
AMNISTIA DAS 

Rio, 29.- 0 sr. Allino Arantt's cOllct'dt.'lI fi "O Jornal- lIlIla t'ntmisto. da Qual dtls/atamos os IfJlintt' INCho: ' 0 Brasil dizia 


ell como rl'lalor do orrammfo da Fazenda para /924 t! r. pito-o hqj com a mt!$!1la convicriJo-o Brasil, para complt"lar os St'(IS allOs 

dt"Sli"nos na economia do nllftuto. precisa alltes de ludo dt' paz !lO àferior , d.' lInl40 r ck ordem no ,'n" rlor. E SI! mrrri d~ lHIIS, ia 

dt.·sfnttamos os wnt'/Icios da paz ex/ema, bom sua Qlfó? para (klltro das nossas rron/~i,.as implantemos. dI! ,'ez t' C/i' v~rúad,'. a ord,m 

conslilllciOflal t' -a 11llic10 dos espin'los-para Que, irlllOfrados todos lia cordial amnislilJ das pa;x6es e das I,,' a$. das j áidas t' dos 

rf!sm fimenlos de "af/MIl, orienlt!!I1os a /losssa aqdo coru'unla. flesta lwra de apprehflns6ts t de di/fiel/Idades, para o ideal s" I"n'nr dt' 

reflaflrar as. fillan(as nacional's e C/J/leor" r, assim. dl?cisivamenft'. para a maior prospen'dade , paro o maior prestigio da Palria-. 


d 

-- I'.tr 111 - '- ' - . I, fl~III~.ÔPiWS- Terça-falI. ID,. Diz••'" .. tal I -- L 1111 -
______~__________________ . b~__~~___=~--------~------------~----------------------------- ~ 

'1.' Os "ílluminad9s" do ex-Contestado 
P.relidos no sonho de morlHdo mystieismo. --- 8 ES!Ji:AD9<011". 

Chegou hontem fi esta ea-jusando remedios de ervas, rOlhaS'lcino e maná-e-sena. Do meu re- o~ ,e ,enlão ' tlomeçará a esse a'isumpto. .Melhor' d, oqU,e, lfitaren, l 'ca de teu s-trint 
pital,-procedente de Barra raizes e cascas de arvores exis- ceituario podem dar informações f 11 ldadc do Brauil». eu ' poderá ella mesma, a Btasi~ ajudarido, a es~ deite li' 

' do Pinheiro, municipio de Itenles naquelta zona, e muitas as seguintes pessoas, toJas ellas I .:j uirimos sí tioha sido licia, dizer a verdade. "li,~érviçó!;' don~~ 
Campo Novos, e escoltado cura~ fiz apenas impondo mi- muito conhecidas em Campos pre-.o quando praticava o seu Por esse molivo já foi a par " , E exclamou, em C<lI~: 
por uma força policial,- Jo;io nhas mãos sobre o paciente e INovos e que foram per mim cu- cpUo e se havia sol(rido qual- bre moça examinada e os dou- '-De meu ":'padrin.ho RIo " 
Ricardo, que é accusado dc, fazendo uma prece ao meu Gran- radas; sr. general Elisiario Paim, quc'r violencia durante a SUII tores que digam ,o resto. " Eu , afastarei" Ireré:óm elle It~ ao , 

, ~I\aquella zona, estar, reunindo de Pai, pedindo forças ao Divino Icuja esposa eslava doente e que viagem ' ~Ii fu 'estli capital. Ma" sou' de bem, , incapaz de' com- timo "SãcrifiCio:=t~PtfIu~, 
gente e fazendo prédicas reli- Espirito Santo. se curou com uma unica recei- is uma vez sorriu e disse-nos: metter tamanho crime! , se amando tanto a seu pafrinh 

, giosa!!. Em sua companhia, Disse-nos ainda que elle aos ta minha; Antonio Maciel, Ceza- '-; Como poderia eu ser Em seguida, levantou-se e dis- iria ao ponto"\Ié: lh,e obfd«fl 
t, vieram mais 9 homens, todos seus am;gos a crentes aconselha rio Maciel, Raulino Cassiano, e maltratado, si só pratico u se 'que precisava descançal pois elle a forçasse a acóm~nh.ar o 

seus clientes e seus adepto>:; não usar armas, evitar as he- sua esp03a João M~ria Cassiano, bem e espalho os enShlamen-1 estava ainda "sentindo o balan-, tro homem. < 
d? "religião", bem ~~n~o Ibidas alcoolicas ~, <carreirados ' ! Rita C~ssiallo . De Curitiba .vie- tõ'8'?~e '!leu Pae Jesus Christo ço de na,,:io>. . Olhou·nos .seria e diue: 
u a moça de nome BraZlhCla amar ao proxllno como a ~I ram diversas p~ssoa:i a mlllha e de mmha uegusta Mãe Ma- DespedImo-nos, de João RI- -Bem se ve Que "o r. ntoc 

-'; M~ria de Jesus. afilhada do Illlesmo. .Com tal pregação tel~l casa buscar remedios e todas el- ria :'$antissim~? ... l'ui, pelo. cardo que ainda observou : nhe~~ ~ pldQilho , R . ' 
} mIlagroso homem. Como cor- conseg'Jldo a tegeneraçãe. de mUI- las sararam. cont'rario, mutlo bem tratado, -Eu tenho confiança nos hO-, Elle e mcapu d' ~. '!T ~ 
",~", ,ressem muitas versões n res- tas pessüas, que trilhavam dai!! \ Disse-nos elle t a m b c m ali àS-, não só eu como todos Imens. Possuo uma carta de sr. tal coisa. E' ,~~, ,,;;. o ,. " 
"peito da prisã,o de Ricardo tes o caminho do mal. que agora ao passar cm São os d'6mpcuheir08, pois 8IJimos coronel Franci,co Fagundes, au- ba que eu '. • ,. , (' - ~ 
>João, procurámos o SI', dI'. Dos seus companheiros, que Francisco fez diversas curas so- "delí"preveuidos" de easa e torizando-me a construir a igre- companhia . :.' Ih I . . 
;~ery Kurtz, chefe de policia, ora se encontram com elle na Ibresahindo a de uma menina, que até cigarros nos têm sido of- jinha; uma «porlaria' aSSignadal por elle e ~ I ' "'o' t~ • 

que muito gentilmente nos Penitenciaria, disse-nos,Jres - os ha l11uito se encontrava doente e fel'J:~ldos. pelo sr. Pedrõ Santos, dando-me o maior respeito. Insistim!)S (I 
auto, rizou. a falarmos ao. mes- de I!ome Pedro SO~lZa, Ped~o que ficou compl~tamenle bo ' ;- "'~Co"~ IO, , que, quando foi pre- ampla liberd~de; e out!a c~rta d,;> .e ciU	 que. tinhamos prova de qu

, \ 	 mo, que Já se achava , Junta- Justtno e Manoel Pauhno, - nao mal tome u o mcchcnm:!ltto por 60, · -8't~ tiava· com sua faml- senhor capitão Jose Blavattt, haVia, por vontade se seu palt 
me m ~ com scus "coDlva~- eram propriamente homens màus I elle indicado. Tratava-se de uma tia á sombm das arvores. appellando para os mellS« Kfl ti- nho sido , íoIoen!!d" pnrum ~ 
ros, recolhido á Pemtencla- ou desordeiro" mas gostavam criança com paralysia infantil. Referindo-se á Penitenciaria, mentos afim de ajuda-lo na lor- go delle... CQGt , CcrlI1fl'Ml 
ria ria Pedra Grande. .. de andar armados ce não leva- l'I:ão se recorda do nome, mas di s se: mação de contingentes para a de responde!!:f!os. . 

