e incomparavel - ELI Rio -··Babia Sabbado Dia 3 de Janeiro de 1931 
XIR DE NOGUEIRA-. do Phanaaceutico-Chimico João da Sil Bahia ·- Natal Domingo Dia 4 de Janeiro de 1931 
va Silveira, ficando 80 cabo de 2 mezes e com 3 vidros .6mente, 
do santo preparado que \em arrallcado Ja morte ccrl•• milhares de pes
soas, que bemdizem á memori. do so!u ilIu, tre descobridor. comple Agentes: CARL HOEPCKE S./A.
lamente curado e com a visla perfcilissima. O que acab~ de relatar 
é a expressa0 genuina da verdade. e aflimlO sob palavra ele homem 
honrlldo. 

Nao devo obsequi" a quem quer que seja, para dar um alles

~do sa~~~odig•• ~i<taà" pela ' "oz pura e immaculada da minha JI~=~~~====-=-=...:::=.:-: -. - :=- -=-:--:=-=-=-=-=-:===:==:-:...--=-=-=-=-=-===-=-=--~II Vende-Se,v:S~~anio~sl~._.::-:_ =-=-=-=. - :_ _ -. . - :
:onscienci•• que deve ler o lemm .\ de todo o homem que se preza nrr 93, O séguinlc: - Um guarda roa, 

Não quiz d,1T este espontoneo allestado. ba mais temp<!o para , nI~ \' I pa. uma cama de casal (Imbuia)• .. 
observar $e esta\'él completamente curado, "mas como já fa~em muÜo, I I I um carro dI! vime, com molas. pao 
annos que ",tiVf! doente, e ch.nd<>-me perfeitamente curado, graç'" ra recem na.cido, um lavalorio 
a Deus e ao inwperdYel «ELIXiR DE NOGUEIRA". n~o relutei -l com pedra manTlore. um par do:I I 
<rn endereçar-,'cs este, P~ra que os Icitores avaliem o meu emmagre- I~ I 1\ columnas, tres poltronas de vime, 
cimenlo. basta dize,-,'os que de <.:0 kilos q"e p,.ava. attingi a 90 kilo!, uma mesa de copa. um filtro in

feli2 c sati5fei~o, altenJ~ndo com s.:.Jicitúdc a minha casa cOT'1mercial Trinta annos d<t-1DTej&Tc~ é.~~tin~~~~I, ~~~~nildCd~scer~~~~:~ 
Tcnhu 55 nnnos de idade e EOU por dcrn:tÍ s cllnhecido aqui auccfflAG.<l8ilo o melhor rccla(J)r. duas malas de couro. um appare

pois desde 1691. época em que vim de J."uarlo. ~ue e.l.belrei mi- 1''''" proferir Juv.n!nde Ate· lho de louça para lavalorio e miú. 
nha lenda de trabalho. " J.llndrl!. sempre que baj1\ nCC('fl· dcsas. 

PO$~~ta;:\;'lj ~fe' ~:,;~~ededí9ti'8~ uso quo "os apromcr .n''';tno-me ~d:~be~~..tlI1:;~d~c!~~ 1~:;';;;;;:;:::;:;:::;:;:::=--:;:;:::::::::::::::::::;;o 
neconh~ço '"crdaJcira :). . "':6' tr!la de I\.1 anod José da r onseca, :s!:dà~ ~:'ti~~rn~!lO: Sabão Russodo que dou lé. Em to!stemunho da vc"lad.. calvicie. lJá-lh.. .,i!", o moci-

AntOnio Rohnclt-J" Notori:>, dode; reotit.ulndo' côr uturat SUPER-HYGlENICO E 
"O ELIXiR DE NOGUEiRA. do l'harmaceutico·Chlmlco "" cr.beII.,. bruCOl. PERFUMADO

'oAo DA SILVA S!LVE!R,;, l' o unico de glande comum:> e que ~ Nóo -oontem .itr. lo o g r a nde prolector da 
é encanirado elD t"do o Era,i; e Repllblice, Sul-Americanas, I ' :m~[1';;10e u...-"" pelle . Illrlispe nsllvel em 
POdt\ I'USO HlItí-l';~ ' phd li ko C a.H ti-l·heUllla~ I ~ VIDRO 4$000 tod os os lares, 

t.i(~o-GI'nHdf-' lI~õ}lU)',q, Í\H !lu !-!a ll;'~'n e . FoloCo,rolo 6$100 

------.--... -------.-...--- -...... - .-- "ll. { ' ' . .... , I froU.frD -··- ~...~CCCVI;I;,~,- -- -1----..... -- ---.. .. r. 7' li :::'~_~p~,.-:':: · ·-U c~a~. r
.ocê é ilyusto! Cu. ttio datillf~ e ':J~i; aiJi< .i por ., .., _ i1 

cima fica de mão hum.or.cemo sj ~ll li.l!S:'C li (:?1I:t.~t1.'·· . JUVt I TaDE No Salão Simas 

