
;. , 

001 -- ,I flGIIIIIIPIUI- ' .....-.... 21 .......... -I - - LIIII - 

As ç~sa_s- -~o - s,uiGi";-~el 
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, 

• . .Rio 28. - Conforme telegraphei, o festE'jado poeta 
Hermes' Fontes se suicidou. 

. 'O glorioso autor de "Apotheoses. , poz .te~mo á vida, 
deslechanõ" um tiro de revolver ao OUVIdo dIreito. 

< '''-Muitas · conjecturas se têm feito sobrc os motivus que 
levarâiil o poeta dn . Lampada Velada. a tcrminar, de ma· 
neira tãô tragica, aos seus dias. 
! :Hermes Fontes era um grande soUredor. Os dissabores 

encontrados na vida conjugal. elD primeira plana, amargu
raram-lhe nestes ultimos mezes todos os minutos de suas 
concentraçõcs espirituacs. Embora não tivesse filhos, Her· 
mel! Fontes adorava a esposa, custando·lhc o ter que scpa· 
rar-se deUa, quando, em Março do corrente anno, julgou 

~. neeelJllàtio fozer o desquite amigavel, afim de põr termo ás 
attribulações geradas pela divergencia de temperamentos. 

Já a politica o atormcnta\'a, quando do caso da snc- , 
cessão presidencial de Sergipc, seu Estado natal, em que II 

. 
Hê~_es Fontes .teve fracassadas todas as_ suas aspirações 

.de .li(jmem publico. Depots, novas decepçoes lbe estavam 
reservadas na sua vida de poeta e cultor da arte: as por· 
tas ·da Academia fecharam·se-Ille nas duas uniclls vezes 
em que se apresentara como candidato a uma das vagas 
de immortal. 

Por fim, a revolução de Outubro corton·lhe definitiva
-(. ' mente as iIlusões. Perdendo o cargo de confiança que oco 

cupava junto ao ministro Victor Konder, Hermes Fontes 
leve que voltar ao seu antigo pusto nos Correios, onde os 
cóllegas de secção o rtlceberam m~ I, recusando·se mesmo 
ã "com elle trabalhar. Teve, por isso,que mudar de secção. 

Era natural que taotas decepções e amargores lue 
minassem o cerebro, gerando nelle 1/, neurasthcnia e a 
'vontade dc morrer. A prccariedade dos recursos !inancei
rOi,;'c.onsequGnte aos ultimos acolltecimentos, veio apressar 
o golPe final. 

Rio, 28 - Realizou·s':!, Ilontcm, ás 17 horas, o eoter
rameo:o, no cemileri,> São João B'!ptidtll, do corpo do nUII. 
logradO"Poeta Hermes Fonles', qUll, conforme já noticiamos 
amphinfente, poz termo aos seus dias, por lOoth'os igno. 
rados. ' 

O" "rerelTO saiu da casa no 95, da ru:!. Conse!uíliro La· 
layete, acompanbado pelos nUlllllrosos amil{os e admiru 
d<>res do grande poela das .Apothcoses> e da .Fonte da 

Matl'N~ cemiterio, notavam.se pCSSOHS do maior destaque 

nas l.jl::~ ?:c~~~~~~~~d~sec~~õ~~li~~:. foram collocadas no 
seu caixão morluario

Ao baixar á sílp~ltGra o corpo do inconr~ndivel can 
tor do .Cyclo da Perfeição., faloll o dr. Povina CavaleaHte . 
O discurso desse ilIustre e!lCriptor ' roi uma bella peça 
cheia de emoção e de saudadc. Traç\lu, em phrases r"pus· 
~~C::ed:" t~~~j:~io~ ~:~~~a~:~~~i~o~eIO~:r:l~a~~~:es~o~~l~ 

,. tuindo se um dos mais aprt'ciados e mais not.uveis poetas 
.octemporaneos. o orador releriu·se ao gesto tragico de 
Hermes Fontes - que enlutou a sua petria e IObriu um 

~~e~~~~~:sP"'~~~~ '~~~~~ 

E~fm~~e~~e c:m:~~\~te.::~ dOO' ~ ...~~~. . ' :;8tft~~;;;e.... 
das relaçoes cOJIImerclaes entre ,a R!I~Iate o 
Brasil. Tomandot pelo lado politic~l ' vé:'8e;cDl o 
haver partido a lembrança de adeptos i"-;dá:;:(loll
trina· communista ou de organizações ' iIilluen· 
ciadas por Moscou; loi de commerciantes e ' fa
zendeiros de café, anslo pela aberturli ,de no
vos mercados ao princlpel objecto de .seus ne
gocias e producto em a , do q!lal se apoia Ó 
thesouro nacional. Esses cavalheiros, sob o go
vernG dos soviets, não Jeriam direitos pollticos,
pertcnceriam ás classeii lúspeitas e vigiadas dos 
nepmans e pulaks; as md!s rigorosas penas lhes 
estariam reservados no caso de qualquer trans
gressão 'das leis estabelêcidas pela dictadura 
proletaria. E' evidentefiue não desejam senão 
vender o seu café aos ,J,'lissos, nito pensando si
qucr cm importar o sysléma politico-economico 
deJles. 

O argumento de que devemos manter .os 
russos á distancia por não nos convir sna nova 
moral e seu novo regime cae por si mesmo. 
Seu antigo governo absoluto com o czarismo 
apoiado no kl/out tambem não nos c'lDvinha; 
mantivemos com elle relações mais que com
merdll(!!> !;em medo do contagio. A moral da Tur· 
quia polygama e muçulmana não podia convir ao 
christianismo brasileiro, entrctanto lI1antivemos 
relações com o Sultão e não augmentámos o nu
mero de esposas nem perdemos a fé em Christo. 
Velllas relllçües com a França e Estados Unido~ 
não facultaram até hojc rt:cebermos, em frascos 

f:i~;rr~gl~f~~~'Ci~~ T~~xoas q~calt~s~l~nf~n': dW~ti~ 
cscripto com o fim de provar a vantagem em 
eontillUlll"OJOS al'nstados da Russia levam, justa
mente, á crença do contrario, pela fragilidadc 
dos fundamentos. São do mesmo quilatc dos de 
urna criança que não abl'e os olhos no escuro 
eom medo de vcr fantQ,smas e do raciocinador 
debil quc não vae a sessões espil'itas com rcceio 
de acreditar. . ._. . ....- ' 

Dessa celeuIiia leV'ilill a contra o reno· 
vamcnto do interc!tmbio mercantil com os disci· 
pulos de Lenine o que rcsalta cll1ramente é a 
forte campanha movida ~?los concorr~s 'com
mCl'cines, aos quaes compramos por aIfos preços 
o carvão, o kel'ozene e o tl'igo. Sob o nome de 
politica pan·americana o que vimos fazendo é