lmmediatamente nos dm- vam des3foros para casa»; entre- jurou ser isso verdade. Pergun , - Aqui onde 'estamos -hos- revolução. E, como estou ven- - Essas provas não eXistem , 
gimos para aquella casa de ~anto, com seus conselhos, tor- tado de onde provinha esse po- pedados', pelo aspecto, parece do que o senhoré um homem de Tenho por testemunha o Ora 
reclusão e, ali chegados, lo- naram-se homens bons e traba- der de curar, respondeu: que vamos ser bem tratados, bem, quero-lhe confiar a guarda de Pae, de que sou pura e tudo 
mos recebidos pelo director balhadores, abandonando com- ,-De Jesus e dos apostolos, pois cabello e barba eu já fiz desses -documentos'. quede mim dizeiTLt!",pura inb 
da mesma, sr. dI'. Donato pletamente o usc' de armas. Fez-nos ainda ver que, na zo- de graça, apesar de o moço não Recebemos os -documentos' e mia! ' • , 
Mello, que, com a gentileza Declarou-nos tambem JOãO Ri- na em qUe reside, desde Agosto concordar em me deixar o bigo- perguntamos ' lhe si, de facto, tinha Como a notassemos , cor 
que lhe é peculiar, deu-nos cardo que a sua maxil11a preo- do corrente anno que não dá re· de .coisa que eu tenho desde em nós ccnfiança. Pondo a mão trariada e para acalml-a um paI., 
inteira facilidades afim de cupação é fazer com que os co- medio, pois foi intinlldo por ql:e nasci>. Mas . . . . em todo em nosso hombro esquerdo, di~- co, começam~ a sorrir, dizel\ 
podermos ouvir a João Ri- lonos se dediquem completamen- uma autoridade, cujo nome igno- caso, olhando para o sr., vejo-o se : do-lhl': 
cardo e seus companheiros. te á lavoum esquecendo os pm- ra a não continuar; e como é res- de bigode raspado, o que me está -Vá tranquillo, que já reze: e -Fique tranquilla; somos Iam 

.. O primeiro a quem falamos zeres mundanos. pei(ador da lei promptamente sus- parecendo que o sr. já esteve em si tenho toda a confiança. bem seus defensores; falle con 
foi João Ricardo. Apparece~- Disse-nos-Ihe saber que elle pendeu o SEU serviço de receilas tambem <hospedado> aqui, ou Antes, porêm, quero que conver- calma. Diga-nos de quem er 
nos sorrindo, parecendo mUI- havia construido uma capellinha, limitando-se a rezar o «terço> ás então que é uso da terra.. . se com a minha fitha Brasilicia. noiva. 
to satisfeito. Nós, qúe o havi- c.nde se reuniu com seus ami- quintas-feiras e domingos, junta· F.llamos-lhe mais uma vez em Logo após se haver retirado Mais tranquilla, respondeu-no, 

) , amos visto barbado, com lon- g os, em praticas religiosas. re' mente com sua familia e alguns João Maria e perguntamos-lhe si João Ricardo, appareceu-nos sua que nunca foi noiva; tinha; apt
11 gos bigodes, caoellos crc sci- zando terços e cantando ladai - amigos, que por alH appareciam. não tinha nenhuma -lembrança» . filha., que, fixando-nos, disse nas, como todas as moças, na 

dos e roupa suja, quasi que nhas, Interl'ogamo-Io sobre si os do <grande santo' . ser seu nome de baptismo Bra- morica s passageiros, mas qu 
o desconhecemos, pois apre, Re5p~ndeu-nos que não tinha -terços. eram rezados ou Pensou,e em seguida res- silicia Maria de Jesus, ter 24 an- ~uncà tinha sido ccompro,me! 
sentou-sc barbeado, cabellos constrUIdo uma capella, mas que, cantAdos. Respon<leu-nos que pondeu: nos, ser solt~ira e ter nascido tida> com homem nenhum:-Pe 
cortados e roupa lirupa (uni- apenas, havia feito pequeno au- eram cantados; e que a or- -- Não tenho, propriamente em Lages, havendo passado par· guntamos lhe então o que,"~ 
forme djl presidiariu), porê m, gmento em sua casa, onde co I- ches tre se compunha de vio uma «lembrança' delle. O qu~ te de sua meninice em Cachoei- podia dizer soble a capellinh( 
dizendo-nos que sentiu muito locàra um altar com imagens, de lõ eR, gaitas e outros instru- elle me deixou foi lima «agua rinhà. de seu "padrinho' João Ricardo 
a perda de seu grosso santos de sua devoção; porêm montos rudimentares, tocados con~agrada', que nasce em meu Intcrrogarnos-le sobre sua ~espondeu-nos que seu padrinh~ 
bigode, que eslava reduzido tinha carta do coronel Francisco por moços e moças que re terreno e vai até o trilho da Es- vinda á capital. Com dcsemba- não tinha c3pella nenhuma, o 'qu' 
i um bigodinho modernissi- Fagundes (carta essa que nos sidiam nas pro~Jmidades de trada de Ferro. Essa 2ITtJa é raça extraordinario e sempre ri- existia em sua casa era apen' 
mo, aparado, quasi de actor mostrou) autorizando·o a cons- sua casa. Os terços rezuvam- milagrosa e COIl1 ella tcnlH;' feito sonha, disse. um altar com diversas imagem 
d e cinema... Fizemos-lhe ver truir uma capella. se só mente duas vez" s por muitas curas. - Vim acompanhar meu «pa- de sanlos, do menino Jesus e do 
que isso era do regulamento. Perguntamos-lhe quais as oracõ semana, porque elle tinha - O sr. não teln alguns ai- drinho. João Ricardo, para ser a «nosso Grande Pae·. ,"<il 
Logo ficou tranquillo e nos es que fazia. que trat ar da lavoura afim testajos que provem as curas qu sua defesa, pois sei as accusa- Uma cousa interessante no! 
disse ser respeitador da lei; Re~pondeu-nos : de sustentar sua hmilia. Era diz.haver feito? ÇÕ(S que lhe fazem. Melhor do mos, é que, quandó clla (aliá 
por isso se conformava com -De preferencia rezo o Padre propr ietario de lavoura de - Possuo grande numero que ninguem poderei defen- como todos os outros campa· 
• quéda de seu cabello e bl- Nosso, a Ave-Maria e o Credo. c nnna e possuia duns colo· mas, ha pOIlCO tempo chego~ dê-lo. Eu era uma solfredora de nheiros de João Ricardo) seref 
gode... Nunca fui interrompido em mi- nias. Como o :lOtassemos um em minha casa um s~nhor af- cdür-nos-miólos ' , tinha ataques ria ao <Grande Pái», dava "u m.: 

Perguntamos-lhe onde havia nha missão divina, pois as pa- pouco aUAtido, perguntamo- firmando ser enviado do c%nel de vez em quando, mas fiquei entonação mais forte á v6z/ ólh 
nascido. lavras da verdade são poucas, lhes si se acha va tl' isle com Maia e dizendo que ia buscar büa <Traças ao arande Pae do va para o chão e logo depoil 

- Respondeu promptamente: porêm consoladoras. a sua prisão. os attestados que eu possuia, C~u ; ao meu querido "padri' para o ceu,elevando ligeiramerit( 
Nasci em São Domingos de Perguntamos-lhe a sua mora- Sorrindo, respondeu q::; e e os quaes me seriam devol- nho. João Ricardo. os braços. 

Torres, no Rio Grande do Sul, dia exacta. nada un mundo o faria tris te vidas logo após o~ tivesse lido Inquirim,;s sobre a missão de Perguntada si ajudav~ . a " sf'l 
J' criei-me em Caxias, indo ainda - Ultimamente residia no lo- ou abatido, pois fi f é Ille da· o referido coronel Maia. seu padrinho e quanto tempo padrinho 110S «terços>,resj:KlIl 

muito joven para Campos Novos, gar Rio Lindenberg, abaixo do Vii resignação e c oragem Pf. - Pediu-nos João Ricardo pro- morava em sua companhia. deu que o ajudava e .ajudarfi"fu 
''Jf ,'-- :' o'nde casei com Gertrudes Firmi- (Capinzal 10 kilometros, mais ou ra soffrcr todo~ o!- martyrioR curassemos () referido senhor, Raspondeu que «acha> que Jo- seu padrinho consiga a \,liber~.-

1)"'O;n'1 de Almeida. Sou lavrador, te- menos. que lhe quizessem infligil'. afim de rehaver, do mesmo, ão Ricardo está cumprindo cuma de e rotorne a Campos No,:os 
nho seis filho') e fui iniciado na - Como havia adquirido os Pois, o Santo João Maria ha- 0S alludidos att~stado~. santa e grande missão> e que Está prompta a tudo fazer;11erf 
religião do meu Grande Pai, em santos que, figuravam em sua ca- via soflrido 15 pri6õ~s e de Como alfeclassemos estar ella, Basilicia, reside na compa- auxilio daquelle que a curou r,,
26 de Outubro de 19:!6, pclo pellinha ? todas ellat; havia saido eom perturbado de qualquer incom- nhia do mesmo ha 4 para 5 an- zendo·a voltar novarnente~, po