~~r;~,WJ:-l~~':.;~~~I~.~~ .;;.i.~r':~~::I~~~~~·q"'n. " &LElUDlE .. ... . . ----~- _.._ 

!!"~i~:~~;.~F~~~d:~~S~~~~~i~;.~~~~:! ~~~~~~~ AUlDMlUEL FORI ULDMB mu I ~~:~~~:~:::::: • 
expIe...: 9,ande rc:ncdio rente,; eômigos o nas

- Victim. , por longo tempo. da devastadora e terrivel R . cimento de seu filho 

SYPHILlS, sob lórl.. manitestações de.ua aeção maligna. A SAUDE DA MUlHE S""'Ivio Jos.L 

l,,'c de U:i fo,T muitos depurativos , ua esper.lnça de lecuperar J U d Ova I k ., C 

il mir-ha s ~úde . f\:las, infelizmente, Dada conjegui pura evilar ~§~i!;cr~::rj~5i~:~r~~r~~~nü·(~f~~~~~, Ern 10-11-12. 

~:aj~~~i~:t~\'a:uj.:.e D~uSSPEE Rl~~~Á ~ DtklLú'i~,úo ~a~aS:~~:e S~' :;~à~e~:~,~~~n~~~d~n~:!f:~id-:~~1~li~~J~ 
DE TUDO. qu~ndo. por {t'!liz indicaçao de um dedicado domestica. porque A Sau~~;t~d~Mo":id~~1l 1 integral e cOI1:stante oeu· 

amigo. fiz us" do - . par. mim - DlVINO ·,GALENO
GAL·_ A OCÇM dt,:e ••tupendo remedio foi tão rapida 

e energica que me desapp,receram logo as cruei. manilesta 

e(;~~m'1~:;:ec~~;;m:n~:~:m.d'lt'ir{Ü , r~1EtrCÂM~Nl~: 

Con,'em notar que e.,e mognifico re~ultado ohti,·. co m 8 

\'idros apeaas.• 

OLMIRO DOS SANTOS COSTA. (Firma reconhecida)_ 


I 
G 

• 

•O lralamenlo do Syphilis é um THEMA que estl 
..empre t"m debate, por iS!~""J J é Dom lembrar aos avariadcf. 

que. pelo Iructo de observações eoo.tantca. '.olhid•• no laber 

da clinica diaria, os ma;!! n{;·taVe!i medicas sul~8merican'Js 

aconselham o uso do . GALENOGAL••eom~ sendo o de 

purador de acçl10 mais eaergica. rapidã. ellieaz e persistenle. o nosso pcssoal esta -se~ia- ;À. 

Nlo e.queçam esse conselho. é.. SyphJlitico. e conliem no. CIA. ANGLO SUl. MI.t,. 


do. contra acddentes cõ tr.~ 
lho. na

r~!últ.do!. RICANA (que tCIO a 01_ a4
<-!--. O ·GALENOGAL. e uma formula reconbecida pc- ministração da SUL AMII!JIK:A).. 


~~T7Ftê~a~ep;x!::i,ç:'Oer~~e~~l~~i:i~le~~d: p~m~C~ 
DIPLOMA DE HONRA' - distincçao que nenhum ou

Ito , >mil.. obteve, EncGntra-lc em toda. a. Ph.rmao.i.. do 

BruíH;e ,Repu!'lic.. .Sul-Americanss. . 


I'J. 25 Apljc i ' ; L. D. S. P. - N°. 211. Or. Pedro de Na.. rem 
AOVOOAOO 

." IIÍITIII•••L t 
(Allos da Phannad. Santo 

A~ostir.bo) 

,
O•• 8 ". 11 C Gil IJGrande8 e pequenos tód08 procla b 16 horas. .. 

ml;lm o Peitoral de AllJllco l)olotens6. o 
rei dos remettlos pftm r Slrlad08, 10 oa • 
'" bt?nchHes. l!:' o prepurftdo por oxcel. 
lonel8, ~mpr~l\lJo em lod mole 
110 da8 l'fru. reBJlifttorf , ,. 

A' vcnd m toda plano•.. ............... 
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o BSTADQ oS 

I 	 I
Agradecimento 
o abaixo ...I,Dado, eatabellcldo COIll m..... 1cenarIa • rua CoIÍ.elbelro lIafN rr 1~, It~ I 

Jlt"a9A, cumpr c) dovor de 111"" lar ptlbllu
m ate u••bICt\N. a)lTadeclmento ' . Braall 
- Ct.. de Seguro. Ouae••, b"ra como ao ••11 

. 	 Agente G ral, Sur. Joio OODQllv •• pela pret 
teza '~cOm que se hou Dft IIquldaçao do .cet

, dcnte .dtlq\18. !ol vleUm de morto "opér.rlo
Pedro .~ Sêredlk:. e pela SÔlicJ,tUtl 41.pellAda elD 
relação á 8:BsisleÍléia mediei e lU rel.çlo .0 
preparo dos documentos J.1eccs,!õarloB 'i para;:. 
satisfação de sua responsabIlidade. <, j,", 

Cumpre, tambem, o dever de lembrar aos 
Sors. patrões a conveniencia de segurar ' seus . 
uperarios na alludidu Cia., afim de se g/il'antireln 
contra surpresas lit'sagradavcis e contra os 
rigores da Lei. 