Ü~i~~!~l~~~l~ aiiftr~~ ~~'a~~~~~~~r;g: ~O:p~~~::3~ 
~~~~~ct~~l~~~~~~:o, ~~~.ti~~:~t~~~!f; q~Sosr~~~~! 
-americanos'? Compremos, pois, a9s russos. Os 
russos precisam de café, mate, ctc.? Vendamos, 
pois, aos russos. Troqucmos rublos e réis e 
fique cada qual com suas crenças politicas e 
religiosas. Nem o commercio interuacional foi, 
em tempo algum, de 	outra fÓl'ma. 

JOe=. @Ol;L;'\«.~O 

vacuo enurme entre os sens IImigos, que não ..ram poucos. II_~_-:::~~~~~~=~~~~==~~~~~:I te nos meIos anglo.lOl1ulDos . . t., - _ . . 
O discurso lIe Povina Cavalcante di:ixou forte impres' I' -.. em prol da eUligl'ação para a I11IllIS 1açoe::> 1l1U n lC Ipa

silo nos presentes. Dunla tllntl}tiYa dil 'IOr Rupp Junior França e os paiLcs da Amori- es. .qualquer peSSOêl PO
----------.--- .____ I' \I O I IJ· ca d') Sul, dera levar todos os es

.' d ;}~-'r.SS I '·' '10 em J ·0 PeSSf'B Rio 28 - A bordo do .!tai- Tcm rccrudcsci(~o. aos ulti' clarecimentos e suggerir·o ffiBlln roeu DII5a 11 Da u pÜ» partiu hontem para Sano mos tempos a aCIl~ldade da .IS medidas Que iulo-ar 
-JOffre em . estaÔ e1 

'

-, ta Catllar!na o dI'. Henrique ~:I~:~~~o:~~r~el\r~~~;er~nl~~ ute,is. ' .. 
-:D::-. João P~sso~, 26 - .Ha tempos Rupp J.UDiO~, que esteve ncs- cerca .le 100.000, na presiden.1 Os trabalhos dessas 

O h r' S lei d fi ' - t ;- d o fU~lcclOn~no pubhco federal ta capital ourante tres sema· cia de Bombaim a !aVOl' do es· c0rJ1111issões serão pu
e OICO o a o SO 1eu ~ ai npu açelo a GellulOO GUlln~raes raptou 11 es- n~s tratando dos seus nego· tabelecime>nto ~m outros pai- bJ ' ~ > I._ . _ 

. perna esquel.da posa. do negociante desta praça CIOS particulares. zes elo receio da 'concessão leos e POI,eIao ser a 
Pans, 27 - o rr.arechal Joffre vlllha, de alg-um tempo a ElyslO Gonçalves, ausentando-se A proposito diz . 0 Jornal,: d ' ' Ptonol11'a ' lndia o que companhad0S. pe OS lOte

e~ta parte, soffrendo de uma e~t~rite nos ~Ie!nbros in~eriú!es. ?u· desta capital. Hon~cm ambos se .0 UI'. ~iupp. é chefe politico \'i'ri:~ modi:ica~ Drolundllmec. rts~ados .. Asslln 
l 

aquella {, 
bltamente aggravado! o mal ex~glU promp'd mtervençao Clfurglca, encontral~111 occaslOnahnt';n!e na revolu.clOnarlO no seu Estado, a sua situação a'clua!. deSignara um represen"''-'" 

•que acaba dê ser feita com eXlto. . . rua. ElyslO Gonçalves alveJou.o onde Já pertenceu á assem- Os cheles do moYimcnlo emi. tante para acompanhar o 
o estado do velho mar~chal IIIsplra, no entanto, alguma I~ptor de sua mulh~r com dOIS bléa legislativa. e. desfruto.u gl'atorio iabam a doçura do d" rit d 

'\apprehensãú. hros de revólver, fenndo·o gra,\ de grande prcstlglO nos mais crma do Occ'dente da Eu"opa exame o lOque ,?.: , o>. Paris, 27 - O cTemps> annullcia que o. marechal Joffr~ vemente. , . . elevados circulos 80ciaes. A e Ido Sul do Icontinenle ~me' que _ hQuve na. a.dlfllnIs
'. f<!1 tr.a_nsportado, ás dezenove horas e deze mlO~tos, para a C!I' Recolhido ao Hosplt~1 d~ sua a.ctividade de advogado licano onde acrentuam nüo traça0 €lo rnumclpl9 de 
;" mca}~o~ Innãos de São João de Deus, onde meIa hora depOiS, Pr,o.mpto ?occorro, o fendo ah 

X4 ()!f.rJ.a amputação da perna esquerda. fOI IInmedlatamente operJdo. 
.-----.--- --. 

Chegou o sr. Epitacio Melas ~n se~!I 
1'1 U IIIí lIu 

-:xx: - ,
~':i::_ ~IO, 28 -Encontra-se, desde hontem, no Rio, tendo re· ALFAITARIA CARDOZO 

.""gr'essàdo da Europa após alguns mezes de ausenciado solo patrio,I':======:::::=~~
o ir, Epitacio Pessoa, .que viajou no · Conte Verde. em compa·l, 


. lIhla de tua esposa, senhora Mary Pessoa, e de sua filha sendo re· f' d •
~bido no cáes por elevado numero de amigos, entre os quaes se U"IU a pnsao o sr. 
viam o ~presentante do presidente da Republica, ministro de Es- 11 , • 

,~ ~ . lori.dades e pe~soas de destaqu~ social desejos?s t?dos de
. ... . 	 Tlanqulllno de Souzat~,emunharao ex·presldente da Repubhca a sua · admlraçao e opiaui-'que Jtntiam tm vel·o novamente no seio dos seus com· Bahia, 27 :-- O sr. Tranquillino 
patrlo.... de Souza, filho do famoso co-

O tr&l,lUUanlÍCO em que viajou o sr. Epitacio Pessoa de Vil- ronel sertanejo e chefc de can

conqUIstou para o cIr. Rupp ~Xistl( o problema da falta Montenegro. 
um grande rel)ome proIissio· de trabalbo nem preconceitos _____-=-_.___ 
~al! .provado em trabalbos contra as populações mestiçaR. 11m Bnent••n [..... DhwWI 
JundlCos de valor no rõro de 
SaDta Catharina". 
= 
ANTENORMORAES. 

cirurgião.denti~. ta 

RUA DEODORO N. 26 
-

R t naal ~ , I 1110raUIHII uO IgI I 
Lisboa 28 _ O nadador 

Luis Maia l'~alizou .· a traves. 
Itf~ alt I nou. capital deu entrada na Guanabara, um pouco gaço Marciolino d~ Souza, que se sia ' .lo'l'ejoa ·nado'. percor"
dcpo!. da h,ora mT que ,c~a esperad?, de form~ que, ao at~ac.ar !lo achaya preso .na Delegacia ~ili. rendó " Dove:iiJÚmolliettos' eDÍ 
CJIO"J do Pnrtdtnmpactaera a nmlfldão que ah se compnmla, m· !~r, e fêra u!!Jmamente remOVido uma ,,]ulr& e;36 i'nliIiúios; . . , 

OS DRAMAS DA 

RUSSIA VERMELHA 


~ Dcs""nda.5l! O myslalo do 
desappal'!:cimento da 'amUia imperial 

-0
Sens8cionaes revelações feitas '8tlrora por um 

a-eneml Irance7.. 
Paris, 27 - O vfo de lJI)"6krio que eAvoMI OI dHpojo. 

família' ,..... f)(trotada pdoi boIcbeví.t1al tIA jQIbo 
1~ 1 8.:..~ Iclkrinetborr. foi tm pvte Itvantado ~ i't~ 

• untl uwnin, "'tio COfIIlI'IVIdan~ d forças ItlIí'boIctJe:Ii.tu 
que operaram' ilã\ Siberià, " - ;'

1)0 velho~militar ofrancez;' uma carla enviada .á imprensa ~ 
velou sua viagem dramatica com tudo quanto ficou outm!a no 
poder de sua familia czarista, a saber: 311 artigos cóntiá~ em 
valizes, que elle, á approximação das forças vermelhas, levçll PI'1I 
bordo de um trem, a caminho de Changai, dali tomando um " •. 
vio que o trouxe:' frança. " 

Em Paris o gel1eral entregou·a ao archidut)ue Nicotau. O tte
neral Murici accrescéntou, com ludo, que não tem conbecimmto 
do que foi feito dessas reliquias que compreende uma forte ~xa. 
contendo despojos humlnos encontrados perto de Ekatefinenbw\:', 
onde os corpos foram desmembrados e queimados com acidQs e ,. 
zolina. 

Entre esses despojos figura um anular que se Ira 
seja da Imperatriz. 

Apurando ascondiçõês 
actuaes do operariado 

O total dos "sem trabalho" até sélbbado existente 
~ra de 1.1.500 - A viagem do LJrofessor Joaquim 

Pimenta ao norte do paiz, " 
Rio, 28 _ Nos diversos poslos de eslalisli~a inslallados nà 

cidade para verificar o nurr.ero exaçtótlos operanos aclualmente 
'sem trabalho', era, hontem de 13.500 o total dos qu~ se inscreve
ram nos referidos postos, entre os quaes 2.628 pedreiros. ., 

. Estendendo a organização da interessanlti'lesgtisticà,-'que ser" 
."íràãe base a providencias ulteriores do governo, no sentido de 
solucionar os aspectos da questão 50cial no Brasil, o professor 
Joaquim Pimenta embarcará para o norte do paiz, por todo o 

_ . (ranscorrer do wez vindouro, onde irá proceder, com a mesma 
'" : ;dt;entação ,impressa nesta eapilal, fi apuração das condições do 6pe.

rariade daquella região. _ 
A excursão do i1lustre sociologo aos Estados do ilorte, se 

iniciará logo que t ('ll11Í1wlo~ os serviços que se ~csenvol~em no 

r~io, em Niclheroy e Petropo!is, sob a sua supenlendencI8 geral. 

8mmr81ãn in~lã~ã~ara 8OmoPi"I RelllIe,í eslfll'liál I
la ~D Sul 	 Suggestiilltl ~I Dnbli[l .....11 IUliil 11 • 11 11 

- - - 0 
A propaganda desel!vo]- O "Estado do Rio GnU.l
vida entre 05 mesttçOs de, . de Porto Alegre. diZ 

de Bomoail II saber qae 'Para a com-
As (olbas'dc l)ollllJaim (In. missão de S\'ndicanci~, 

dOSlãc.) no.ticiam o vivo movi- que o interventor nomea
meuto r('gl~lradu rcc~nl(t.men- rú para examinar as ad

' 

--------- UIII 	 111 RlrI ....., 
-::X..ll'l • 

Collarinhos duros e Tokio 27-:- A guarda imperial 
. inrug:aveis SÓ na prendeu o joven Midari Yoshita·

ALFAIr..\I~IA ke,deOsaka, qllan~otentavarom-
CAPDOZO rPaer aOprcooxr'ldmãOardseo! IdsOolal."lmepentoradPOar'