" 'grande 'santo' João Maria de - Eu os adquiri por int'~rme- sua fé mais fortalecida. modo, João Ricardo proptamen- nos. Contou que seu pae, que se der a ser util ao sE'u .velho ,«paI' 

~r~~~~~mos-Ihe se João Ma- ~~r~eb~~~aP~~r'kiciu~on;,ci~e.da co;u~av~r3d~~:r J~~~ -~ti~~ ~eu:~~)sO~e~~~~!~~~~o~: ppe~~n~~ fi~l~ia~f:~;~~~cf~~~~ q~t;~~: : ~er~~r~ ~~:~~i~:.Piri~o ,,; la 
ria n a o monge de quem tanto - O sr. cóbra alguma impo.- faz a carne soUrcr está cui- mãos sobre a nossa cabeça e suia afim de curá' la de "uma Em seguida, como seu, padri 
OS lornaes já se haviam uccu- tancia pelas consultas que dá? dando de fortalecer o espiri- rezou, implorando a g raça do dor» que lhe dava nos «miolos> nho, disse-nos que se sentia aüt ' 
p3d<> . --Nunca cobrei um,.vintem de to >. Espirito Santo; e em seguda e que por pessoas amigas foi seu da' « ah~lada' da ,viagem' ~rjij. 

- João Maria não era um ninguem. Meus rem~dios são ape· E fixando-nos, continuou JO. receitou. Essa receita, affixamo-Ia, pae informado de que João Ri- ma e que ia descançar 11m pouco. 
Qlonge, mas sim um -santo ' , pois nas preparados com folhas, rai- ilo ,Ricardo: hoje, em 'nos-so -.placard» á por- cardo estava fazendo importan· ' Em seguida fallámos a ~ro 
dtlle ti rei todos os ensinamentos zes e eascas de ervas nativas - O grande justo .João Ma- ta da Agencia Simas: '" , tes curas. Então, foi resolvido Souza, homem fortf', qlK 1_ 
qUi: aos ,Teus amigos transmit- daquella região. Alêm disso ria" que uunlla praticou uma Falamos-lhe sobre a vinda, que ella para casa de .seu padri. disse lér;c, 45 IIl1 l1Ot di! id3d.c 
to. Aind~ ,aconselho do" Inesmo apenas receito para os que re- I\Cçl\o má "e que foi ha qua- juntamente ,.c-Jm ri1r, de'. uma n/lo fOn e (ta cC)Cirt.1da. U che- c: que :.gl1ófàY~ o ' motivo de w . 
pnto ,1i ,;a]Jblia ,:;;- o ,N?vo e Ali- correm direc!amente a mim e os tro 8un08, 0 meu cc introduetor mocinha 'de 'nome Ilru)ti(ja Ma- pndo, foi ~ recebida por lo' pris.lo.. E' bvrtdor e pcssuc "té 
lÍ1[a lésjáf!1f~tôs; ~ão s.ou::Çhris: <juaés tê l11 elles mesmos, de ir !la miS~!l.?, diyIila~9ue/ ~u~pro, ~ de Jesus, mto que .obre ~ elotlo lhe foi ftito um bfn' UI~ ~lrtI d ~~e C()m 

to RtfII un!,()"rnals sei que, me procurar as ervas que aconselho lá 'prevendo 'os.acoiltecimen ,. ri1r pesav" 11 accu.uçl0 de ha· llrMnto, dando-$C'-Ih~ a btbtr o .r. Arlhur f'OfT'\lIrUC''Il, que fOI 
6~ ~KN.:Iã/giaiid"y liiis ~ãu na Ina r~~t:iia. , Nunca receiiei ',; reme- Itos de Outubro .p. ' p:; ' diZia- wr -orT~' ~u moça "11\.'1 In(ucAo ~ I'rv~,. que !I.lo comm~nlt da praça de C~"'-
terra. t:omo ia dÍU'ndo, !TO diõl Idio de ph 1NCias.: Ü$ Ílll icrtS Ime! · T 111 16, quo multo b'fQ":' um de stu$ companhciros. wbc quais ..to, l11a$ q .le, <b-I pot Novo, dorante o ~ re
26 Outubro de 192.. foi a umnu mntdios, deues estlbd«ilMll- ve o I\rull (l"'lr~ por uma Ollloo-!TOS fixarnttlle e dJs.se de a. lIfímei(1 'garrafada- li foi \"fltllCion rio. 'amJwo de Joio. 

-{ lfeI que yj o v ande pnlo Joio 10" quI:' U50 em m.eu recciluario, r forma. r forma re· - E' calumnla IAo mtu ir.n- mrihor.aMo. Em vi,'- de it'r 00- Riardo, vi! to o mtsmo o ter cu[n....
MariL Iniciado pelo mnmo, ~ Ji(\ o J'Ul"iantta, Isto m~mo os .ult.r~ Ir par. "pre.ld Del,. de P:li entr<'llo o meu íllfiarnen- lido CUfa para 110 K"fI\'e motes- rtldo de um """I 111 il(1[a.Dbl- , 
no dia M'iUintC', corncttla curar, Ilmpln, lats como: oito Ik ri- um bom m ~ tudo pori DOI lo. 1'410 quero mai. fallv ,obre tOa, resolveu, .tn! rctribuiçlo', (Condll(' 1(4 k pdlÚfllJ 

I 
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e na... 

:r ..1~~rBsa Nacjmlal .tIa.•;Navi_õ·,HmRtke 
Tr~ilS}~orfe , l'aHido ~re'.pàssagej 2'08 e de;'carga~,·.cODl/' (')S 


, 1Hl~u~tes «Car!-f:I~epcke», «.'tnila» e «~lax~ 


t.~~ , fl:n:m(il:poli~-Riode ~iàha -paranaguá, éscalan- Linha 
J"anejro, 'esGalando por I~. do por ltajaby e São Florianopolis 

jaby, S. Francisco e Santos Francisco Laguna 
 .. DIA 5 DE ·JAN'BU~O ! 

~F' " 
"~,o 

Paquete Cid RI.,.., dia 1· Anno Novo ! NO'\la .,Sode r ;" 
Paquete Max, Paquete IIIx, 


dias 
 Mais um grandioso s~;~iõiPa,uete IIrIllntCb, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17, 2i 

Pa,uete li.., tlia 23 1 premio no valor de 4:850$Ô00 ,
Saidas 

Saidas ás ' 7 horas d-ã manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas 10 premios no valor de 30$õôO 
Q 10 premios no valor de 10$000, A viso-ir~~?cgem:i~::n~~~i'a~e pa.isagelfos e cargas é leito pelo 

PASSAGENS: Em vista da grande procura de accommodações em nossos 

vapores, 5(:fellt!ficamos IIOS srs. Interessados que só ássumiremos compromisso' 

com os commodos reservados, até ao MEIO DIA da salda dos nossos vapores: 


ORDENS DE EMBARQll~:-Pnra facilidade de serviço s6 dllremos ordens' 

de'-CnJkbl1rQUke até ao MEIO L/A da saida d .. nossos vapores. 


Para passagens, fretes, ordens de embarque e demais In[ormbções, com os Habilitem-se ! Inscrevam-SE! 
proprielnrios . 

Carlos Hoepcke S. A. J
Rua Conselheiro Marra, n. 30 , i\~~~~~ãG:''' . . 

... 

A «Credito Mutuo Predial» no afan de proteger ao bom povo 
desta cidade e scie:1te da affJictiva crise Que ora atravessa


mos, vem por meio deste convidar ' a todos 

Quantos queiram emprestar-lhe seu concur
so para angariarem inscripções_ E' trabalho 


lucrativo para pessoas dctivas. , 
Peiioial de Á_ngico 

Pelotense 
 Outrosim avü;a aos seus dignos prestamistas que 

o habil cliniro pl'lotcnse e distinrto sccretnrio do dou está rehabilitando cadernetas. dispensando 
to Centro M~ico do Hospital da Santa Casa de 
Pclütas, dr_ F.-anci5co Simões Lopes, assim expcnde ~ua os pagamentos atrazados. 
opinião, aCNca do .Peitoral de Angico Pelotcnse.; 

IIImo, Sr. Eduardo C. Sequcira. 