Florianopolis, \2 de Dezembro de 1930. Qu;;;bo cbmprat Flit. oAssignado Paulo Schlemper. 
itisécticiua 'de ~hfua mun
dial, leIÍlbre-se do seguinte: 

Nuttion cembaté a Fraqueza, A sciencia por seus mais FUt é vendtdo SÓ1Iient. 
8 a Magreza e o Fastio. autorisados represelitantéS em"latas anw.Tetlás com 
N • . restau.ra as Forças e O lale1\lolo medico e compoten)e baclereolcgista. dr. A'/fe. umad'líta puta." Yad.as 

utrlon estimula a Energia. . ~:~~~' d~~rmh~~pjrae~: rac~~;d~~:.!il:diF~~~ce~:, t'rit~i!iê:ir:'v':i as latas são sdl!ldas. Bit 
não é vendido a granel.

Nutrion ê o Remedio dos Fra- ~~o ~:cRom~~o;ri~:n ·~!~:~~d~u·effic?/A~~N?,~~;~ ~~ ~~t;'::~ 
eos; dos Debeis, dos E$o de ulceras 'yphilitic.. e do rheumati.mo em .uas lorma.; como I. m- Recuse qualqu""T Íus!'!ctidda que 

.! d C bem em o~tras alfecç6es oriunda. da impureza do sanRue, lendo .ia· não conformar com a descripção'g6ttaác~ e oa onva- da a recommead.l-o a absoluta au.enci. do alcool_ . •empre peraiciolO 
acima_ Sóli1<mte o flit legitimolescenlE:~. e prejudicial ,os org""i,,?,o.. ~o .llecta o estomago nem OI illtesti

. - , nos; podenQ ;cr usado mdeliDldamentc DR AYRES MACIEL (Firma 
 ofIerece a garantia Flit. 
reconhecida. . 

lIIIIIItII2II2H~r21li!!:l191m121l21l21i2112J~i2Il2II2l , O mais acon.el?ado depurativo e tonico do 8ullue aquelle

121 que o. os medicas mo.. recommend.m pela eneraia de 'euI el/eitol, é
· t· H t I 121 o GALENOGAL pctque nfio .omenle de.troe rapidamente a .yphili.
ilJes IC O e li! herdada ou con!rahid. ~.. lambem elemina o rheumati.mo com todo.M	 (§j seus achaqut"s e marlynos. 

IX! O G!lleno(jal ~~co __ c1as.ilic.~o "om~ preparad~ 


no 11l~lhor ponl.) da cidade 	 IX! '-':, SClentlllco e UDICO pr~mladO com dl
L21 piam. de honra cnconl...e em loda. as Pharmacial e Droa.ri.. do 

~ BraSIl e das R.publica, Sul Americana•. 


Situado 

TRATAME~TO DE PRIMEIRA ORDEM 121 I. Am. - Apr. D. N. S P. - N. 211-2-JO--1917IriliiiüiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiHiiiiiBi 
com frente para as ruas Conselheiro Ma l2J 
Este bem situndo hotel possue 40 quartos 

fra e Trajano. Este pr~dio é de construc- ~ 	 fintes de comprar prócul'em
ção nova em cimento armado. 121 

BANHOS QUENTES E fRIOS ~ 
l2J 	 "A CAPITAL" 

!CUa ENCriNililllliüS QUIRTOS 121 	 Rua Conselheiro Marra esquina Rua TI~ajano 

FlORIAlOPOLiS SANTA CIUHARlHA ; Pl'opl'ietario' 0"8C.o\ n CARDOSO 
L2l Casemiras, Brins brancos e de cores. Ca

Proprietario JOSÉ DAUX 121 misas, Cuecas, Pyjamas, Ternos de case
TELEP\;ONE 1267 ~ mira, Sobretudos, Chapéos, Sapatos, CoIla