'1'::========== Hirohito que regressava da Dieta 
I· 	 As auioridades duvidam QU~IUdldlsl Issalll I II dle levasse a disposição de com-

8SfI~8'1IIel .. mettel acreditan' -' ' ' ,.......,ID••IP[lal uma violencia,
do que a sua intenção era a de . _~'"~''' ...... " solicitar assistencia economica' a 
1IU!I~lIln"'RD sna majestade. . 

. . .•" 'If!l DI . . 
No dIa 27 , ci ~~el! bal1d~~?s, A' s'ltua'ção do fu_rlê- ". 

d I'e,olver ~~~!l~o, 8&S81- .' 
t ~m n ngcnc~a.Y Iii~!I:~dsare cionaHstno i)UbIiCO"" 

~t~'p~~u~~ ~i::.n~Qr~c:=~i~:~~'i!r~r1 E::&ll~~~~~=$~~ Tt~~ ' M;;I~· ·~G~~'~s ~:~!~3::Pta~:~!s~.::: RiC\ 2a-~~X::~ndo,dtn. , ~* . bJm como ~ ~ do mOYÍ - hoJe- Rto, 29 - 1"01 ~IO , di.· doa e preradoa do Cltabol . Iro d~ br~ di;za, o dtcrtlo 
~ 10 f'Po' ... ouhIbfO. A pc " e-s11 proctMndo I po.roao do ao" roa do Et'ldo olrnouto, roubaram a quanUa do iOW1~ provi.$Orio, Htabde. 

. . " ma b.nda do Cotpft de BombrirOJ, ali posleda drsde cedo, prsqu' pIIl cobrir o ~ de S.I I. C,lblrl a o I r. 1· tO- de 16.000 dollarol, lus:tl1do, ~o • ,.~ do funcOona' 
cxcaaloa mardtu e dolQdo" 	 paradtito. ento Mario OOIllN di Silva. ... I (UNa, Dum autolllOnl. Irmo P'lbIIco, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ItlI�'boIctJe:Ii.tu
http:Dcs""nda.5l
http:at~ac.ar
http:cirurgi�o.denti~.ta
http:esquel.da
http:notavam.se
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2) 	 o BPTAOO

Em~resa Nacional de Navegação 'Hmpcke 
Tl'ansportc l'apidtJ (L~ pa:-.sageiros e de carga~ com os 

pa"l\o!etes «Da r! ,Hp-~f ké~, « Á la» e «:\'lax» __...:.............""""'''''''''z:zl:...io.._'''. __.....;;",......____..._ _______.... .•
~"" 

Saillas men::als ie s.us ,.,.r.s ... ",10 de;n.'I.......' 


Linba Florianopolis-Rio de LiIlha Paranagaá, escalaD- Linha 
Janeiro, escalando por Ita- do por l1ajahy e São Flol'ianopolis 
jahy, t;. Francisco e Santos Francisco Laguna . 

Paquete GlrI ....e, dia l' ,.. 
" 

Paquete .1." dia 8 PSfluete Mal. Paquete Mil, 
dias 

Paquete Clrl HllPHe;-dia--l6 - . -.... dias -~~{) ·__·_--- ..· -2, -1-2.-11.,..-27.... 

hlla.te ...., tia as 
Saidas 

Saidas ás 7 heras tia manltA Saidu ái 22 horas ás 21 horas 

·So-TOdO o movlment•• de lll\s:sagell'os (;. cargas e l~itCl--peJo
AVl trapiche Rita Maria. . 
PASSAG!NS: Em vista Ga grande procura de accommouaçõps E;.UJ nossos 

\' apares, scientiHeamos lIOS 61'6. intereS&Hdos que EÓ &ssumir(-mos compromisso 
COftl os commodos reservados, atb ao MEIO DIA da salda dos nossos vapores. 

ORDENS DE EMBAkQV~:-Para facilidade de ser\"iço só doremos o~peDs 
de embarque ate ,.MEIO L-jA lia saida d. D(lSSOS vaporef', 
:_ ',;(Para passagens, fretes, ordens de <.>mbarque ~ demais in(Ol'ffihçÕ\'S, com os 
prl)pl'ie~n.rio.! . 

fL-----s:--==-- - I~" "!I:'''J!lI! $o!.A
'. "0. 	~ ''''''''--'-.-' 1~1U· '_v~O: v:!~ 	 u~;'G= A ,. ( l y 

B~~~:8B;~~ a' I I~ 1l1Ai.to'lJ~1 da A'nu. ]-..DA
\:o~ ,,-1 	 • õ.~ .. S OI' I ! ~ "',," AO, \J . U .vu 
~~ ~U 	~!e~~ O" ll ~ n I 

. ~~tE ]~~~': 1!~ O i-e :otensef,
" '" .te.. 	 ü'" c ".& ",c li I~ g.-o .. e 'õ S':::3 ..... "li: U -~ 0 habil c/inic9 pelotell.~e e distincto secretario do dou· 
:: ~og.~ * o~ &.~: ~.:;g" .~ IQ Centro Médico 110 Hospital da Santa Casa de 
" -.: - o -... O'" ':!I: Pcluias, dr. francisco Simões Lopes, assim expende ~uaI
'" t o II ... V" ••-~ c'" ~ Itl'inião, acclca do .Peitoral de AlIgico f'clolcnsc.:


I;2.llZ:: ~à 8 l:.~ ~~ ,," ~ I IlImo. Sr. Eduardo C. Sequcira.
e~;:l ~ ~ ~ -a :: ~ ~ t:I f ~ ~ I Os resultados inequívocos por mim constanl~l\lente ob
! 1&>'" "'OI ~ CI3 :1Il1i 'iQ11 tidos com o .Peitoral de Ang!ico>, preparado nesta cidalr"" o -"ií ~ ~ 'g 1- &. C 11.. I de sob a vossa direcção, levam..me espontaneamenle á pre 

~ ~:~ iS :;~~ ~ til: I H~~fca~e;u~~d~i:tu~:smu;,T~~8::Li~s ~P!l.aa~~~~se;!l;p.lí~at~~r~
-=-~ e :.og"""1 ' I..c:: e'~!! c::. C 4 .. (,) ~ ac"mpanhad.15 de tosse. Sobre e.sta, aSila acção exe.rce-se 
~ " ~Oi.!::l ~:2:: ~ liI ~ i de um mod. lã.. clíicaz e proQlptO, quenão se àeve hesitar 
~ ... OI ~ _9 .s~ -c tt R em preferi·lo a qualquer preparado congcnere exirangeiro. 
c.2 ~ ~ ~ ll:» ~ i ~ ~ n i' Apreciador das suas qual!(looes balsamicas e sedativas, 

o - - - fc4 I' 1.;1 estou certo de que (') vosso excellentc •Peitoral de An· 
-=: co!? e c:» !3:!!ã ')' t . ~~~?s'aç~~~e merecer dos meus colle~as a mais larga vul

liII 	 Pelotas, 2 de Setembro de 1922. 
(Firma reconhecida pelo notario A. E.ficher). 

, Exigir O Peilor!! lIe Ingea Peletensa 
Licença n' 511, de 26-3-906 

Deposito gelai. Drog:zia SEQUElRA - Pelotasr~fj:J~I' ..; ~.:~~.~~.?1~ ..m. , . Em Curityba na Drogaria Sicgel &. t::tzet, Mi ncr,a, André 
d~ Barros, etc. Em Florian.., ~o!is : l-Ioepcke, &, C., I~au· 
lino liom &. Oliveira, lIodoJpho Pinto dol,uz, Vlüva Ohrls
tovam d.! Oliveira. Em J(;invillc: Hénrlque Jordan /I; C" " ~ .~. ! • etc. Em Paranaguã Alberto Verga & Cia" et-::. 

.. .,*,. . - -'--...... "••••••••9..
•• se )'j'liIa mobilia com· 

••···' asili:õ~Ru: Vi -------_~-;;;------~~~t~:r~eçPre1~ °t4 B-!J-II-nllllliIllIBIIJB@;ilili.lEliI-i1-IIiIB8-1iI~1iIlEIIJ
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TinturarÍa da 1doda 
-o-

Rua João Pinto 34-.-Phone 311 
Completamt'nte reformada e contando com pessl'al .ha
·bilifade .-no ràll10 está esta casa apparelhada para servir 

da meUi()r forma a sua dislincta freguezia, 
-·J.:~.v~gens "ce tinturas garantidas,_,·' .A Tj!1iurari~ d~ Mixia' 
56 emPft'lA 001 , eus '«viço 

maltlw blr1

.<-::'.~2:'; 
~-<:. 

DIA 5 DE lAN~IRO! 
I· 

I~ 
 Anno Novo! ,Nêva Scirte~t; 

'i': " .. 

Ili] ltlni~ unI grnndioso sort(l,iúl . 
.• - - - - - . . - - •.. · ' ·'-0• •. . • 

1 prem!o no valor de 4:850$000 
10 premIos no valor de 30$000.. 
10 premias no valor de 10$000" 

.l'Ii-! uitas ü:;gn~Õê8 I 

Habilitem-se! Insr:l'evam-se ! 

ã~~~~~iô 
A - Credito Mutuo Predial» no afan de proteger ao bom pOVO 
desta cidade e scie:tte da afflictiva crise que ora atravessá

mos, vem por meio deste convidar a todos . 
quantos queiram emprestar-lhe seu concur
so para ang-ariarem illscripções. E' trabalho 

lucrativo para pessoas dctivas. 

Outrosil11 [lvi~a aos seus dignos prestamistas que 

está rehabilitando cadernetas, dispensando 


os pagamentos atrazados. 


Q~ 'r~Iil~~ ,fi.>:1Pensão Central 
'·~'1i.iiil"/lQ llt1 Rua GDnselheirD Mafra,n ,.;- 44 
;j j lt1 FhjrianopoHtÍ .,:::"-, 

! Ricamente mobiliada com moveis novos ~ 
com o maior escrupulo hygienico. Cosinha 
de la. ordem dirigida por perito cosmheiro 
conlractad6 eSDf.cialmenle .para que às re
feições offerecidas a ,distinctadnilg.uesià que 
nos honra, seja a rr{êsma decotÍlplelo a
.grado. pois, .não -:poupamos esforços em 
empregar geneXQs., ~~ primeira ·:Qt.i~lida~e. 
com a severa tlséahsaéão dg prQpnetano. 
Acei!amos pensi~~i§léiS int~'f:!.1ps 11 P.f~S 
modlcos e tornecemos refelçoes a domlcl

7 • lios, Excellentes instttl1ações SlInitarias cem 
éxcellenles banbeiros Quentes e frios. Q llel 
,(afu ,dar-:r'1l!>s " a honr de IJma v1si t6.. é a 

Ru~icii..,~'i'h.j,o M.'r., 44 (.ob,-.) 

'-uMl~ e F1Ip~1:'l: nu h.i.~ . u " ,, 1vJ~ no r.rr~(.1 IM A 'E 
. ' lio esquet,;ltOl. C' 11 (1 flUI. ,julio Pintu. 3-t neÚl -(Phentx é o UnlcQ \ 

]<) [; O j\'F., .111 nome do leiitimo empl.s I 
RUBENS DAL GRANDE Iro). EXI;:.;: pharmacia o, 

i. nOJ1~e .... ftIIII, o l 

IIIIIBlIIII••IBIIIIICllIII••••••liilmais antia-0Lo mais 115 l do e o maIS conheddo 

./ 
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:. • 
O ~êt?d9: 

'0' Dlario Vespertino ~ 
• ,"UtItnIIEST.UIb 

•" ___ . 
Dlft.ctot: ALTINO ·FLORES 

Redactor: 

l Oque se pode fazer Anniversario da' 
princ~s~lk;~ no mO.mento HermlnlaI", > '.... '·,·'<~C . 

. ' ''':u:--' ', ireS;:,;,;>. 
-' Rio, 2~ . fyia aerea) .-: ' O' sr. náÍ'rosi'C~~8ál;~ e~~Tllta- A htstoria do casamento 

,do .peI9 eDla,rlO dI' . Notlc~as•. ~equi, .falou ~lobr.e/o~ . OVOI da a nniversarianle com o 
~~~o:~~~o~~T. a Revoluçao VQIU abrtr'na': bletorI8 ·· tla repu- ~x:J~ai~er Guilherme n 