.. 


Os rcsullBdos inequivocos por mim constantemcnte ob· 

tidos com o .Peitoral de Angico-, preparado nesta cida •

de sob a voooa direcç:iO, levam-me espontaneamente á pre 

goar as suas virtudes therapeuticas e a aconselha-lo con· 

fiante em todas as molestia,s do apparelho respiralorio 

acompanhadas de tosse. 'Sobre esta, a sua acção exerce-se 

de um modo tão ellicaz c promplo, quenão se deve hesitar --------------~----------------
em preferi-lo a qualquer preparado congenerc extrangciro, 

Apreciador das suas quali<!ades balsamicas e sedativas, 

estou certo de que o vosso excellente ,Peitoral do An


' gico. ha de merecer dos meus c!llIegas a mais laria vul

garisa?e~~las, 2 de Setembro de 1922. 

(Firma reconhecida pelo notario A. E.Ficher). 
 'e I~=s~ral" Exigir O fell".1 d. ..ue. Pel.IIDSII• ~,- ; , ; Rua Conselheiro Màf.tà , r1~ ~;~ ;iLicença n' 51 í. de 26--3-906 

i 

Deposito geral, Drogaria SEQUEIRI - Pelota& Floria'nopoU. ,~ --. 

Em Curltyba na Drogaria ::;iegel <Y. Etzel, Minerva, André Ricamente mobiliada com moveis novos e J{de 8arros, etc_ Em J<'lorianopolis: Hoepcke , & C_, Rau com o maior escrupulo hygienico. Cosiflha ~~vO~~ ~li~!\~~r~m~~~~~J~~: P~~~r~~:~UzjO~d~aihg~- de la. ordem dirigida por perito cosmheire"'" 

el::. Em paranaguã Alberto Veiga á. Cia., ele. ' tContractacto esp~cialmente "para que ;as , ré
feições offerecidas a distincta ' freguesia1que ,-----"----~--I•........O•••••••_ ao" 
 i!tOS honra, seja a rnesmade .cômpleto a
$trado. pois, não poupam-Qs ~esfofços em 
empregar .generos de/ pritneira Qualidade. 
COI,11 a severa :fiscaJisAC4o do proprietario. 
'_.\ce1tamos ' pehsiónistà~ inlernáS a preços
modícos e fornecemos refeições a domIciTinturarÍa da, Moda lias, Excellentes inslallações sanitarias com 

",;~ ,.,, ' _ -0- ~ o:ce1lentes banheiros Quentes e frios. Qllei
-,7'~ ~1#I JoãoPintf! ' 3~-;'Phone 311 ram dar-nos a honrc;. de IJma vlsit&. é a 

Complelámr.ntê _rerormiida e confandó éom pesst'al ha. 

bíltbde nO pmo -eslá -eslà cása apparelhada -par a servir Ru. Conselholro M."., 44 (sob'lIdo) 


d melhor f0lÍ11á~ a~shã cdl,tinct.l flTfCuezia. 

'~, Lavagen-s'-e.:t!,nlura, gaal1lÍ1fIl. 


11 Tinluraria da Moda 
só nnprqa nO$ ~U, KNi~S 

material flltrL 
Cui4..to t rapidu 110 trabaU:o r modicid.teo oot preço.. Teu é o mundo
N40 esqueçam. E' na rua João Pinto. J4 .ateU;••al. L ......... aR••""· 


.... IA........._..-.....
IdI-JO]';E .)11 
RUBENS DAL GRANDE ...._'.. ~,._.:-'-'u:~':=. 

" ••1AoI1JIIO M .., ... ,................... 
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stadO O Instituto Pasteur de 10Soviet não dál
O E I-----IIJ - -li t d -d tratamento co • 

Dlarlo Vespertino OInVI e es à re UZI o á digno aos 
~.EanI'(SI Ui expressão mais simples ~~~t~~~~!.~~ue 
Dt.rectGr. ,\L'nNO FLORES o Intilulo Pastc.Ul di cidade Quanto $C pc1'nda 10 bem ~*w"1IO aujdtu as u. opeTI' 


_" Redactor: de ,tinvil~, di/: A NOTICIA. da; du .popula~t. Que e-halMmo& r !UI Unilo du Rqlub6icH

ÇA~f~~~Ii:~BREt{<" li, e que' se .encontra alfecto'i; à' aailEnç.1!? ,dequcm com~il,pa· 56 etica, Soei"ill" llUot>~lú 


Oere;l~: ·jÓAO MÊDEIROS l)iccctória de Hygiene, apresenta rá a neceSSilaâ<l~ que ~e ImpOed ~~fjmenl~1 por parte do 
,", ' um aspecto que tem tanto de tris- de' dotar o IÍShtulO ".,}7.l$!cur r : . c, ... n', o QUiOJ chllM' aUtn· 

ASSIONATURAS: te, como desolador, não obstan· Joinville. e a reepéélivàj,p ifeCIO!ia: çlo uni~1 p.1I,.I o reeime do 

"DDO ' . 35$000 te o abnegado esforço do seu de Hyglene, dos ',elel!'enlos' In·; trabalho Instaurado pdouovidl. 

'Semestre 18$000 director, desprovido do appare· dispensaveis à sua.finalidad~. O matutino parilicns.e lu ob-


I $200 Ihamento indispensavcl ao regu· Join\;iIIe .é UllÍacidadê mOdero. ICl'nf Qut. de conlormidollk COOl 

'! ilmero avu so 'Ialfunccionamentodasuã leparti- na e éullar é;,conio tal, temne: " PfopNs tStipuleçõn do tra: 

_ O.... . á', :ção. .' nrcessidade . dé'mânter-se á altli·: il!do deVérsalhes. nIo póde,hã! 


'Redacção e ~ llJClnas . Para , que se avalie do abando' ra do prcgressõ veHficado em to" ,v:êr verdadéirà ' paz onde não'im-. "' 

, rua João Pinto"n.' tu , n03 que tem sido relegado aquel- dos os ramos dá suaactividade, perê 0 ' principiô:Jaju5tiçã~pa:ra 

Teleph 22--CX. postal 139, le Instilllto basta irisar que o Es- , devendo o exemplo partir dos os trabalhadores. ,.se .j im,unico 
__________ ltado não contribuiu alé hoje, com poderes publicos. . paiz op(!rirhe as suas é1asses-:· la

1 um simples copo que fôssc, I E como estes, na hora presen- boriosa' , aflirma o · articulista, 

,-. • Tratando-se de um dos depar- : te, primam pelo patrocínio a to~ , pqe em perigo-a paz ,universal.' 
.1.111111 I memona tamentos de maior importancia, ! das as ::ausas justas, daqui . o " E' verdáde,- prosegue o -Ma

porquanto sob sua alçada se en- inosso appello, certos de que pro- tino, que se allega o lacto de não 
::. ,. • Clamenre u contram todos os assumptos re- i vidcncías prc.mptas serão toma· pertencer a União das REpubli, e 1/ a lacionados com a saude publica, I' das, no sentido de tomar o relc- casSovieticas Socialistas ao or
, O monumento ao grande vem a proposito, nesta phase de rido deparlamenlo do Esta.d~di!l'- ga!lismo internacional de Gene

. . .. reconstrucção, em qu~ os pode- no da terra e da gente Jomvll· bra. O governo de Moscou, en
estadista, Que ~er,a engl- res publicos se mostram dis- lenses. tretanto, foi convidado a tomar 


do em I arIS postos ao enfrentamento de tudo parte nos ultimos debates da 

~, fi. estalua de Clemenceau se- - ..' commissão preparatoria do de-


R, ao' que 'corre, levantada'no-teor -SUPPf1ffildOS mais de sessenta-€ar- ·s~rmamenlo. Nã~seriaentãOp(lS' 

rap\eno dos Campos Elyseos,em R ' t· - G 1 d slve/, conclue o lornal, convldal

Pa~sprimeira emaquette' mostra gos na epar IÇ~O era os ba~~~p~:~~~:: ~~~:~~~~n~etr~: 

o anti.go presidenledo c0l!selho Correios do á manutenção da paz no

.{ na atlttude do lutador que mves- mund(l ?, 
te conlra a tempestade. O _ -:xx:-, I~~::';";';;"""''h~sem- _ ''-----''''I 