~ rinhos, Gravatas, Lenços. Lil!as. Cinté.s. 
~~~~~~~BOO~~~~~~~~~~~~ Mejas, Benlrétlas e todas as miudezas per

ten,centes a este ramo de negocio.
! A vlamelltos pata Alfaíaets 

~:I'Nfo~W 1!..~. :,-~~ -- . um It'~áo 
:::'Vccê não (leve ~: - }'Iol"inllol'olis

desjJl.!'dir esse 'Operaria!
'( -t\b~ porque I Pois si cU.: c\) typo 

~na~~t;;i~~f (' o S<U. trabaUlo cuda ve~ 
- E:;5~ homem é 11m doente que p;Íd~ fi· 

car bom meu !iÓ dia. t..;r ll alldo~se um cj· 
d~d.ào ntil a si, MS $CltS e á so~jed~de. 

~t;~~ti0(:I:~~~:i~:~~~i~~~y:~:~:;~,~:~S~~~! 
que é um Opilaclo. Em V~:t: c.I.~ tirAl"U;(' o p50. 
nmi!o rrm is hmr:wlo c pntriotico é.rural-o. Como é dtS"g:ad,wc!0 . 
reç~· " iO",er a "N(:o·Nccalori na" : Você r crtt: rh..1r um ..' r~ l!nião j. 

. ~~~.~~ ~O[~:~~~V!~~. ~i!~);~i~ ~!!~ili~~ni disposto ~~~~~~f~:;;:~~::~~:~~\dõr~ a 
tcns3.o n o b~~xo \-c ntrc c rlS pont.lW 

da~ na regi.lo lomh.u. N otc-..:; t=. 
Vcrm.i.f;. ~·jo poce;-r, : o. a'"t:"!ldicir:nac.tc e:n cap:,ul.:1s T~~as entretanto. Que as molesti .ls J.1S 
e:ontcndo telra r.htoreto ú.." ca)'ho no em sdulo solido e vias urin.lri~s não são apenAS 

opt)l'1amerle to'e rado petO or~al\.i~r.l'O hutal\no. incom mod.1s e doloros..i!". SdO 

i~uê!hncnte pcrigo~.l~. - I\!'ão ptr
Não se afflijam' Essa tosse vat' mitra que cllas se 111,t.allcm no 

passar em 24 hora!> com o milagroso 	 seu organl!;mo: uso,f .1ÇJ ~ ~~.~:~.(~~~~~~>. _..--- . tempo. dos excellentcsPeitoral de Angico Pelotens ~. :8' um 
Comprimidos de . porrete. A' venda em tod a parte. 
Helmitol~lilml2Jli1li1liJ1Bl1i1l'M.lllHllBilllllBilil que dcsinfecta.m .1 urin" e as vias 
urinarias c removem r,lpid,lJncntc 
qualquer disturbi o. Qu.",do 10
moldos em tempo pre .... inem com 

. --"--._---_.~_._---,~._----, .-~-_. -._ ----_._- segurança .lS molesh.ls da bexiga 

cdos~~,~~~"~~~~~~~~~~' 

artigos de ouro e prata, crystaes 

. , e objectos para presentes, 

Fabrica-s. .compia-se ~: "./ol'm.:" 
" 

lII'iIi Fi i PI 
Rua Felippe Schm;dt eS(Juina Trajano 
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~~e3ã ofeuDUamenlo .. popU- o "Cte. Capellatl t T_ 1 


fi 'l!Qa~SoGlaI ~ laçai Ilbaa perdeu uma 
e out~ p.....nt.. para~. .~~ helice SCfI~deéNa:::hOf 1ft. I • 

.- ~ " [-AZEM ANNOS' HOJE: Um utilcll1pr hcl1dim n- , Opftqu~lelcomt(!.CAp('lla • . E'um~phooet'fT1sua l NATAL" S:as: S!ellina da Ca~1ara TO-Ito da .. dininistrãção dos .',~' .. u ba- ~ti d? J.,Joyd B~ft~U~! êq p<lff(ue lhe pro.!!!: I 
lenllno de Souza, lUlza Alves ", Correios vIa saldo no~ dIa ,' 21 ',.do eor· CN)~ con(~o. rQ ....... I maior .ortimento d. praça

MS~~~B~~'ilisse F. da Silva e I C?n:' o intuito ~e melhcr~r ~ ~~~~ ~o~e d:S!~~ ~~;:g~' . ;bf ~~~rmu e e'CO-
Ismalía Nunes Pires. ap~Tlelçoar o. ~~rv!ço de dlstn- ter. na nitura do cabo de Quem apresç.l1l.1r OKU 1 

.1 Livraria CaatriSrs: Alexandre ferreira Braga, blllção ~omlclllana da ~0.rres- Santa :' Mnrthn, perdido uma pedidocde 'insta!bçJo d. I 

Vidor ferreira elos Santos. júsé i po:"lencIJ. 0. ~.ctllal ~dmllllslr~-: das belicoso um apparell:1O ; t. lephool- I 

j~rcmias Mafta, Narbal Vieira deldo, dos Co,rclos, S,. Harol~~1 Daqui, este paquete l'egres- co ate o. dia 31 de df::, 

Souza e o j.- \'en Tup)" de cam'l Callado, ordenou aos funcclo slIrá 110 Rio onde soHrerlí 1zembro do correl!t!.... all~. 

pOSo ' . nario~ seus subordinados fôsse repllros. Ino, ficará isento do 'paga-' I 


- IICV3n ad? o lecellseame~lto da O paquete "Pará-, que se menlodc. qualqUer " des"'1 
Passa. hoje, a data natalícia do popul'lçao de flor!anoi?ohs, em encontrava em Porto Alegre, pesas de installação. 


sr dr. DonatG Mello, iIIustre sua zona U1~alla, Isto e, na p~rte saiu, hontem, directamente Aproveitem a occasião. : 