CASSIO L. ABREU-A duvida .que aVlislal1l 011 espiritos timldoiJ e á~i'e8- . ' A;prll!~"" Herm1u1a, po
Oerenle: JOÃO MEDEIROS sados que se II'I'ostram preoccupados com o futuro nãotem sadoll.lS:KaJlorOullherm li ,

razão de ser. Temos o campo limpo para edificar, e 08 cel~brou,.n~ dia 17, o le~" 
ASSIGNATURAS: &ct08 do governo provisorio, ainda quando nao acertados, quadr~geslln~ 14IUndo 1LD1li.~\ 

AllDo 35$000 slo sU8ceptiveis de ~mendas, porque tcem caracter transi- versarlO, . , 
Semestre 18$000 torio. Tão pronwto attinjamos á ól'dem constitucional, tudo . O ~eu casamento coIllo &ni'; 
Numero avulso $200 se reporá. Nesse momento, é que se edificará de maneira. hgo Imperador da Alema~nalil 

oatarla em 

eHicaz e duradora. !ogo dep?ls do falleclment~da 
Réd.acn15o e Officinas á " No momento, basta o sr. Getulio Varras ex1air a paz Imperat.rlz, caU80U sensaçi1~ 

....... e ordem e nos dar uma lei eleitoral asseruradora de uma na SOCiedade aIeman,. equi
.. rua João Pinto n. 13 verdadeira representação popular para que o Brasil tenha v~lendoca.escandalo.<f'/)l, além 

Teleph 22--Cx. postoI 139 governo e leill de aceordo eom a vontade e indole do seu dISSO, o fmal deum dos mais 
'-._______- povo. Obra, será a da constituiçlo. Tudo o mais sita medi- estran~08 romances de ~IIl,or 
-. -- dai transitorias que o momento reclama. OrganlzemoR 1\ dos ultlm.o~ teIllPos. A prl~ce-

luta eleitoral do futuro, disciplinando as correntell tia Ol,i. sa Herll!mll~ VIU o ex-Kalser, 
nião de 'todo paiz, fundando partidol em torno de principios pela primeIra. vez, D. o .casa-A b J. Ie não lO redor de homens, para que a gr,lllde obra cons' mento d~ SUl!. Irman maIs ve

+ 	 h titucional seja a expressão exaota dai nOISIlS tendencias e lha, a prm.cesa Eml!la, c0!D oaJa Y neceSlidades, 	 con_de Erlc. Kuemgl. Tmhalt No presente momeuto histc:.rico, o Brasil deverá fazer então dezesel~ onnos e con-
A cidade de Itajahy, diz o jor· obra propria, mas adaptando-se á civiliz!lção contempora· cebeu pelo, Imperal!te uma 

nal cO PIlarol., começou a ser nea, enfileirando-se ao movimentu social do Flundo mo gral!de admlraçao. nlz·se que 

• 

CDIEIIIAS PlBUCAS 

No Pavilhlo sito á A venída Hercilio Luz 
esquina da rua General Bittencourt. 