• " blantedaliguraexprime a ener- VAO SER FECHADAS VARlhS AGENCIAS POS- 'fDn fDn Arnlstadasrevls!as 

gia dohometr. que proferiu a TAES NA C.'\PITAL fEDERAL • ~:~~~'NLoe~~~o~f~~~~ @orr,o se or)')Ii~?O 0\ 

,famosa phrase:-Aguerra, quem a No di.a 2~ o c~efe do gov~r' especial a que se refere o ar!. 13 __" .)101 o (uil4c ~el ed» 

!;faz sou eu>. , fI t no provlsono asslgnou o segulll' do regul~m~nto approvado pelo O lli\ta) tio EXleriol' r I 1 1 1 4111 

" Tanta a faixa que uc ua elT' te decrtlo, o qual supprime va- decreto n. 16.712, de 23 de de- . ' Qln J.r Vlll9g 

,çtorno do pescoço, como a~ abas lios cargos na Repartição Geral zembro de 1924. Desastre,; e mortes oc- . .. . . t, 
 I .'. 
,soltas do manto que cobre a es- dos Correios, extingue gratifica· Arl. 40 Serão fechadas, nesla corridos durante os te _ Ha diaS con~eg~ram fugI r do 
~at.ua concone,m para, em~restar çõe~ e dá Qutras providencias: capital e nas capitaes fdos Esta' t . E . s cal!lpo de appltcaçao do -plano Recife, 28 - Pur__...... • 
a ftg~ra do -TIgre- a IlIusao do O Chefe do governo Proviso. dos; tQdas as agtncias proximas elOS nos stados U!ildos qUlllquennal-, d~ Arkangel, um jornalista JO;)quim de 0IivriN, .,. 
,!,ovlmento e. suggerem, nas suas rio da Rcpublica dos Estados das sédes das Administrações ou Nova. York, 28 - Calcula-se ~ossaco, u!TI cultlv~dor e um 10- tido como communis1a, knd 
hnh~ essef!clae~, o celebr~ mar· Unidos do Blasil usando das at- das succursaes, resalva.dos os di. que maIs d~ .noventa pessoas JI~ta, que tmham SIdo arrancados sido exonerados , osJInvtStie~ 
~ore' da Vlctona de 'Samotra· hibuições que lhe confele o art reitos ori~n~os de conlra~t()s p~rderam a v!da em cOI1~~quen- vlole~lamente de suas casas e , res policiaes que, 'usaram de vü. 

,Cla'. 10 do decreto n. 19398, de lIde aluguels la celebrados e alllda cla dos a~cldentes venflcados levadvs I?~ra aquelle campo, ! leneia n.! referidà prisão · I de novembro de 1930, e tendo em vigor. dur.ll!le .o dIa de Natal em todo Os lugltl":os contam que o tra- ; , .'Je r UIO em vista a proposla feila 1105 Ar!. 50 Os fUllccionalios, pro· o p~IZ. b~lho é, a/~l, efe. 13 horas po r i @o n ~ 'i I e do I fll.eplI·Q tlnU ri alficios numcros 230 e 234-g, vi.dos em cargos exlinctos em Cmc,oenla pessoas . dia. e a allm~ntaçao _ de , P,?uco I lOl' F e derõl Qrn~orreramDr • Ivens A de 9 e 15 de dezembro do mes- ccnsequencia deste decreto, serão no melo'oeste, ~ez no sudoeste, mals .de um kllo de pao dtano. [<')<> t'r"~ln'.bu<!>() aos 
ADVOGADO I mo anno da DirectorÍ3 Geral aproveilados em cargos idenlicos 15 no ,sul e !'lats de 15 no leste. Bebe·se agua quente e ,n unca, . J' 1 l0 ' ·· 'd .....' 

' . . : dos Correios, conslante do pro ou de vencimentos immediata- Os IIIc~ndlos e choques ~e se vê nem assucnr nell! c~a.. . I . OP~F,-g·... c o , \I~ .. y 
Accelta ~ausas, CIV~IS I cesso n. 6.31 -30, da Secretaria mente superiores. a juizo do Go' a.utomovels provocaram a mato~ . De vez em quancJ,? e dlstnbUl- cJ (l nelI'O <o~ d~ S. F= ou]· 

commerclaes e ~rI- de f.sl.1do dos Negocios da Via. vemo, na Directoria Geral dos na, des~as m~rte~, emb,ora ~s do um prato de pClxe podre e 1 , c? dr. Carlos lIma, Cav~lcaJ 
minaes nesta CapItal e ção e Obras PubJi.cas, decrela: Correios e nas administrações maos licores hvesse~ 1,I:Ito mats dorme-se em taboas col!ocadas , ti, mterve~tor federal em Pemãtf 
em uàl uer comarca Ar!. 10 _ Ficam supprimidos postaes. de uma dezen,a . de vlcllmas, 50 - sobre ,barca~as, , : bu.co, cnvl?u telegram!,"~s <,ao 

Q t dQ na Oireclori'l Geral dos Corrp.- AI t. 60 Revogam·se as dispo- ment,e nesta Cidade. , ~e.rc~ de vln le homens momam . pn!,clpaes Jornaes do RIO de,J~ 
d EO S a o. ios os cargos abaixo discriminu. sições em contrario. SeIs pessoas m~mera~ que!' alh dlanamente. i nelro e de São Paulo, pedindc 
Fernando Machado, 10 dos: .. --- -- ~tadas durante .o Incendlo ven· .. . - .- .- -.--------..--- ' Ihes que mandem representanl 

Tel. 1265 a) dois legares de chefe de Dn~ol'c~o no Uruguay ficado em IndIan a. I, a Pernambuco, afim de estudar . 
.______ . secção e o de almo xariie da Di- Dlv«;lrclo ab~olut~-Conversllo de No,,:ayork27-Calcula·sc e~· Camisas de seda ele s~u govcrpo c auscu~tar a oft 

•
...III. IUre[llIIenl ~e rectmla Geral' desqUite ~I~. dlv?rclO-NMo casa- tra-~fflclahnente que as orgam· L;".'.d ' d - mão pubhca:a proposlto dos 14 1 . tIIH liQII 111 nU U b) Um IC<f~r de chefe de seco mcntu-Sohchel? mfonnaçõ~s gra- zaço.es de, soccorros desta cidade ,<lI la OS pd roes us actos, . .' .JllI'_. lIa ,ICommalldall. ção em cad~ uma das Adminis ~~s3~e~:~~el1?~~~e~ :O\OB:~~lir;~ ~l~ serviram J~nt,ares em toda a cida· . Il I As despesas dessa viagem COi 

11 II B trações postaes de. BGlucatu,Cam- DEROT, Feo. Gicca- Caixa Postal dae ~~PPloxlm,adamen!e duzcn· FI AlaRIA CaRDOSO rerão ror CQnta pessoal do ir• fi Dl1aapll panha, Di.1mantina, Ric Grande 355<!-SãO Paulo ou ao sr. Voln~y ~II pessoas necessItadas. _ _ .._ tt:rven,or, 
Ui 111". do NOite, Santa Maria ea Bocca A. Gicca Avenida Rio Branco, 133 

Rio, 28 - Por occasião da do Monte, Corumb~, Goyaz. M3t. Sala 17 Rio de lanci ro, 

~~:Ida'_~~~~~n~~n~:q~~~~~~~ to c?~O;i~OI~g~;~~I~~ chefes de PeculatarfõS·cõ-niemnadOS 
que procedeu d~ Porio Aiegre e secçã€, dois de 10 officiaes, dois 
C1iC3las, ao sub,mspector de ser' de 20 olficiaes. seis de terceiros a' nrl'sllO 
,,",o foi communicado pelo res- olficiaes, dez amanuemes e tres I' O 

peclivo c~mma~dante que, du- de s~lvenles de la classe, na Informam de Tokio (Japão) 

nnte a .vlage~ desapparece~1 um Admmistração do Amazonas; que a tribunal competente 

passageiro de .a c1asse,locahzado d) Um logal de chefe de sec- c o n d e m no u o ex·ministro 

no camar.ote 32, de nome ThQ· ção, dois de 10 officiaes, dois de Ichida Kobaski accnsado de 

mé, Morena, o qual embarcára em 20 . ()lficia~s, Ireis de 30 ?fiiciaes, se t~r servido' das funcções 