çliniro e 1irector da Penitencia- comprehend2da dcntro. d~ tnan· daquelle porto, eom destino .e.se U,m sobrado á I. 

ria d:1 Pedra Grande. guio: Esta~o Agronom!ca - - a esta capital, afim de tomar ~~nl praça 15 de 


S. 5.• Que conta, em o nosso Ponte HeTCIho luz - Jose Men- o carregamento e pa~sageiros Novembro, nO 11, Tra- ! •eras 
;l ::::..mei.o, cC!m i!ln.u:n amizades, deSes. d . f _ do "Cspells:,. e transportá-los ta-s~e-e~n~o~m~es~m;o~s~o~b~ra~d;o.~I.-.~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~.sera mUito tehcltado pelo trans- . g~n o OUVimos, e um unc ãquella capllal. ~ 


curso de tão faustosa data. clonano pc.>s!a!, esse ~e(ensea- O .Pará- deverá chegar Oue le' 'r ·.'.·..•·- ','+·,;,',c,l,:.h ..a v.·do l• I ~ ... I
·a- - mento s~ra m'~ladC! pratica_mente, hoje á noite ou amanhii cedo. , l1li 

faz anncs, ~oje, a senhori- no proxlmc dIa. 2~ d? _mes an-. "'jI • 


nha Nair Silva, Caixa da eRai- dante;, com a dlstnblllçao, pelos Podsrilo fB-enganJar-Se p ' . I'" rfl 
nha da Moda ,> . carteiros por tod~s as casas da a 5 .- ' ." " , _, Q::clum.. dlverau 11111('.. 

. Víaiantes zon~ u~bana, de fichas, ond: de- Rio,-22 F8i assignado decreto em ao· ·au o • 111., quo 4o.turalnm baDbar. 
. - verao _er lançados os nomes na (l3sta da Guerra, modifican- . le ,Pr la do 11\ lIe.r, ele que

DR. ~AlMOR _RIBEIRO por extenso de todos os morado- o ~ 2' do art. 42 do regulamen- estão im po~sibHitad.. d. oDo es 
nh RIO de Janeiro, acom~a- d ge Icada_casJ' ~compandha~os to 'para o serviço mililar. Com Telegralllmas dali. embora confu~os, annunciam fazerem, de agora IZI dl_at., 

gou hontem a.es!,! capital o sr. sejaa. cad~ um. o sua corres·e g;;jar-se,esta moc1ificação poderãoas condi- unl de 20. de •. ,. ..1· O"~.I.
ado de sua exma. esposa,c e-i ec araçae que e- satisfazendo reen· pr'lnC\'p'IO revolta n<? Batallla-o c' iaambueSnatnodOnadqul1ellfea~ aogar on PpoO'I·s ,.t• · ... 
dr. Wa.lm?r R.I~1I0, ,1.lust~ e ponden~,a seJ.~ en.(r~ue. ões de t"onducta, os sergentos, Enl!enhana indlviduos, pertenceritéà a 

humamtano chmco aquI res,den- pa.Ta' ISSO, )3 fOI feito o r~cen· ~s cabos hahililados com con, --0«:0:'0-- llor~oraçõe8 militares, ali Y~ 

le. seam~nlo das casas de Flon3no· ""Ir'() pala sargento etc etc AO MESMO TEMPO QUE SE DIZ TER O GOLPE O OBjECTIVO DE Itornar banho · em compU!!. 


- polis. recenseamento esse, por" ~ -- . ~... ..:.'._ . . - MINAR O COMMANDANTE, DIVULGA-SE A PRISÃO DE JOÃO nudez, escan.d.aJizando, s~~@; c .,. 
Por ter de seguir para a Ca-I signal, _. é ainda o nosso infor- IEU CABANAS E POLlTICOS DO P. R. P. E DO P. D. todas as famlha8 qlie daDtes 

pital federa! , onde vai servir 110 ' mante quem nos diz - que trou- Quereis paS5ar um optimo affluiam confiadamente áqU'el 

\. Regimento de Cavallaria, veio xe a IUlT'e cousas 11l1litú interes- Natal e Anno \l011l ? Ide ao BAR O objedivo de UlT,a \a delermi;1a~an:', mas. o delegado la praia. .' • 

hoje traleõ'n06 seu gentil abraço santes. Por exeml>lo: a rua Te- ESTRELlA e alli comprai pas- revolta ap~nas se hml.t0u a ,"~o~mar um Aqui fica a reclamaçAo, 


~i~ ~~Iit~~:~~:oosr~1~;~~_,~~i~~ ~;~eo~;:~~i~~~:ss~~b~~;~~ êt~~: ~~~~~;ifo~;orav;;=~~; r~;;;;~~di s~ Irio~~ ~ot~~~~~Ic?a~.;P~b~~i~ ~;~i't~~/d~P~~lti~i~~~:'rc;:~~vaT~~ com_~lsta8 á...Policia, 
dr, Achilles Gallotti. senla um aspecto curioso: tanto seguinte telegramm3 de seu cor-I ~IS[len.s3vel ao and~ment~. do ' . 

S. 5, segue, amanhã, COI1l sua de 1IIr. lado, como de outro, as _...._.. respondente em São Paulo, da- II1quenlo a .que estao ~uleltos Arthur Beck deseja 

exma. esposa. casas são numeradas indilferen- O Hntnr I! OAnHO BOM tado de hoje: aquelles pollhcos, que ~erao pos- feliz Natal e Anno Novo 