THEMAS: 

•

Terça-feira, JO de Dezembro 
....... 


Sexta-feira, 2 de Janeiro 

~'I.IiII. 

A 's 19,45 horas - Entrada Franca 

~11II~1BBRIJliJ~ª' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
~ 

". ~~~~~ra~~: =e:~d~ed~oa1::s dem~~ 'lbra de dl:speit9c~ _ q!!~.s~ emp'enhlll11 os incon, ~f;·~~~S:!;~~ i~~:t~~8~~:BK,;lnt~nnte. ;'~lIdt1lml Patronatos. .._,._.,"., 
.que parecem visar estabelecer a tentldol, phenomeno natural d(l elloismo humàn'o ' e que 'se lo então -'kalsel'; 'chagando"a 111'--.--. '-"[1'.-' .... íll- ---IH-.----.. '--"-- - '-' .t .' 4,'" 
duvida ã cerca. da .estabili~ade do ~egistra sempre na historia das revoluções, não poderá recusar-se. a Ir ao altar c~!D IUIllIU '. ~ U 1111 ex lRCl'QS 
governo prOVlsono, perhdos no Interrompcr o cuso dos acontecimentos que ora se iniciam o seu l!0IVO. Mas a faml~18 ullllallflllOD 	 ".. 
seu '1:onjuncto, idiotas uns, joco, deante da per~pectiva de grandes promessas para o futuro. cons.egulU ven~er ~ sua r.esls- IUllIlIIlr Tendo o sr, PedroSiquei.ra, 
sos outros, alguns ainàa mere- Depois de outras considerações, porque o jornalista tenCla e a CerlDlOTlIa reallzou- Marcilio Sant'Anna, ex-inten- nomeado director do patro:
cedores da atlenção da autorida- procurasse sondar de onde sairá o futuro presidente cons- se. .. . . dente de Nova Trento (Rio G. nato agricola «mogo Feijó- , 
de policial. tucion!!l, o sr. Barros CassaI declarou que ainda é cedo. DepOIS dlss~"Herm)ma teve do Sul) devendo passar o gO-1 em Ribeirão Preto, solicitado 

O referido jornal commenta: Nao ha elementos para tal conjectura, e 'aecrescentou: poucas occaSlOes de encon- verno municipal ,\O prefeito, seu prOl·ogaçllo de prazo paar to; 
ePoderão estas intrigas estabele- - Tudo depende dos aconlecimentoB. Por exemplo se trar-se novamente, com o se- successor, solicitou ao sr. flores mar posse do referido cargo, ' 
cer receio nos espiritos fracos, a Constituinte fosse logo convocada (e eslamos certos que nhor da ~le,!,anha. Causou-se da Cunha a tomada de contas o encarregado do expedienle 
Pessoas' sensatas, porêm, não isso se fará) o er. Getulio Vargas. que mereceu a contian·. com o prmclpe Johann Geor- de sua admini$üação, officiando do Ministerio da Agricultura, 
~er'lj6 t.omar a serio tnes .I?er- ça da Nação em armas pa.ra o alio Posto de chefe do go- ge Schocb~lcb Car<;>lath. me'!'- ao s~. Raul Pllla . para ,designar na ausencie. do sr.. Assis Bra
fidlas, PoiS quando se venflcar verno pro\'isorio, com mais forlc razão mereceria a in- bro ?a .aristocraCia agrarla um fiscal do Partido Libertador sil, mandou arcbivar o res
com ~ lidão a fonte de oode vestidura de seu prc~idente constitucional da S~lesIa, .aos 19 anno~. ~e- para acompanhar a devassa. pectivo processo, á vista do 
ellas · êmanan, o que não tardará Esse é o traço dominantc do espirito do estadista rio ' ve cmco fIlhos e o prlDClpe .---------.---- -.- aeto do governo provisorio 
ant.e as pro~dencias que a au: graDdellse .. T8~to isso é verdade que, pela sua serenlda. falleceu em .1920. . Qllelll 'l,.ll()ll'? que extinguiu o dito patro
tondade esta tomando, ver· se-a. de e respclto as 1l0rm'lS que \'oluntariamente se traçcu, A sua paixão pelo kalser " • .'j • nato. 
que não sãs dignas da ml!nor temos a impressão de que estamos cm pleno regimen nunca morreu no séu coração. Pede-se i e'soa que encontro O encarregado do expedi
con~id~ração por parte de ho- constituciona l, a contr~star com a situação crillda ante ri- EUa . falava trequ,entemente no trajecto ~a' rua Con:>. Mafra, ente do !Dinis~erio da Agri
mens livres e alhvos que na ho- orme~te pelo sr. Wllshl!Jglnn Luiz, que se collocara [óra n~lle com os seus filhos. Her- João Pinto e Largo 13 de Maio cultll1'a deIXOU 19ualme~te de 
ra da tormenta souberam man- da 101, exercendo um goveruo de despotislDo e crueldade mmia ?hegou a Doorn com os uma alliança com as iniciaes M attendel' R proposta, feIta pe
ter-se firmes nos seus postos.> Mas.. se 101' 8d ia~a a convo~açãn da Assembléa, Minas de' seus h~~os a . 3 de J~lho de L. M. i! datas 24-12-29 e 20-12 930' lo direetol' do Serviço de 
Divorcio no Urm!Uav ' vera ~8r _0 '~~ Ulhdltlo á 1II~?lSlr~tura /,uprema, . ~~~;. n~i:~ dias depOIS, esta- o obsequio, de entregá-Ia nesta P~\'oament~, de transferen-

O" . bIt -Co J - d 1:. ~	 cla. do medIco. do ~atronatoI nuo IllÇO essa COl)J ct~r~1 senao porque admllto que, 
d~~i{;I~ma d~~~r~il)_~~~~sac~sa: com a den·ota dos vel~?s pol~tJcüs do nOl't.o, não veja. na-
mento-Solicitem informãçõl's gra- quellas parag~n~ nenh_ma figura de proJeeção naCional. 
tis ao sr. F. Gieea Montividéu ou São Paulo esta 8 braço.s COIU seus prOblemas internos, tan
aos representantes no Brasil srDl- to d~ natureza partidarIa, como de politica administrativa. 
DEROT, Fco. Gicea- Caixa Post!}1 O RIO G~a!lde do Sul, ilor SU~ voz, não p~etenderá inco~-
35!í6:SliO Paul,? ou . ao sr, Voln;y rer no 'yICIO da poIltlca anterIOr, monopolizando a chefia 
A.Glcca ~vemda R!o Branco, 133 da Naçao. Em Minas ha nomes qu<: se prendem á viva es-
Sala 17 RIO de Janeiro, phera polilica brasileira, entre os quaes o sr, Antonio Car
-"M-u-dam os ----- lo~, o grande leader do movimento liberal que acaba de 

.1" ,-, 	 t~lU!llphar. Nao é, portanto, de estranhar. que o povo bra

• tempos. " ~~:f~o d~o~~v~u~~r~~~~S eE:~~I~~iO~~?lhendo livremente o 
Os 	homen:3 não . ., 

mudam .. , 12I!21l§1ml2l!2lI2l~I§II2I~ml2ll2lril~i2IlS3l21l21mlillil
Rio, 27 (Via aerea) _ Admi- 121 li! 

rou-se o ex-presidente deposto 121 A Ca s a I b CliJ 
que tivessem ccmparecido pou- !õI ..4 i a n o ca 


cas pessoas, deu f,O os aniigos ~ 11 

· ~Ã~~f~~~se~re~:~~~ba~~~~~~ ~ sita á rua felippe Schmidt 11, 19, co:nmu- ~ 


Ihe 'segurou a valise; o que to- 121 
doshavjam de querer fazer fosse 121 
~1I~:~n~as~~~~~e~!~·im, 121 

Q .." d f ' I d R 111 
= publ~::' ~o o~~~~n~~a :m aq:~!tI

· "'embarcaram' D. Pedro 11 e os 121
' b d f '1' d CliJ 

·. :mem ros a sua amlla, . ven o ca 
:;".·'André Rebouças que os princi- lf.I'r'1Jes, 'filhos dos Condes d'Eu, iam !ti 
, . egúir sem um. professor dOI'su_ CliJ 

, receptor dos mUitos que ca 
a honra _de.o ser ~m- lf.It, coroa nao tmha. caldo 121 

nica á sua amavel freguezia que acaba de 121 
receber para a~ festas de 121 
NA TAL E ANNO NO,VO ~ 

~ 

s, redacção que sefá generosamen-O'F,'I te gratificado. r &n~o I omeDO - ,.----
. . _ . n I!lSD da bupllnra de IIhdUI. 

C1rurglao DentIsta U UI l1l\I nua 
Especialista em dentadu- Raml" 

ras duplas anatomicas, At- ,U . 
testado peloemminente mes- COl1st~ntll1opla, 2.7 -. Otn· 
tre da Odontologia Brasi- bunal mlxto .tu~cobnta.n~lco 
leira prof. A. Coelho e confo.rme fOi Jà nohcl~do 
Souza. examll1al~do as recla~açoes dos 

do~~~I~~~~i~l!~ad.:ser~aã~1I~a~~~~e~~~red~ ~s:~!~odeAt~~I~ 
11 'i, e de 1 ás 5 hon:s. que t~m Sido avaliados de vanas 

Puços modicos maneiras, s~ndo.lhes dados. v,:lo
res que vanam entre 50 Illllhoes 

Ktis~namul'tl BSlanau de e um bilhão de dollares, decidiu 
P que não têm ' competellcia para 

ser Iqn~i~O ~fd~r~~~7~a~ sO:~~e~I:~Çãgri~~~ 
O povo da Ikmania nico. 

recebe com hostilidade Ha dez annos que os herdeiros 

o celebre phi1oso~hq ~~ s;~t:~ v~~;~~CI~~~~rie~~~~~ 
A chegnda do le tld(!f !D~!8. entre as quaes se contam os 

um riquissimo sortimento no., e celebre theosophlsta campos petroliferos do Irak, que 
de sedas, voils, tricoljnes e outros tecidos ~ ~~~~n~~u~:~ ~oBU;~~~s~ P:~- foram confiscados ao sultão pc·
f' , I' d' CliJ·, - a . - los alliados durante a grande
.lt'!OS, nas mal~ In as e variadas cores, que ca traordlDllrIas. guerra 

. lra vender 	 121 A causa dessn es- - 'a titulo de reclame, pelos mais agitaç:lo 
convidativos preços! 121 tá em acreditarem 08 estu-

N _ I' , , IÃI dantes que Krishnall1urti se-
ao (elXel11 de y.lsltá-Ia para . IX) ja jl:deu e Jlor essa razao a

não perd~rel11 a magl'!ltlca opportullIdade ~ gitaram-se v i o I e n t a me n t e 
de ettectuar vantajosas compras! r2I contrn clle, distrihuindo pam 

, 121 phletos anti-semitas, amea
_....... '. do velho !mperador 121121121li1121121121~l2Il21l21l§lal21l§ll21l21'ªlI21I21!2l1211§1121 çSlDdo·o de violencil1. 