Santos. . se.ls de. amanuenscs, dOIs de car- pubhcas para tirar proventos 


A autondade deu uma . busca le!ros de 2a classe e oi lo de, c?r- illicit"s, a dez mezes de pri· 

no camayote occupado pelo de· t~lros de 3.1 classe, na admlllls- ·são com «sursis» e a vinte 

~pparecldo\ encontrando, ape· tração dos Correios do Pará; mil "yens» de multa. ' 

nas, uma valIse contendo Uf1 pou· Ar!, ~o Ficam supprimidas as Pelo mesmo motivo, foi con· 

e-<> IIe palha e uma lamma de A~mlmstraçõ~s Poslaes d~ J03 ' d~mnado a 8 mezes de pri

~valha e um sobretudo de pan ' zClro,na Bahia e Theopllllo Ot· suo com «sursis» o ex·sub

DO chlzento. , toni, em Minas Geraes. secretario de Estado Sango 


No corre~or, no chão, fOi en- Ar!. 30 E' extincta gratiiicação Satako. 
contrado, arnda, um cartão com --- - --...... --.--.-- -----
In di~eres: -Thomé Mort:ira, rua mlill2l~~liIlill2lli1l2llilalil~liIl2lli1l2Il2lml2ll
D. l UIIa Macuco, 55 - Sanlos>. l2l 


Foram tomadas por lermo as i A .
C 
d«larações do commissario de asa 1.... ibano 
~,t;~n~~ir~' deA~~!I:S d~all~~~: . . '
~eiro em questão, do ;:ama,~i. si.ta ~ rua fe1ippe Schmidt n. 19, co:'nmu- . i 


10 I! ~ .~ylms ~e.ssoas,. ~ envla- ntca a sua amavel freguezia~lJe acaba d e 

.. 11 ~a. ~e~~..cta ~uxlhar, . p.ua receber para a!:> . festas 'de 

o ~~s~~~~. ..n~ue~lto. , NA TAL E ,ANNO'f!OVO " 

Um coneQQpresi.. um r!Quis$'imo sorlirúento 


d
o d · 1"'! ··' ·t de sedas,voII~. tncollnes e outros tecidos
In o I,RQuen o ,, )it}osini1~}!TIai~ lindas e variadas cores, Que 


Joio Pessoa, 28 - So~ I p~.; ! Ira vender . a ht \llo ~e reclame, pelos mais 

Vdmda do ~iO MathlU Fm- conVldatlYos p recos ! 

A pl\ololr.phl••clrn. mo.era-nos um carro "O#d'" •.,Iarnanle:;:: :r:id:ov~~"!~': Nilo deixem de .v.isitá-la para. b.I••do nOI d •• d. R.Yohl~'o em RoeH., ..,." qu. 11m unJco
coIli(ir ~u~nlo, c provu &O- n!o perderem a mall~lhca opporluOIdade prol.ctn hou..... ."• .,....do ° "Idro Tflpl.~. O dono do
bre ot crime. OCCOfrido. tm de effectuar vantaJosas compras! c.rro • o Or. H.llor Mal. Filho .olual In.pec:IOt o.re' de ~oPrinc:cu .lo) ttmpo dA ~~ lIela de Recife. ç1tcfllda por J~ PmirL 
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M nocl josó ua Fonseca 

LU. abaiXO a.sign.dó; lendo soilrido de honorosa syphilis. alocao


me. cabeça e j conséquenlemenle a .i5l0, a ponlO de ficar cego 


r.: ,completo. pOis 'para' cônseguir c,aminhar tinha que andar ,. apal. 

adiolaa. cooduiJiIo por braço urugo. nao pode~do trabalhar, fUI 


~ado por dislinclo amigo. a usar o ..010 e lDcomparavel .EL!- promovem a desinfcc· 

OOR,OE NOGUEIRA., do Pbanoaceulico·Chimico J?io da SiI ção completa das vias 
 • cUra 

a to.' .t1ra--Silveira, ficando ao cabo de 2 mczes e com 3 VIdros .ómenle, ul'in~ri.1s c cur.1m as 

~ sanlopreparado que lem a~raacado da. morte certa. mil~arC$ de pes
 perturb~ções menciona ....."... 

das ; pres~rvam as pesa /( "mia ....... 

SÔ.1S sadi~, desses males

_ P 'q1le belDdizem , memona do seu allu,lre descobndor. J:Omplc ,hií""*lil. . 
~ curado e com a · \"ista perfeilissima. O que acabo de relatar 	 _~,' ., .......,e_ ""OIae.6nolhnente. pôem bõas ' lIAM LIH••Al't. ,., _ • PAU". ~ressIo . aenu.ina .da verdade. • e a. Hirmo '.0. b palavra. . de hom.em fjt~~~~a~nd~e~:e~.ue n_~"""MCIl\O'" 

,~ :.io . cJeYo. obsequio a quem quer que .eja, para dar um aUes' 

o' -~~d;~;-~ diclaào pel~ v-;;i ' pu~ ' e immacul;d; -d;~j,. Or. Pedro de Moura ferra 

cÔlltciellcia, que deve .er o lema.. de lodo o homem que se preza. 


ADVOGAI)OL L...!:I'O quiz dar este espontaneo altestado, ha m~i. temp", p.ár. 
r:=,.ar te estava cumplelamente curado, mal comá J' fazem mUItos Rua Tralano". 1 , • Deu~": :'i:u;::~i' (:EL~iRdõE N~'üEi~A~:U·::~ rei~:i (Altos da Pharmacia Santo em endereçar-vos este. Para que o, leitores a"aliem o meu emmagre Agostit:ho).mento. ba.I.dizer-vos que de 60 kilos que pasava, altingi a 90 ki!o~ . 

fdiz e satisfeito, auendendo com solicitúde 8 minha ca.a commercl.1 D as 8 ás 11 e das 13TeMU S5 aMOS de idade e sou por demais conhecido aqui ás 16 horas.. poi.!-t:t:~8?r!b~t~~ em que vim de j aguarao, que e,Lbdcci mio Uesllp·se ~H1 7 TELEPHONE N. 1321
~Podem VV. 55. r.w:rem de.la o uso que vo. aprOl",.r ea' !lgno-me 
 sO' NA 
Pelot... 28 de março de 1918. ALFAITARIA CARDOSOReconheço \'erdadeira a . " iguetnra de Manoel José da roaseca. Upgent~


do que dou lé. Em testemunho d. \'e, d, de. 
 nnuOIl.S!! l11ov:c.is e • demais . u
AntOnio Rohnell-3° Notario. VIII! 11 11 tcnsl ltos a Avelllda

-O ELIXIR DE NOGUEIRA. do Pharmaceutico·CllImlco Rio Bralll;O li' 62. 