- temente com numero, pares e 11 IIU LI • "I-tontem,occorreu no 20 Ba. tos em hbelda.de depOIS de pres- aos seus amigos 

Chcg'Ju da capital iederal, a limpares. Hn "LIIB 12 talhão de engenharia, aquartela- larem ~eclaraçoes. T' e freguezes_ 


exma, sra. d. Alayde AI\'im, es· A numeraçã'l repetida em u'a U U U do na Hospedaria dos Immigran. SegUldamcnt~ .a .essa dllge~.cl.a Fpolis 23-:2-930 
posa do dr. Fülvio Adllcci. mesma rua, é cousa f~equent~; O veteranoclub 12 de ~gos · tes um grave movimento de re- o delegado dirigIU-se ~ po ICla ., 


- ha uma rua em Flonanopohs to levará a eUeito no dia 25 voÚa que tinha o objectivo de central, onde conferenCIou 101.1" "':~~~~~==~~. 

Enlace ~. QJJe Ires casas diversas e do corrente, um b~ile infantil eliminar o respectivo comman- g~mente com o sr. Sampaio ." 


Realiz.1-se, hoje, às \9.30 ho- ainda' situadas em p0!1tos afasla- dedicado aos petizes, filhos dante, o que não chegou a veri- Vianna. delegado. ?eral. Prorog~ção dÇ> exercicio 

ras, o enlace matrimonial da dos uma da outra, tem o mes- dos socios daquelle club. ficar-se em virtude de denuncia Boatelt OS. fmancelro 

senhorinha Candida Gomes Cal- mo nun~ero 17. .. No dia 31, abrirá seus, sa- por este recebida, a qual lhe r~io, 20 ~Diario)-:-O s~. Miguel \ 

deira, filha do sr. tenenle do E, a IIlulo de cUTlos!dade: sa· Iões e DeHe" sel'ú realizado pennittiu lomar as providcncias Costa enVHlI!, hOJe, ~ Imprensa O sr. Delega~o Fisca! do 

Exercito Pedro Gom~s Caldeira ber~ algllem quantas sao as ca- um imp.mente baile comme- necessarias e evitar sCl11elh~nte um commulllcado, aV1Sall~0. tel Thesouro NaCIOnal neste Es

com o ~r. Estcvam Pinto da luz, sinhas que de longe vemos bran · mOrHndo a entl'ada do anno resolução da tropa. Ignoram-se. chegadc ao . seu conh~clmento tado recebeu do sr. Dlreetor 

artista. quejando en~re a ,verdura d~ novo, ._ por e1l1qllanlo, as causas deter- que, c.>s boateiros !ecl11 dlvl!lgado da Contabilidade Publica do 


O acto civil que se rcalizará môrro da C:uxa. d Agua? POl~ Para essas t1I1U~ l'elllllOeS minantes de tal altitude dos 501- nohclas tCl1del1~I?SaS, afll11 de mesmo Thesouro, commuoi

a rcsidencia dos pais da noiva bem: essas casll1has, que no, reina grande al1ll~laçiio no dados, á qual não eram estra- pel turbar o esplflto da popula- cação tclegrllphica, dlzeDdo 

rua Pedro Soares, 1S. será pa- lemblam a paysagem de um seio df\quclla sOCledad<;. A nhos, parece, os inferiores do çiiO.. , que o Governo da Republica, 

ranymphado, por parte da noi' presépe, são em numero de (j~, avaliar-se peloR Jlfl~p[Jrattvos, batalhão Siqueira Campos. . Afim .de eVitar taes abusos,. o pelo Decreto n' 19.504, de 17 
va, pelo sr. Israel Custodio de para alem das ruas Lages e Cam podemos alfil'mar q.uc ell.as Como se tuc10 isso obedeces- secretano da Segurança .Publlca :do corrente, publicado no 
Assis e $ua e':r:1:l. e~posa d. pos Novos. . , marcarão datas nu VIda SOCIal se a um plano preconcebido, hOIl- agir? C011l absoluta energia. . IDiario Omcial do dia 19, 
Maria Ign~s de Assis; e por parte Entretanto, cousas all1d~ maiS florianopolcose. vc na mesma hora igual propo- K R. ·-O~ telcgramm~s ~clma! prorogou até 31 de Março p_ 
do noivo o sr. Jorge Daux c se- interessanles, certamente Iremos o o· SilO dos soldados, que igual- fora~n. ex!rallldos do «Dlarlo d~ futuro! .o .encer~amento do 't' 

horinh3 MartiJa Daux. saher c~m o recenseamento da Odr ASSIS BraStlmenle não surtiu o effei!o dese- Nollcl8s~ de ~orto A!egre, che exerclclo fmancelro, que de.. 
O rev. Agenor Malla, pastor papulaçao. I jado, gado hOJe aqullJOr via aerea. veria ter logar 8 31 de De-