~ceu-sep~ra ~egulr em 1.0- Entrf'tanto Krishnomurti de
I.ar 'do quedelxo~ os seus dls- Fra"8sso da Cnnfe eRc'la 1Isso representava o ultimo limi- sembarcou em eSlação proxi- ' 
~1~u.12!· no portalo ~~ -Alagoas." 111 r te da exportação de sua produc· ma daquella capital, onde che' DeOd.oro, que v!vla cercado J t . 1.1 A ção em que p"deria consentir a gou em automoveJ, passando 
por muitos dos àull~os que fre· nBlnaClOna uO ssucar A!emanha. Finalmente em con- assim deapercebido.
quenlava!'l .o S. C~nstovãm e o . _ junto ficou decidido q~e os ex- Emquante iMSO, milha reli dc . 

P.-do .f .bel, hOJe Guanabara, . portadores europeus poderiam criaturas exaltadlls 1>I0quea
na DOitC' de 23 de novembro. de O..:; delegados do Relch vender para o estrangeiro..... raffi as proxlmidlldes da Es
1101, tkpoi.s de ter renunCiado nao concordam com . a \.229.000 toneladas de assucar, tação da Estrada de Ferro, 

trw ~lIlrr O1tO . ~. dez hora~, ~m quota de eXDortação at- em qu,: a Hungria contribuirá no intuito de Jynchar o leu
aUI a,. vIsIta dos .Irmaos tribuida a ' Alemanha com 8:>.000 toneladas; a Polnnia, der indiano. 

M~ tllo e: de Almir fer- A Conferencia Internacional com 319.000; a Belgica, com A rainhll Maria e a prince- . 

mil- .,.,. . . . . do Assucar, reunida em Brauxel- 3~,OOO toneladas; Tcheque·Slova- za !le.llDa annunciafatn '·que " 

T~ os · outros l,cslden~es las, redundou em completo fra- ma, com 590.000 toneladas, e a asslstlrão ;ás cO!lfere!Jclas de ' 

,"firam o ;J1es1l1;>",v c~o, . as.slm casso, ,Alen:ta.ptlaapenas com ::00 OOOKri.shnamllrti. .••...... .. ·.,><:.,i ' 
qllC dddram d~ tse~~lstnbuldo- O deleitado . alemão partiu pa- ' t~ nelà.é1as. .' _ . . . . 
m éIc bord8dO$ ~~,~generae~,, ~ ta Berlim nó dia, 16em vistada \ Es~a :fdausula representarIa; 

~ ~~J:0I : ~,endosos, ~~ti~~~~~git~ ~el~~~~~ ~ti:~~§~ti;ã:ti~~:I:~;:l da indús" 'UrflBELIBDD DI FI ECI 
O rx-scMdof ÂUt'Cd.> la n· de Ja~ krrm T«upd.) ,áAle-. ·'~~~~~~~;;;;;:;;;;;::;. \ I 

eoIL manbl o min1mo pedido pata I - tldvogudo,I
IUI expor~. que IC"fUI de CI! ~ ...Iof ! Só ~~o Ir 
450.000 tOMb<Us ~~ O prilntl- &O RUI ~rlU!:.ll.A ~ 1-..' •• 
ro 1lI00, 3~ 000 duntnte o 5f'- dtopp ltdHo ·c.f.IoarG>uu,. Av. H~ lar 117- Ttl.14M 

~ 
Tod.as as l,esSã"sde bom g<ls, 

l~iÇ~:~n~gaBgR f~STIU~L't~:C;' 
Praça 15 de Novemhro. 

IXICliJIXICliJCliJCliJCliJCliJCliJCliJlDtO:lneElXICliJ§imCliJBltXlgCll:lBiiiiüiiiij.
caa::llXlmllXJlZlcaa:ll%llXl~1XI1Xl1XI1Xl1XI 

P~armaC1"' e ..Orouarl~8 . ... a".' 
a .MO~8ro,f 

de EDL:ARDO SANTOS 
_- Praça 15 de Novembro, 27 , 

- Esquina da RuuCol1selhciroMafra 
fLORIANOPOllS 

Grande ~ variado stock J~detud?':quantó 
respeita a eS~~~I~ de. né~ocio: ....I> 
Perfl••rl.. ~" ••1 1"1 ...r,eallll 


. Productos hY2'icnicos, il rt i Oi de lJU fnlcll<l, 

Thcrtl1ome1ros cliniCO::), eh.:.. 


Vend•• por IIt.OIIdo • • v.,eJo 
- Florlanopol.ls 

agncola .Pe~Clra LIma.-, dr. 
Nelso~ FerreIra de Carvalho, 
para Jg~al eargo no. patr~-
n~t,) agrlCola de A~mtapo~s,
VIsto tambem ter sldo extm
cto esse patronato.===='=======O I dA· 
:1 r. vens e. raUlo 

ADVOGADO 
Acceita causas, civeis 

commerciaes e cri- I 
minaes, nesta Capital e I 
em qualquer comarca I 
do Estado. I 
Fernando Machado, 10 I 

Tel. 1265 

Intruj~o preso e 
condemnlldo 

Noticiam de Berlim que no
d' 20 f . d I 

la O! com e!D~a( o . a 
anno e melO de prlsao o ID
trujão de nome Kursehildgen, 
que cnganou innumeros in
cautos, COIU ra pretensa des-.. 
coherta. de um processo pa-
HI fabrICação de ouro. 

L.._---------" ' fUndo Irrno e ~ lub~Itt!l(e$. _il ' __________.J.' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Florlanopol.ls
http:PedroSiquei.ra


JU~ENTUOE 

AlEX~NDDE 


_..•_•. _-----~.--~~ - , 
Manoel J~ ~a Fonseca 	 un~b~e ~~ o? :"I'AST~~:~~INSY 

l:.u, abaIxo " ..ignado, tendo solfrido de horrorosa syphilis. at.can- Pro=;C1'~ " !I11xi1itm " 

do-me a cabeça c, consequenlemente a viSãO, a ponto de licor cego ALFA/TAR/A CARDOSO ~. __,IeIa.lte.  A SAUDE DA MULHER por completo, pois pari con$eguir caminhar tinha que and" ás apai. ... f1mpando-os d8t ImpIlo 

rlddas, conduzIdo por braço amigo, não pode~do trabalhar, fUI ,_ • !i'lNnc\oo1)a das into 

lconselbado por distincto amigo, a usar o . ,"nto .e .tncomparave! .E~I- =~c::'~: :o:.: 

XIR DE NOGUEIRA., do Phannaceuhco-Chlmlco João da StI- _ km'/)O, a todas la cdIIdn e 

va Silveira, licando ao cabo de 2 meze. e com 3 vi.dros 56mente, Vende-se, completamente novo, 1DIb. OI fCllO$. 

do lanto prepar:,do que tem a~rallcado d,,; morte certa, mll~.res de pes- com pouco uso, com muitos 'llC- 1ft Ym4a ... ~ • 

'!'-lIS, que bemdlzem á me:nona do. ~c~ Illurtre descobrIdor. comple- Ihoramentos e com Ireis pneus ,h.mleiu. 

lamente curado e com a vI.ta perleltlmma. O que acabo de relatar sobresalentes sem entrear refor- _" •••11••""_ 1')11..111 


", I ' , . . . . J' _ .~ _ . , " J ,..... • •é a!"l'rfó!~o_8en\lil1acJ.~..~r(~~i':!._~_".jli:~~..~bJ>8lavr8de homem çados'a B 10~as(Goodyeeh. Pie: !')-:.':::~~::;;~:~~ol. 
noor.Clo.. . ço razoavel e' de occasião. Ver e 1'_-=====Z::::==::liI=:;

Nlo devo obseqUIO a quem quer que sela, para dar um aUel- lratar á Rua Conselheiro Mafra,25.1 L 
lado wacioso. 	 .

? q~ dige é dictado pela voz pura e immaculada da minha TERRENO Dr. Pedro de Meura Ferro 

CODlCleIlCla, que deve ser o lemm" de todo o homem que se preza. 


ADVOOAI)ONlo quiz dar esle esponlaneo atleslado, ha mais tempe, p!"a '. 

observar se eslava cumpletamen!e curado, mas como já fazem mUito. Vllcndcjse Ib~lI1IÍO t~lcn.l1 I~O 

anDOS que estive doente, e ;,chando-me perfeitamenle curado, graç% me l?r o oca a rua reSI{ en e Rua Traianoll. 1 

a Deus e ao in.uperavel «ELIXIR DE NOGUEIRA». não relule; Coutl~lho. ,_ , , "'. (Altos da Pharmacia Santo 

em endereçar-vos este. Para que os leitores avaliem o meu emmagre- Infurmaçoe, cOIll L d 11 ,1 r U o Agostinho) 

cimenlo, basta dizer-vos que de 60 kilos que pasava, atlingi a 90 kilo~, H~~:._____~______ 


feliz e satisfeito, auendendo cem solicitúde a minha casa commercial 
 Das 8 ás 11 e das 13
Tenho 55 annos de idade e sou ror demais conhecido aqui 

Quereis passar um optimo ás 16 horas,
pois desde 1891, época em que vim Jc J aguarão, que e,Lbeleci mi Natal e !\nno BOI11 ? Ide ao UAR TELEPHONE N. 1321

nha tenda de trabalho. ESTRELtA e alli comprai pas
 M 

Podem VV. 55. fal.erem desta o uso que vos erromcr easslgno-me ~~~~iX~:~~-O~;oraVI~~~~~; r~â~~rdis:Pelolas, 28 de março de 1918. 
simos.P.econheço verdadeira a assiguatma de Manoel José da Fonseca, Urgente 


do que dou .ré. Em testemunho da verdade. 00 00 111!llO!! tiO Illovcifi e uemais 11'1 

AntOnio Robnelt-3" Notuno. 	 -Sh---- .-----.- h . ,-" 1111 II"O!! tCl1silios á Avenida 

_ «O ELI?<I~ DE NOGUE~RA•. do Pharmaceulico-CllIffilCO I 8ft oras eSEn autas Rio Branco 11' 62. 
'OAO DA SILVA SILVEIRA e o umco de glande consumo e que I ' , , . Preços ao illcance df todos os' 

é encontrado em todo o Brasil e Republicas Sul-Americanas. A belleza so e perrelta bolsos. I 

Podm'oso nnli-syphllilieo t:l ~uiU-l'hellma~ I com o clibello ondulado -.--.-------.--.--. Não se aHlijam' Essa tosse vau 

t!«:o-Grallde -dt\puraOvo (lo tmllgu{) J\\edianot~ 5$000 ensina a receila I ('JI'a\'~tas be]lI'S"'I'lollaS I- de um oohmo preparado, qlle 1,- "' , _, passar em 24 horas com o milagrosti ____________._0_.________ 	 ca cm500 reis, completamente inoi- SÓ na Peitoral de Angico' Pelotense. E' um 

ensivo. que ondula o cabello ode .\LFA]'fAI)] \ porrete. A' venda em tQd a parte.

um múdo lacilicimo e gUíantido I ,.... ,.... . \ f I 
pOiPo.tal,15 3636dias -S. Paulo, Caixa CARDOZO 1Mm. Beatriz. 	 ~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~!!~!. 