'OAO DA SILVA 'SILVEIRA é o unico de grande consumo e qu~ 
 Vende.se. cOI~letamente novo, b Preços ao ôlcance dr. todos os
" encontrado em todo o Brasil e Republic.. Sill-Americaoal. com pouco uso, com muitos 'ne. olsos. ._.. _ .____.____ _Podel'oso Ullti-syphlliUco e 8uti-l'hmIWa- Ihoramentos c com treis pneus 	 Não se afflijam~ Essa tosse va:~tlco-GrRwJe dupural-i"\'"o (lo S:l ngue 

sObresalcntes, sem entrem', rdor'l Ora\"·ltas beIJI'ss' TI' S passar em 24 horas com o milagrosoI
ç~dos a G lonas (Ooodyeer). Pre. .' ( 11 a Peitoral de Angico Pelotense. E' um ço razoavel e de occasião, Ver e . SÓ na 

pOlTete. A' venda em tod a parte.1__--------------------:1 tratar á RuaConselhdroMafra,25.I A. LfA.lfARIA I 
TERRENO CAI~DOZO , 

ACompanhia Tracção, 	 Ü- ILlnv·~~~\lma ntvbifa Irman~a~e do S~BhDP Jesus dasVende.se bonito terreno no OB-
Francisco ~ de Medeiro~ melhor local da rua Presidente PI. ~ de sala d.e VIsita de la- n .... H ., 111 ca I" " ILuz e Fore() Coutinho. carônda em perfeIto estado de t'BSSOS e. OSI18 .uB hauRI Albertina de Castro Medei

ros participam aos Parentei
., Informações com E ri li :t r d o conserva Tratar á Praça 17 De ordefu da Mesa Administra-I 

Horn. 	 tiva desta Irmandade e Hospital.I e amigos que sua filha: MariaDE FI,ORIANOPOLIS 	 roÇO publico que, no dia t· de Alayde contratou casamen ' 
Qucreis pa..3r um optimo do. CGlltra .ccidentes no traba- nhão ..eral ás 1 horas e missa ás to com o senhor Róbetto 

deseja aos seus dignos clienfes Natal ~ AlIlIO Bom ? Ide ao !lAR R"\~~Nf'(Aq;I~~~IL~n~~s7n~~~~ 8 h'lras. pala os IrmJos, comme' Müller. 

O nosso peS30al csla seFur4- janeiro proximo. haverá commu

ESTRl:ll.A c alli compr.i pas· 	 mOTando O 166' Itnnivcrsar'o da 24-12-930 
sas. figos, a\"clo"" "OltS e nlinislraçaO d. SUL AMERlCA). instituição "esta Irmandade: 

II 
.80as ff_st_~__S ~ f~,t~7 A. . N.~vo ~~~(~~~' flor !,rc,os reduzidis-	 Convido, portanto, a todos os- ·
fi.fi u ~~rL ROOO IJ 	 ~g~~Sd!r~~1f;iã~. fieis, para esses Robetto e Maria Alayde111.__________ 

Noivos 
24-12-930 

-- - --.-.--.- .. -- - . 	 Con!istorio da Irmandade do l
llnb6f'ltas Senl!or Jesus dos Passos e Hos'FloFianopolis, 24 d~ Dl:?zembro de 1930 Senhoras eS" 	 p'tal de Ca ridade, em Florianopo·

lis. 26 de Jezembro de 1930.A belleza só é perfeíía Gustavo Pelei/a. 
Adj:o. do Secrelariojiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiiiii~j com o Cá bello ondulado• 	 Mediante 5~OOO ensina a recei ta 

de um olltimo preparado, que fi	 's Aluga-se ~~fal '~ 
ca em 500 reis. completamente inof	 bons quartos defrente . cocn -VERDADES QUE ensivo. que onJula o cabeilo de 	 Viuva ADELAIOE MARQUES, janellas para famílias e mO(01 
UIU múdo facilicimo e ga rantido 	 participa aos parentes c pcssô:ts de tratamento. Com Pensão. R_

de suas re\ nções que sua filha'SECOMPLETAM ~~rst~f. fJ~ _S~Wàu~;.atriZ. Caixa NAIR MARQUES. contralo.u ca· Jí>sé Veiga, n' 91. 
.Allesto que lenho empreg". muita. vel.., e depu (Estado de S. Paulo) s"menlO com o sr. JOSE 

rador e ·tonico do sangue ,1il.\LI!:NOGAJ,., do] provecl.. POUCHOT. 

Casa m~~~~9~:al~tf~eJ:'::!if:':~:r=;;h~í~ica~'qu,!o:,o~la~~dosede d°;'h~:m~~:' P"DPledI~e .em São IDS~ 
NAIR e JOSÉ Pinto. A tratar na mesma rua 

1110, 11c:àllÇudo IelIIpre excellenle. re.ultados. A ••im, Iil1Jlo Vende-se 'uma optima proprie 	 Dllmero 23. ... .. 
• .,pr.ten~ · eio fé de meu grau. dade na Cidade de S. José com 	 Noivos 
~ 	 "/L, . CangulSU - Rio Grande do Sul. agua e esgoto. espaçosos apo' 


D.!" Raul Azambuja [Firma re8onheeida) 
 sentos e excell~nte porto de mar 	 Flopolis, ]9-12 - 930. ·Or. fritrGoHáf,jl
ra banhos.;< :"'''Gu'àiprilido um de"er de arlitidao, tenho a prlzer com 	 o LeloeirocIot 	 cólliaílíAiêu--lhe que. solfrendo h. doi. loao. de UM Avisa .. que estar' IUM I. 

Zr;aA _ a :perna• .. acho-me radicalmenle c.rada com o I ranle ° mez de:Ja ndto. t r:ra vii·
PAULO SCHI.:EMPER e ' es·.10 da. _ iDàr.VilhOío . GAJ,ENOGAL. lendo "OIor	 gem para SlIo Paulo c Rio. de· 

d.d. __ peuii6o. hoje, :depoi. que tomei ...e ,"nlo re I ~~~~?pr~:nJ:t~ev.::Jro~' In t. ..... 6 kiIN .... d~ ,§úô p....va .aolen"brllle..le. Allloiíi.· c, MI~il'. BlulIUI 
IM . (nu cIot. o u"''''éiU. enfeita.r. ! " A....OS S.tUB· amigos l clknlt 6e. 

I'dMae - Ria ·Grande de 5úl Lata fie 2 l..ilos 11.000 I ~~!a bOas!e~, eItIIJ InDO DO\' 

DcltINJ AI , (Ftrm& ~.coDhecida)1i' JS o 

O • O.l.LBICOOAl.. . do r. _.fico i • 	 Mobiliaa.. .tI. ",ti I· f i 
.ota..1 ..,....r.pbo do. F...o.nc. w. R.-.. p"-" ulieate ullla DIObIJI 
. ......:-'orWccc OI I.. dar. NIo coM l kOoI .1· IIII- de 1111, ntylo lDoder
a--, .... eát4 dNat . .... • rdo c • .m:o ...aca1. no. CtImplctamcn(c no". , ••Ie

A___ iaDHl1IIÍYo. pode Nr u.ado por ..tal· Sabao Russo al(unl obj«los. Preço de oc:c•• 
100 • u~.. de ~ OI ~,!, . F-jf . .. r ~ podoít a,...• !n;rcR-liYGlt::~ICO E 	 '~~~~~~=:!!=:!!~~ "'o RUI Con. hdro Marra, I.ti_ _ Iodoa a. _1__ syplúlitiu., .Ue.... ~I ",lI.. 
cIot ...... " ._81-	 PERPmlADO Cede-se UITI3 c:'lIde ~ """)1 Um. confOIl..., 1ou.O (Ir 1&4. prol~ctor 4e qumo .Jl~,r lIA rua !'reI CallCa••. . 2 Amd 	 peU.. IDclI.p alftvel em a qllffll f~ com aSruns moY~ Mt (P " ra UtlDlle). com rlUlcSo.

IOdol oa I.r I . 
~M~~~~~~. ~':r: b~:'.\I·tar cOflt oli, 

., 

... . 	 /: 

I 
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o BSTAf)() 'hJ'9&-r.... 10 ;te D ... ,e 	 IS) 

lEIS 18 tlI L L'GlBKIlae 11 l1li
11 aunU8 com Q TuOlOJ" no Pttridq

D. M ~,... A"1Iida JO I- ",.....:;. a.I . .. - .DIIr.... ~ _"..Hrn tt-,........ __ 

'-100 . , ""a.'" __ -- ... ~-
~~ . t.I•.n. . .......... ~~ 
;elo - otacIo .. f:...-. R..t_ ..... ...., • -O".
I.I!'OOAI..•• loto _ ~ Ir_ .......... 
Aai8ad.. ~_ • ~~, &ca.d. ~ _"....... 
,..... aonIa - .....
. ' Aoa . .... .. ,tdaiIiaoa. ~ _ .... 4e 

- O\Iyido., dei! ,ua• • 'OAL!NOOAL· . _ .... ........,. 
" po;ô. · ... t'" , hoj" il'<Jbu.to.. Ei.. porq.... pu.. .. ...-' 
, eaiate -Deu. ' DO do "e"n .0AL8NOOÃL... ,..,• • • ãoacuite o. ' humorel"mal~ do·{'"i)11lM . . _ , •• 

pid . mente com ° pOdéiQiO 'depwr.'ivô ' v.,...1 • ~ <OA. ueéedaReoa 
~:-~~o~;~i1i~, nr:V~r:d:~~: "w.I~C»"IÍi=J~tO".,.~!~llí ~LIT(Fil'ma reconneclda) .' 