a iflreja p~e.sbytérialla lançará E'.-não ha negar-um grand~ chegou a Pe otas foram ieitas diversas prisões. _......_. .. -- ' - --_ .. _....._-- zembro corrente. 
benção T<:hglllsa aos nubel;tcs. serviço que nos presta a Aúml I P I t 

I 

22 P I 11 '. 

~ nistração dos Correios; um gran e o as, -. e o • al1ag~: r - C b e l'tl' OS A NTENOR MORAES
f,"II'eC'lmento de e util emprehen.d. imento que Ich. egou .~ esta Cidade (i dr. As- ,oao a ~mas po I C , 1----..----- I 

4 B do P j) P edo P O ~ Uf! que calor! Só mesmo irfall~ccu ~m 15 do corrente, 56Cnos trl~rà ~~n~flc!~s . ·:"s;, ·- SISS. ~'::'~:~., que veiu acompanha- '. . \'pr~sos . ., cirurgião-cientista i ao DAR ESTREllA e lama r um


fa le~ldencT ~e ~CllS paes a ru,) mo ~'~u~n~idad~'d~lracn~:~~I~O'I: Idode sua EXll1a. esposa d. Ly- SÃO PAULO, 20 (DIARlO) RUA DEODORO N,26 i choPI' gelado ' Cathal"inonse _..,__

Dt:~cIC~sta ~i"~i~h~"1~. ;~e~~~ denda collocada a:tu.llmente em dia d~ Assis Brasil, e d~ seu se: - A policia distribuiu á im-

E da Co~ta funccionario do Posta Restante, pela falta de en' crctano, sr. ~nacleto .fapo, f(lI prensá uma nota 80bre os a- !:::~~=====::::::::::::::::: I G . 

B~nco do Co~melcio. dereço completo e .isso, porque, alvO das _mal~ expres~lwls ~ome · , contecimentos da madrugada O· t . t d vrnnaSlO 


com ..ne cada' habitante de Flo- nagens nao 50 do Parlldo Llbelta· de hoje. 15 fie o e J' BOI" " 

Bello gesto da rianopolis, do maior a~ mai.; do! , mas de ele.menlos represen· Nella, se diz que os boatos João Pessoa ose raSl1ClO 


pequenino e humilde, ten o sc!l tatlvos da sO~ledade pelote1l5e, corrent~s sobre o movimento O sr. <Yeneral Ptolo- Os alumnos do Gymnasio

"CREDITO MUTUO nome 'e o seu endereço arclll- que se~pre hlbutou ao gr~nde subverSIVo partem de descon- meu de Assis Brasil in- José Brasilicio estão convo-

12RE,OIAL" vados no C~meio, pelo ~ystema eva.nge~lzadOl: da. del11o~rac:-,a a tentes, estando o governo ap- . d _ I 't . cados para comparecer á sé-
r, . pratico de fichas, collecclon!l~as mais viva e I11len,a admllaçao. parelhado para domi~al-os. . terventor te el a , ne? e Ide do Gymnasio, á rua COD

O sr. Ur~a~o Ferro, .n~m feh.z em rigorosa ordem alphabellca. . Foram presos v~rlos oHI- ~stado em d~cr eto dS-! selheiro Mafra, n' 21, afim de 

gesto patTlollco, adqulTlu o bl- E' o caso pois de toda a po- Cede se Uma casadepe- Claesda força pubhc.a.do Es. 51gnado no dia 20 dO lreceberp.m instrucções sobre 

~ete in~irh n: n748tda ~ote~ia pulação auxiliar ~ bôa vontade r- qUel10 aluguel, tado, guardando-se slgdlo so· corrente, mudou o nome I as novas resol~ções do De-

Naantatal, entaretgaarnl11daO"Oexa' rarceÇdaaocça_00 do pessoal do Correio. al's,qI1uoenv1alo,crudr ec025mO$aOOgou.nsI11fmorOmvea~ bre os seus ~omes. do districto do t 'streito partamento NbciOnal do En-


Esta manha em consequen- . . , cI S-" J ,'sino quarta-feira 24 ás 9de O ESTADO, para, no caso de çâo na gerencia deste jornal, cia de um movimento qual, mUmClplO e_ ao <}se, horàs. " ~ 
ser premiado, incluirmos ares- n" ABEr.IIDO 011 pnllSI!C. quer, foram preslls innume. para o de Joao Pessoa" . ;~~ , 
pectiva importancia (250 contos) UI UI I UO 11 I 5ociedad(!! Cafhapi- ras pessoas, entre as quaes f'01<ANr-·---- - - Einstein em. Cuba 

~~I~~bnS::'Pe~of:~~~tad~mr~~;~~: n(!!ns(!! de Hvic:ultupa J?ão ~abanas.e alguns oU!- ESBOfETEADAS Havana, 21. _ Chegou aqui 

da divida externa do Brasil. -fldvogado- Assenlble'a Geral c~aes o exercito. ~ da poll- Esteve na Chefatura de Poli- o professor Elnstein, que8~~á


Cla, bem como pOhticos, tanto . M . d J 'd t hGspede do governo por ,dIaE' noive o gesto do digno De ordem do sr, Presidente do P. R. P., corno do P. D. cla ana e esus, r~sl e~ e e meio ',' .. 