(Estado de S. Paulo) _____ _ 	 - - --- ------.A Companhia Tracção, ~PDDMeda~e em !ãO ]~sé - ril0B1LI~ Yee~~f~s~.e ~~I~ft~Il~~ii~: l.man~BlIe ~o ~enlmp lesu~ ~us I Francisco j de Medriroa ·.1
luz e Força Vende-se uma opti;na proprie ~~~la;~~~'a~~o. Pi~~~~~' á~~:.~~~ ~; Passos eBnsmlal ~e Ca"~ioe 0'1 Albertina de ~aslro Med~i~i 

dadc na Cidade de S José com d N bro 24 De ordem da Mesa Administra· ros participam aos Pareritoes
agua e cspoto esp~çosos apo- e ovem. liva desta Irmandade e I-!0spitai. e amig0s que sua filha ",al'i~oo

DE PI.AOUIANOPOLIS o )'1 t d 	 fdÇO publiCO que, no dia l' de I AI d I I o 
sentos e exce ente por o e mar O oosso pes~oal "sta segllra- janeiro proximo, haverá commu- IOaYcome coosnenrahoo~ cRaso~~fIW 
p~l a banhos. . do, cont~a aCCl~entes no t~aba- nhão geral ás 7 horas e missa ás "" 

deseja aos seus dignos clientes Inf~:~laçõ;s ,_ eom o LeloClro WJ~ANf~~~~~~,L~~~;,~~iJ: 8 h:,ras, pa:a os In~ãos, c?mm~- Müller. 
~~~~~l~~~:~ ____ . ministração da SUL AMEWCA). :~~[i~~~~~Oo <le~~' j~~)I~I~(~~~~~IO d" 24-12-930 

I';;;;-~::i;ii-~ip;,""1 no~~onsvil~~;ãO~o~taW~;'~, ap~:~ad~~s~~ RoberloBoas festas e feliz Anno Novo Manleig8 de Biumenau 	 e Maria,}~'Jayde
actos de religião. NoivosConsistorio da Irmandade do 

Lata Ele 2 kilos 11 .000 Senhor Jesus dos Passos c Hos 24-12-930., 

florianopolis, 24: de Dezembro de 1930 	 ~~t,a~6d~cC(f~~~~~~;oe~e ~13~~nopo. 1---------........
Rua João Pinto H' 16 
Gustavo Pefeüa. 

Adj:o. do S~cretario 

Aluga-se o~~ ~i! 
bons quartos defre~'c corri 

Vi uva ADELAIDE MARQUES, janellas para familias,c moços 
participa aos parentes e pess.ôas de tratamento. Com Penalo. RIJa
de suas relações que sua filha José Veiga, n' 91. 

samento com o sr. JOSE 
NAIR MARQUES, contralo,1I ca-

POUCHOT.I ,uillualo Conilo _ 
Veilde·,ea d••tp,\.Casa mero 49 4a l'1I. JoI.o 

NAIR e JOSÉ Pinto. A Iratar na meama rua 
Dnmero 23.Horario para Natal e Anno Novo Noivos 

Flopolis, 19 - 12 - 930.LINHA SUL 
Rio-Porto Alegre Terça-feira Dia ao de Dezembro de 1930 

Porto Alegre-Rio Terça-feira Dia 30 de Dezembro de 1930 
 Dr. 'ffi& Goffadt 

PAULO SCHLEMPER c es IRio-Pol'to Alegl'e Sabbado Dia 3 de Janeiro de 1!l31 	 Png~ participam a StUS parentes 
oPOI'i" AJegré-Rio Sablmdo Dia 3 de Janeiro de 19:11 	 e conhecidos o contracto de ca" I Avi" qllc c.laTi .llltenl. Óll. 

I • .ranle.o _fi de JaMlrO, r "'1Satnentode sua filha W ANDA 
, genr ll"ra SIo Paulo c RIo, decol1100 sr.EDMtJNDO 

~'ESTflHAL i ve ndo r«ncctar lU. ~anlta CIII 

Terça-l'eira Dia 3Úde Dezembro de 1930 \ PIi.~tIOs~d~IJI'"r,":;c!r~i~nt" de. 
Quarta-feira DiA 31 de Dezell1bi'ô de 1930 

LINHA NORTE 

A;SOA • t:DloIUNOO I teJa bou frltu t lrlu .1'1110 110\'0 

Sublmdo Otn 3 d J ao(!lro de 1931 

&.h.f .u~ "",I.J.l Dvl.~tI;;u Di.! UI ' JWI<. iru <1., tilJI

!!l_~ -;-: Ba~1 

lt ,23 · 12 -1110 Sabão Russo 
SUPER-lIYOIENlCO BAgentes: CARLOS HOEPCI<E S./A. 	 PERFUMADOCede-se ~~oc~:=t o ar IIld. prol clof da 

a quem tirar com IlIlrUI1 m y~ p " . IDdl.~....yel em 
is. 110 Ior de llSOSOOO. hlfonm- lodOll oa '''1''e8.çlo na 1lCmK'Í. dntc jornal. ...._________... 

I 
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E'~º ~EL~IR,'pA NW:rRIÇÃO 

t(~t~ion c~mbate aFI'aqueza, 
Xe ."..___ - • Maareza e o Fastio. 

Nutrion restaura as Forcas e 
. estimula a Energia. ' . 
Nutrión '~o ~emedio dos Fra. · fintes de comprar prOCUrEm 
4! ~, - , -", eoe, dos Debeil, dos Es

" gottados li! dOI Conva· "A CAPITAL" 

lescent~. Rua Conselheiro Mafra esquina Rua Trajane" 

Pl" )!lI'ielal'Ío OSC.'\ R CA RDOSO 
, ·IõI · · · · (,.: ""~PI11··i","",',,<;: 'Brjns ' óraricO's"e" decorés~- Cà:

misHs, Cuecas, Pyjamas, Ternos de case
mira, Sobretudos, tJhapéos, 'Sapatos. CaJla
rinhos, Gravatas, Lenços, Ligas, CinÍé:s, 

Majestic Hotel 
!•O•

]\'\eias, Bengalas e todas as miudeias per
tencentes li este ramo de negocio. 


TRATAMESTO DE PRb\\EIRA ORDEM 


Situa!!!! no 1U('lhor ponl;) da cidade 

Aviamentos pata AlfaiaelsEste bem situado hotel oossue 40 quartos 
com irente para as ruas Conselheiro Ma
(ra e Trajano. Este prtdio é de construc •Caixa postit',~ 104 - Florianopolísção nova em cimento armado, 


BANHOS QUENTES E fRIOS 


IGUI EIICIIIIDIIOS QUARiOS 

(flPIJ1IOPOLlS SaNTa CAtHARINA 

Propr/elario Jost DAUX Grandes e pequenos tüdos ~rocla
TELEPHONE 1267 mam o Peitoral de Angico Peloteuse, o 

rei dos rcmedios para l'esÜ'iados, tosses 
e bronchites. E' o preparado por excel
lODeia, empregado em todas as moles
tias das vias respiratorias. 

A' venda em t9da parte. 

. , ' . ,
. .. , ~ ilI~rarH). 

1 " .~' I" • • ~mao01' II 
~ i ' 'cà,oe U dY 

. 
e. nm,eHl.•a . ::"\'ocê ruio (leve 

t~ it~· despedir c.ssc. opcr')rio'
-M..sporl]ll.el POJ5S1 ellcco typ" . 

do i~re~Lliçoso e c seLllrabaUIO ~da \'e~ 
rendI.! nU:!l\Os! 

- E~~c homem t! V.1n doente que p.:lde Ij. 
em bom num só dia. wrnando·se um C;- ' 
dlldiio lltil a ~i, aor. ~eus e á sodednJe. 
EUe não é UI!! prel!uiçoso. Basta prcstw'-se
aUcncão 11 sell ns(>eclo finemico. a SWl cor 
d. (cfa. 1I seu vel~t're illchado ptlra vcr·.i. 
que é um Opitado. Ent vex ~firar·Wte"p.~ 
nmilo mais hurr:allo e patriotico é. cural- • . 
Fi'ÇG'o !Ollll~r a "Neo-Necatorina ": Você 
\'crá con,;) dias dcp;>is eUe estarlÍ disptlSIQ 
pura o tra~a~lto. ale'lre e sadi(). 

NEO"'N~~ORINA 
Vermifudo podeN~". a~.('·!tdiciolla<.!c em cep5ul.~ TO~I!S 
conlcndi) tetracllloreto de camollo em 50tulo soli,lo C 

oplima.mellte lo'.~" arl') I'elo organismo humano. /* 

. J)f!p · :SiTAR~~~:'~~~:4~~.~R-";';;ii!,II;-[,í,I!!!!!I!~~T 

J'oalheriaA~olp.~o Boetlcner 
A g-railde casa de joias finas, relogios, 

. artigos de ouro e prata, crystaes 

e,. ybiectqs para presentes,

'.1,,1••.••,oo-"'pr.~•• ~. t!/orm,~_:se . 

101••, .to• .~ 
 ,.6 ......M_ .• 

~ ~u. r elippe Scbm;dt esquina Trajano 
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~< • I ~ A CASA DA I Na Trindade jEl TlIII CAI 1\1V' 	 A clrculaçao dtO. Jornal 
n ~lda Socla • CAMARA IA. 1 -;.:r~- • I Biguassú ' P b 
k:::aoOI ~ 

lO. 

Ntslt difl, t. nSlJ, SlRI/INt pvs ,m .Urdo Prostau~, nl Dc4ft1C'il Au-j em ernam uco 
. dt parrrlNv a l'iJIQ d(l DÇlf~,I • I"Ir r o in \atrito Ibcnu .obre 

d. f~~~,~~ITI&.do':: ::~;d~~':n~:(I::'::a'ltdap~ coa.a.. ., I ~te deq um lu 'ro naval, . LMPOSSIBIUTADA ~AOUEU~ .ESTAOO A< 

)oao fmninio dos SanAos, sv IIH1r1Z rujQ /r1/fiD ~ dtla II.D ~o' ~e-. ... .~. tI!' dlll.... ~nl pUJada, mI ' ENO,c\ OA RffERIOA f OLHA t: A SUA EN•
~to atudank do I.' B: C. Por 11'(111(1' ~t FlfltH1snJ ~, SQaZll d, • 'f .-ua ... Bli'jlll. . TREOA AOS ASSIO AN rKS 

este ,,!otivo. serà enthpn~zada Menezes;' ,~;, nJ!ld~ndoY"::'r!s.I~o"CI:= Rio, Z9 - U interventor de PernJmbuco, sr, 

na re!'idencl.l do c~sal 'a · lmilgem . Conbe ao brigadtilo Teixl'ira • "morre. .~ ~ ~'j I Lirna Cavalcanti em represalia Á divul~Il"'.o q ue 

de S~grado Coraçao de Jesus. ,O ·· __ SeI G · . - _ 	 Olh...." o Qt ro c: ~ I r~ Ú· I f '. d • 
;o ' . . .... I' mem o (' _arQp/ifa~.a: Reside, no disti'ietó dll "Trin • .I~ste",l~!lha,s, '~I o qll~"rIo • Jorn~ • tem ~Ito e seus a~os. vem to mando 

• f 11 . t lIIaUg llH!r. o ~asarao ..ao _[C//!"o d d h ·t ( """·"", .. ' os",cBulos ;rt'fllCJüdo lO sr. dr, successlV8.S medIdas contra a clrculaçjo desta 'o- .... 
a elcmen o da Igreja tIIJa cons(raw'o!ofa 8 e, a mUI o empO,em J "":'1:1 ·' 0' "'( A~ I comarca Ih IJ E d N' ~ 

Na idade de 51 annos, falle- arrematada por 7:900S0ÕO 1'1/1 companhia de out~O~,irlDão~,~!Zd~ .Irel d~j'·'t~~ . '(l naQue e sta o. c:sse sentido a administraçia 

ceu, honlem, no Hospital de Ca- 17i2. ' o mudo .Frontino Poehec(), que a,u~ e ser o I/lIClO 110 111"'- d'cOJornal-te m recebido este l ultimos dias copiosa 

ridade. a sra. franci~ca Vanotti, ~ Nt70 50mmtr para as sllas é proprletario (!e .um!,Casinha m~r~o. . -""",,,.,. , ___c •• r;Correspondencia. onde taes factos sio com.
., • 

~mhada d~ sr. Manoel do Na~· s.cssõcs abri.".am·se as pOlias do noq~ella loJcahdode, ;;- e , que Orec:ensea.-m... 'e ......nt.o._:~municados com todos os detalhes O ter~ramma 
Cimento Bntto. edificio olldl' os edis barrigas· h~vla cedido a mesma, gra. . •. 't"';;:-'l·", '--':.~ . . . s · b i é d' I d 

I'erdes disc/ltülm e votamnl as tUltom~!1te , _para nella se Ins· . pos..,& s.-,.: que ,Jn .~nmos 11 d .XO. o ,correspon en _ a 
Viajante posturas nlll1licipat's: ali lambêfl/ tallar Snneao Ma~oel dos San- .C.onhnua a faze.r.se, p~ra Ad~ referJd~" .Jolha C;8noca e conhrmada desse mod o ~ 

Por ter de seguir para Uajahy !um'do,/ou, em tempo. a Assem- ~os , caBad?, de <>0 _!lnnos de tntOlstração dos Correios, - o as "notIcia!) recebIdas: , 

onde se vai estabelecer com bar: blla ügislativa Provillcial, l', Idade, mais ou menos., levantamento do rece.nsea'l1ente - : Estou seg-uramente informado que o inh!r

bearia, veio trazer-nos seu braço qual/do, 1/0 comera do a.n.'lo de ~e I~ cerc: dF,3 , t!Deze~ da pop~lação do penmetro . ur· ventorexpe diu ordens no sentjdo de ser cl}nfiscada

de derpcdidas o sr Monico Gal. 1895, o gOI'emado f Hactllo Luz, p8l0 c , ? mu o l.on iDO VI- b~no, afim de melhorar q ser· t dI ·, .. .. . ·d·· ·'c d d 
lotti. 	 cm boa !tora, r{'soll'dlll'!orfl/OI o nha soliCitando .0 Slme~o que ViÇO .de entrega de correspon- (;) as : e (!,ua ~~.er~,2r@§p,OlJ encla en ereça a a~ 
--::::----~___----- velho palado, pala lá trum/aia se mudaB~e, pOiS qu.erlR al~- dencla. . .0 Jc:.lInal oU, .ao :seu dlrecto.r- ,~Iém . dessa proVl-


JllIMnu I Dia I m..al o SCIl gabillete. - gar ~ caSinha. e asslUl. te~l~ .N~ d!a 26 do corrente, foram denCIH, O Sr. . tlrna-"Cavalcantl determmou t~mbf'm 

UllGlIIU _ lU LUnual Tambe/ll, ('lIu/ual/to mio (!ie rendm~ento. Nunc~. p~rem , IOI dlstnbUldos, por 26. emprega- que a partir'de ,hojefitatía' probibida a circulação 


IO!io RiU. Ifôra dada inslallação propria, atte~dl~o por_ Slmeao, que dos po~taes, os b?letllls ~ serem d"O .Jornal» llóEstad(H 'íTredida que J'a ent ti '_
li 11 UIlnu 1/0 sal/ia de hOl/ra realizo/l as perslsha em nuo se 'mudar. preenchidos. No dia segulllte fo- ", ".i~'""~ , . ro em VI 


O objectivo . da \'iagem suas sessões () S/!perior Tii/JIll/al Hoje, mais cu me~o.s .ás 7 ral11 os mesmos bo!etills. collec· gor. com a ,aDDrehens~o ,{total do~ e.'(~mplares para 

do interventor em São drjustica, mÍt;" ~uú li pre side;;· hora". nn mOllhil. ,d1l'lglU-se tadús por 57 .fu~CClonanos, ha' aquI remettldos e destmados aos aSSllZT1antes. 


Paulo C/a do t!1$l'lIlbaro atlol Vialllla Frontmo para a .:a88 occupa. vendo a commlssao cenlral en- --- -.- -'- Sê oi ,.... . 