~~~t~ daaq:ic~~~~ist~~~~o :~ ~~nav~~~s~~ ~~\;~~S~bil~~oG:r~i (Te~c~~lic;::e~~~~~~~e I~~as d~l~i~ . ::~~:~11a" e ~~:~ q~I~~xa~il~~ 1[llIe'mlB Cat~, de r;ÚIÚ;,~" :~i:,,_,_-Av, Herc. Lllz n7--Tel. 1456 ~~
o maximo prazer. que se realísará 110 dia 28 do ~ões. . fC!ram esb?fetea~as pelo seu VI- U 11 IIIIC1i1 " 

correute, ás 17,30 horas na séde "'" • zll1ho Jose Caspllrano. Para a ,cadeira vaga n3 Acade.~~. 

:.--------------------~Ida luspec!oria Agricola, a rua Uma diligencia anterior - a BUI!(htl .
nnDPe~D- "- mia Cl!t~~rinens.ede Letras e ,de:U!tt 
( . Arcypreste Paiva 5. aos factos actuaes II UIUU . 1I11U. • dc que 'e p,atrorIo ~o almIrante 'c ' 

. ...., ::~i?Ii:~Ê~~E~~~~~ A :~ lf~~ª·L~i~;n..... t.O. dos, o . '9 FIP.oll.iSI'&2a\·II~U~19~rS11~U~:L~'"'"' . .,~. .~i~r~. .,~lf:~ii~l$..t.'. ..?;A.... ...........~i~. .' . ·i. n 11. • • lima eX'vereador riiíí\iiciiláL ' k de . para;. e~!a cap,tllld ora. .af,gte; ,tar,
... ,.Wa-U1 ..... f'rIVWldo ~UIJ idm;J ._ O ,r. Zaphifios\'Bérsou,:C'com" prlsã; tornou,se ex!~n.IVIl a ou- dido,.a punhAl, prios chlUf ~rs . ·ao ~. Joa~ Boi~UJ{, prn k 
m~rc:i~le tslabderido , rua Tr., lroa pÓlilicoa do inkrÍõr, que lo- fTlnC'l~co Cand.i40 e VI~nli Ido IIIUjlTe cmacuJç. _ 

d l - ,h" In.na.. \ano. qu~u·S(! ao c~iaM, ri m IOdos r-ecolhldo. ao Jlft,j· Co~r~.. vide ~IUm OfD"m •• ••p '.90 
•• ca, rio ue d.. , Chel.lura, de que dlo da Il71m iKT~&o, ." 11',11':" ptulllttlttr jl(o n- , 11 rfWlluçkl d.t •

" tlpp",.ce, 11 26 do oorrente In brinquedos e.wpostos em Como t!III PfOv/dCtlCi~ C&Il'ta- ('elar. .:... ~ O"IÇO. 2ti5OO Ih _ 
la FIII IUI ('UI commercial, 110 se ét'rb Mtl'Ulheu poit ~ a Je- asa veaeS's a de ou- "'dfeloo <11*","" " &AR f$.Sob a direc'çAo de dOa0 Q\JQI' 10 constanlnnenleuJpiQdnsd'_u~ llunda vu q\le o ·ar. O' ienes lIIero 4C) da rua ,Ido J"ltn~., ',aça 1'4. 1'0

e ~erencin de j\rmo 11 do_ FQrrG70 por a1al1ml que eI~ ainda Uma ~ preso, '" Iomaliltll pro, Pinlo, A. tralar • mC1lli1 rua dIW 
~~ ~____________________"Jnlo ÇQnKf'Uo dCKOW, ",riram IYC~U li ÇlUH' qllc Dum.lO 23. ______ 
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