... . • Ol/illlol/." da por Simeão e, na sua lin- carregada dessc serviço percor- 6)r~_~ _ L _ ~~ -'- -I" .' r , ..ep~e~.....1 nCUI ftOtle 


RIO, 2~ -.0 cO,ronel JO' CAIlTU'_uIRIN guagem rojmien, naturalme!!- rido todos o. districtos em fisca. ~ la hnda c.omed nn Im ~ 

:~ Alberto, mten entor eru .. In te exasperado, fez scicnte a lização. --;;;:--- Ide. CorreIa V.,tll~ verdldeWa I. 

"ao. PIll.lo, ch('gou hontem Simeão de que se devia um. foram collectados no citado bnca de gargalh.ru; 

a~ RJO pelo ..Cruzeiro do Su!.. daI'. Simeão, que era, ao que dia 3.346 boletins, cifra essa ~ ) .FOOT·~ALL. [M P~A. 

~ grore :~~dro 11 eomp!lr~ce' Camisas de seda de nos parece, um homem doen- que vem demonstrar que a po. ~0Il1Danhl~1 ropu.lar to~a.ndo par~e' lodI I C!,- o. )
r r: n~,ucrosas persout.al~da- .-ariados padJões te, após aque )la discussão re- pula,ão recebeu de boa vontade Do actor ~ylvlo Lage, dlrector I be!leflctados detenderlo .cIob pa
de, a Inl de allcndor a .:suo ~ tirou-sc para o interior da ca- a medida posta em execução, que da Companhia .Popular. ora t~a-j pets de real valor, e milito lI[fa
Ch'?l{a~ [~., O cl!lJ[e d.o. govcr- sa, sendo accomettido de um só vem beneficiar os que se ser· balhando n[. Clt1e-thcatr~ Vane-Idecem às pessoas que_\~ in~ 

DO, p~:JI ~s.tll. que VIUJOU em I AlfaIATARIA CARDOSO ataque l' falleccndo momentos vem dos nossos correios. d.a~es, recebemos a seguinte car- jsaiam para a orgaOlDÇlo di 

~;~DplllI,.•.~1I .cll! sr.,~Ol\;~. nal~'! após. fOlam tambem recenseados os ta., . . FEST7\ DA _qARGAlHADA. A 


, s('(, ctarlO ".\ I .l ..cnda I O en[cI'!IIciro de dia {lo a' mortos compreendidos no pcri· Tom? a liberdade de VII, por Itodos, a sua lmmorredoura mo 

d? SI'U )!:o....e rno i!b!JI'Õtldo porl IHSIIIUID norVII!CHHllln Batolhão da Bl'i"ada Militar. mctro Ulbano est~ ":,CIO, agradec~r·lhe, penho- tidãO,. • 

dlvcrsos J.O!llali~I!lS, 3d.!'n· '1 l' U I.i !lU Cjue naquelle dist~icto está n- ________. ___ ____ r~dlsslr:no, as elogl?~as refere!"1 MIlitO grato por um~ noticia 

lou qu ~ ~e!O . a esta 1:3pltal O sr. Secretario do Interior quartclado f(li socorrer o in. SEUS SERU1COS CIaS feitas por esse Jornal à Cla. em seu conceituado jom.d, H!n· 

~Olll o obJeCII~'O)le COnleI'On., e Justiç~\ e!lviou ao di~ectol' feliz. a ;edido de algumal< __-"-- P~pular, ela qual so.u mo~esto nevo·me attenno cr~. mla'o.. 

':Iar .com o P;?"ldellle G~tu- do Instituto PolyteclImco o ipessõab; Jorêm foram baldn- Dlrec~~r,. e bem aS~lm pedlr·lhe . Syll'lO lIz~ · ~ 

Iro varg:t~, ,1I1!1I de ~oncer·, balancete da Icceita e despe- IdOS seus sel'vlços pois Simeão de guarda.livlos, mechanÍl'o e que s_Ja m~erp~ete, Jutt.to ao cul' . - _, • '- • 

tllr:,C?Ul _0 C!Ie!C da N.ação a I sa rl'!ativo ay mez de novem· lallccia ao ser.llIe applicada chau!fettr offelece um moço com- to e hogplt~le l ro pubhco c1ftt.l· Cine ldeàl 

orIcn ',~~ao 8 ,om~r, com re- bro [~ndo, ~rlm de preen"lter ,uma inje cção de oIeo com. petcnte. Informações, por obse- for~osa CapItal, dos n?ssos.agra- O popuiar e querido~ dnm a 

fereuci<l a~ uroblema do ClI· as eXIgenClas do Tbesouro. Iphol'ado. quio, na Gerencia do ESTADO, decllnentos pela maneira lhana e da rua ConselheilO Marra annult. 

ré, de rOI ma li e~eolltrar .__ _ _ _____ A poliCia te\'c eonhecimen. I affavel cot.n q.ue nos ~:ccbell, cia para hoj~, ás 20 horas, o-n- , 

qualJto antes 11 soluça0 por:. MO LLnuD BRIISlrl!lRn to d fn t I Outr?·glln, commuOIco-lhe que, plendido film .Unica entretôdaa- ,... 

o mesmo. O coro~el Joüo ~I- UI n UD U oco. nr~tleml'a Calhanl'nenSe lia terç~ feIra, 30 dC' corrente, dare- com a scintillante ~ estrella' ; BcI.
b!!r!o, segundo ad!lmtou Ulfi- --... - -----------.--- - .•- IiluU I U mo, a fESTA DA GARGA- le Bcnett Entrada 1$000 . 

1111. t':.m já traçado uma ori- foram dispensados qua. Lntnas LHAD~, récita artisiica minha e . . .. 

entaçuo a respeilo, dcpen renta empregados J~~-'MIJJ!-#'IJ"a.~· ali· da actfl2; Electra Igayára. Toma- Fd i Cltft li..... . ' 

dando, apeoas, 11 sua applica- Rio. 29 _ Dentre ~ grande fi ... --- . Na ses.são,. ante.holl.tem r~a· mos a hberdade de homenagear euerl(uO Irllli. '. 
Ç'l~~' ,do r bcaeplacilo do sr. numero de funccionarios do _ .xx ,_ hza~a~ flll eleita a seglllllte dlre· CO.1I1 essa resta os exmos. sres. n .. 

( ~tuI.o \J Ilrgas. Ilovd Brasileiro ue em l'e- ' ctona. dr Nereu Ramos, D. O, Chefe .BS0rta 


Hontem mesmo, o coronel ':nm a sua activid~de emPter- EYr\NQELlSMO . Pre~idel1te, Joe ço!1aço; ?e- da Corrent~ Liber~l, General Plo- 1111 ~ 

João Alberto esteve no Pa-" a ·t h Conforme tOl a al1l:ullClado cretano Geral, LaerCIO Caldclla; lomeu ASSIS BraSIl, D. D. Inte;'- A' - bl' O I 

lacio. do Cattele, elIl confe. ~~: I~~r~~'a~l r::~;d~~ eo~loqcua~ reali~ou'se I!ontem .no pavil~~o 1° Secretar~o, Oswaido Mello; ventor, Dr . . Candido Ramos, D ~sem ea e~a 

reoela com o chefe do go· ção deHo·tiva' nos respectivos localizado a Avemda t-IefCIho 2' Secretano, GlIstavo Neves; D. SecretarlQ da fazenda. e Dr. - 
verno provisorio. d I Luz, ás 19,45 hN3S, a confe- Thesoulciro. Othon d'Eça; Bibli· Nery Kurlz, D. D.:Chefe de Po' - 3'CONVOCII,ÇÂO 

E' provavel que, hoje ainda . quô r~~ . Mario de Almeida lenda sobre o thema: -Será o otilecario, José de Diniz. Iicia De ordem do sr. r vicr-PRSI. ' ,," 

pelo -Cruzeiro do Sul-, re- actual 'di~edOJ' dessa Com: Reino de Çhristo estabelecido Para a commissão .de redaçcão O cSJle~t~~ulo será dedicado ás dente em exercico. co~yido toI* 

gresse o coronel JoãO Alber- anh's ...erificando uma rela. nesta Terra' ? . da R.ei'ista foram elellos os aca· exmas. fanllhas, Commerclo, Im- delegados dos clubs rlhada. pe
to para São ?aulo. ~ãO do' pessoal que serve na O conferenCIsta, Snr. !,,-Ifredo demicos Jos~ Boiteux, Henrique prensa, c Sport. dignamente re· ra a :sessã~ de Ass~mbléa Oet...• 


turmlt de cooservação diaris- ?USsn.13nn, con:eçou !efenndc·se fontes e Alhno flores, p~esentado pelos . CI.ubs: Aldo que se reahzará h<;>Je, às 2ú !lo-

FOI DETlDO O SR. tas eraes dos esc~i tor'os as mas condll;oes reinantes em __o - . -.--- - - -- - Rlachuelo, e Martlllclll, e aos c1u· ras, na séde da Umão dos CbllUf-


AUTRAN DOURADO arm:zens 'e ilha do' ~I()dall: ' nosso ,mundo e, depois de mos· DI!UOI! SEl Uma confortavel casa bs d~ f oolball. _ Ifeurs, alir:n de se tralar dê 'lSUm· 

Rio, 28 - Honlem. quando guê. resolveu dispensar qua. \ trar a .allaclll do~ esforços . III~ lin 11· U.í fl!3 frei Cane,ca, n' Sera a FE~TA DAL OAROA- pios de lI~tcresse g~ral. 


sc,eocoüti'üva .,ID !ftiüte fia renta desses empregados per manos pm;1 .~lel,\Or:l-as, dlS.S,: 269 (Pedra OI ande), com fundos lt-l~~~ . decl!cacla t a :~. bem Sec:etar!a Gerai, em 29 de de. 

Cioema Parisiense, roi detido não terem funcçiio detcrmi- Ique li uni_a topernnca cio mu." pala o .nar. A tlatar com o sr. ao IIhlcto 14 B. C. eI'b,lamen' zemb.o d~ 1930 

e levad:l á 4a delegacia au- nada. I do se 1l0n~ell~ a em Jc~"S ~hfls- Pedro Z <1 I11Cr. te representado na pessoa de _RODOI:~HO 8OSCO 

xiliar o sr. Edgar AUlran nou. -------~ ~o, o qua.' 11.10 tardara a \olt:1r - -------- .-- s.~lI alto c?ll1~ando. ::.ecretano <let al. 

rado ex-secretario do sr. dr'l 	 I a Tcna pala nella estabel~ce~"? O futuro emb'liX'l<lor O t 0'1 D d AI ~ 'd
Vletór Konder. Bch,d,sfll1as,collscnase rom· sel~ remo de amol. Em slgnlll' , ' ,. genera 1 . e mel a vae 

. o sr, Dourado foi ouvido potas Cllco,ltr.reis 110 BAI~ ES· cativas palavras. 0_ OIadoy des- do BraSil na f d . . t t· .~ , . 
pelo tir, Salgado Filho, logo I TRELLI\. por preços mi',im05. I cyeveu as , cQnd;<:oes f.ehzes de 	 re ormar-se a mInIS ra lvamente 

. depois de chegar á Central 	 VId a no remo etcll!'). E.n todas Al'genti na I)' 29 N " . t f' til I
d P r I ás slla~ affirmacões ° conferen- . ' '\10, - a prOXII11a qUII1 a- eIra, o u ar 


'- c o IC o. __ Censura á extincção cista cingiu.se éstrictamente ao Rio,28 - !"Ol .convldado pelo da pasta da Gueq'a s.ubmetterá á san~ão do che fe 

, _ Texto Sagrado, IIsando com muita governo provlsorlO para o. cargo do governo provIsono o decreto reformando ad.
:IIMIS101IlB nIlPDSI~ DE dos ser'f,ços.de propyie~ade a~ figuras pro· ~~c~I~~al~~:s~ro ~~ J~;és2ar~~ ministrativamente O general q~ Dias. _~e Almeida,

.' CORSUln plophylaxla rural do phehcas de Daniel, bem como-, I .. d S . ex-command ante da 3' Reglao Militar . no ruo 
.J U ,- passagens do Novo Testamento. (e 1~I~ce ú oales, . c 	 . '. [\'

govelno ua n ao em cujos livros se encontra na Dlzla·se, hontem! .que o 111.us- Grande do Sul. , ., 

~s commer~aRtes do Recife Todos os jornaes. do_ Recife da menos que 380 vezes a pro- tre ~scripj?r e pohtlco Jlau~lsta O general Leite de Castro já tendo refonnado ).. 


9uelxam'se do Imposto de consll· desappro'lam . a .e.xtmcçao dos messa da volta dc Christo. haVia accellado aquella embalxa· pelo mesmo systema quatro generat!s ,·, de·divisJ:o. 


~rit~eoPfrÍ~f:~~c~es~~e i~t:g~~: ~~r~~~~u~e~i~tlz:a~;e~li~~' ~~~: ---- - ~-----~--_ e3P.erava .que os qe!nais compromet,tiqos com o 

to federal, de maneira que aquel· te momento dillicil, centenas de I I M bl·t·a antigo reglmen soltclta~~em suas. reformas. 

Ic Estado,q:le era o maior dos fUllccionarios, como porque pri- Chapeos pilra 110- O 1 Alem do general 011 · de Almeldal'fH!uram Iam. 

ibaStec. edorcs do c0",lmercio d? v~ a probreza de r~cursos m,,- mens ultimos 1110de- U~HOe 86 urgente uma mobilia bem os nomes dos generaes Dioge-nes Monteiro 


~~e,~n~~s pâ~~u~na~~ Ws;~~t~~ ~~~~~a~aP~~;;~~~~~t~~~3q~~sf~~. los Ino, con~ple~:I~:~~~ e~~~I~ ~~:í; Tour~nho, felippe Antonio X:aviet Ban:,os, ex-direc· 

onde-a . tributaçllo é menos ex· diariame.lte procuranos .por mi- I ALFftllTARla CftRDOZO alguns objeetos, Preço de ocen· tor da , ,o.uerr?,. e Carlos Arltndo, ex-commttndante 

t~ siYa, . Ihares de dontes pobres . . sião. I~ua ConselheirO Malra. '68. da PolICIa MilItar. 


Oi I A cL.. 
Empresa flbl'ãDBuatirn ~~';Filb~lê ' ... .~ 

A's 7 1\4 c 8314 ,horas 	 Exhibidor e sub·locador, em todo o Estado.d~ I tilftldOll r t, da ~rarnount. {]f 'Pi;lj~, f'r(\rrllilitt;! Ais 7 U.f e 8 .11 01 homs 
., .. , .. ,.· Mataran.o, Warner Bros. ctt'.Saudade'<c"r' 

C' A) j-Ioji:- ús 8 h9!";~ ,. em P011tO. uma e"'fI't'f1dlda sessão popular COtr. o
Uma super-producção p;rnflde iiJm de I3êlIc J3enne(t: UNICA ENTRE TODAS _. Preço 1$000 CIUMES 

do. Ufa, em 9 aetos, com 
Madr Cristinns Amanhã: PRINCEZA 00 CIRCO Quar1a-feira: CELEBRIL>ADE Super-tIIm da P.uamount 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:ser'f,�os.de
http:cingiu.se
http:gargalh.ru
http:faze.r.se