O ·OALENOOAL· foi ·o un;co é1auifiCâdo na 'E:ipc
.iça0 intern.cional cio Centenerio - !'reparado .Ici€ntific o 
e premiado com o - diplom. de honra - 'di,tilicçoe1 '·e.  QuANDO COinprãrJo'~t, . o ·' -

"" que nenhum ou Ira depur.ti.o mereceu 
O .QALENOOAL. enCQDtra-se em tod•• a. Pharm." in~cticida de \Íâma mun

ci... Drogari•• do Bruil e claI Republici' Sul·Ameri· dial, lembre-se dõ seg\Íihtet 

.a_ canal . 


.N1trion cemba~e a Fraqueza, Iproy. D••, S. P. -l2H-10-1911-(N. 5- BpsIC.) 	 Bit é vendido SÓTMnu 

em"1.a.tás amal'eUas com
e .- • a Magreza e o Fastio. 	 S:if:iii~i'li 

I 

uma dnta PTeta." Toda! 

as latas são sel1.adas. Bit 

não é vendido a granel.
~,

-tO~. .' -- 'e-o Retnedio. dos Frl1" ! [1§J:Wlt~IiIS.Odl:c~[~m~l'iI'TP~D[~I':~~trion :~~:a~E~~':~ ~ ~N',,1'" 	 ...... 
u rlOl'l > 

~ _ . _. '--';- '. coa, dos Debeis, dosEs- Recuse qualquer insecticida que 

não conformar com a desc.ripção 
~ .-< &Cltta:iU. e dOI Çonv~-
acima. Sómente o Flit legitimo 

A lescel\tea. - -- . Rua Conselheiro Mafra esquina Rua Trajano olJerece a garantia. Flit. 

~12I~~ __ Proprietal'io OSC.-\ R CA RDOSO 
--rtl I§I Casemiras, Brins brancos e de cores, Ca·M· t- H t I I!I I§I misas. Cuecas, Pyjamas, Ternos de caseaJes le O e liI liI mira, Sobretudl)s, Uhapéos, Sapatos. CoHa

liI I§I rinhos, Gravatas, Lenços, Ligas, Cinté:s, 

Situado no melhor puni.:> da cidade liI I Meias, Beng-alas e todas as miudezas per

liI tencentes a este ramo de negocio. 
TRATAMDITO DE PRllv\EIRA ORDEM I 	 I..........................
Este bem situado hotel f)ossue 40 quartos ~ Av./amentos pata Alfaiast. 

com!rente para as ruas Conselheiro Ma- f§) 
ira e Trajano. Este pi·tdio é de coustruc- ~ ~ C . tI " 104 .1'1 r ecAq nova em cimento arrllado. liI liI úllxa ' po!S ·a , ~. - IJriUlIOpO 18 •i, 1 i.1 ,BANHOS QUENTES E FRIOS 121 O 

!XI 	 .. ~rmIIiI__IiIli1li1mH1ml2llBfil~~l2JI2I~~_	 . ~GUA EIICIMIDl1110S QUARTOS · 00 	 __ 

nDRII~OllS I; 	 I I••..
Safra CATHIRIIA 	 e 
•~ Proprietario JOst DAUX 00 ; 

TEI,.EPliONE )267 

~~~IiIIilI2lf2lf2ll!lf2ll§jl2l~12l12112l1il12l1il12l1i1 	 I : 
.XliOQOIOIC)OK~»''XXX:AOCO 	 : I 

~ 

a 	
. 
i 

.i ~ 	 I ~randes e pequenos todos pro ela- . 
~ 	 roam o Peitoral de Angico Pelotense, & •I .
(S 0.11\ rrJ\O • rei dos remedios para resfl'iados, tosses 00. 

. l I' e bronchites. E' o preparado por .excel
::'\ocênãodeve l' d t d Idesprdir esse operario! OUClS, emprega o em o as as mft es

- !lIas porqu.e 1 Pois si ell.e ·é o typo tias das vias respiratorias. 
do ;>reôu.iço, e C" s:lltrabaUlo cada vc~ I A' venda em toda parte. iI 
ren'de lhenos ! 

. carb~~;~~l~~~~Ó'~1~l.n~~~::~~~; ~:~f~ 0 •••0.................. 

dadão util a si, aos seus c á ~ociedade. 
t:ll.e niio é UIIl pr~~uiçoso. Basta prestar-se 
attençllo a seu aspecto nnemico. a sua oor 

~~~r~;~ Õ~\t:~:E,:!l~1'e~~~J:;~ 
.". 	

mlúlo mais huIl',&no c plltrloUco é. eW'aI.-e. 
E 11 anjo protector assim falou: .E' quase um ~~ça-o tomar it "Nco'Necatorina' : Voai 


rNKdie celestial. E' o Peitoral de Angico Pelo \'oni. eclllO d.iM depois QUe e.stll.rá disposto 
 ATTE I~ • ftp,.cifico consagrado na cura das tosses 	 para o tralm!ho. a!c~re e Sddie. 
.ala rebe)(\..s, das bronchites e das constipações, 
_ ftlD, _ iodas as affccções das viu respirato-	 Moci~ade impr evadente 

. ". rtu.;;-A' venda em toda parte. )( NEO~~E:;:..;C-./t1..;;.;:*T;,.,..;:O;...;,R-.;..IN~A:;..::,· 
. O .sr, VIctor 1. de Carvalho, '"arceneiro Je P. Ale

.~~~)KXXX8 vermifugo podl1'(J:l'. acondiCionadc em n1psu!as r\l~1IS ~. Inteiramente ~ald,do de. um I.do por cruel Rhoum •• 
_ conlendo teirndlloreto de ~/lfb()!lO elll 9011110 solido e 1"1110, con>eQu.nCI5 da sypluli. adqui"ida n. mocidade 

. ti 1§l1il1§l1§l12l1211i11i11m1 oP1 jl!l~.mcnte .Io'.erado pelo orl/Snisll'lo humano. 	 .em p!>~e! ...b,I!,ar e ..sim privado de ,u,lenl.; " 
oua lam,lta, completamente de.animado, recorreu ao OALE- :~ 
":IOOAL, ~ com al~un. Iruco. deste mar3\·ilho.o depur.dor . 
hcoII radlc.lmente bom . Em seguIda poude tornor detem
~i:.~;d~~nlCole ao .eu offitio de que h. muito te achava 

~Fjrma reconhecida.) 
Joalheria A~olp~o 8oettc~er 

1
I -:-:- Pallidas, LJmlt ca, ERtnp ---;_._ . O <?ALENOGAL do ootavel me l ico e eminente .yphi


I:arapho 1~1!1~1 dr , F,d rico W . Rumono. e o mais pc. 

... ~Tln$1e casa de joias finas, relogios" Rachlticaa OU Anemlcas ,,~rolo pUrifIcador do s~nglle e devido á lUa •..bia cem


blD~ç \o de elem.~tos <lepu radorr.5 e t~nico, inVAde o or

ar1ijjtos de ouro e prata, crystaes o .-t1GLA.HDIl'fO Ü GIlr1"OBl' __..ae_ .. ganismo, Yae a tod :~ ! ns \-jscera.! f!uidi6ca e eDr~quece o-I 

.~n8ue. torD~ as artl rubçõe3 flexlveil: toaific., d' forçae objectos para presentes, ==Ie':::"~~!"i=q==.~ :i"~:::. e por "'0 deJtroe para todo .empre o Rheuma: . ~-:;:::d:,,:~~.=~~,,~!'lL~'~ ':~' 
0. GALENO!}A!. classificado n. Grande E.pe.içãoI'••rl••-••t oGl1J.pr.-se. tefofnJs·se '='::::':.:~~~~~.I IOlerMol<,"'] do Centr nnrio, 00 Rio de Janeiro - PREPA

jolils,.'.. ~~;:.!.~,:~;:,":t:L:~'" .'-' , o mili.elevado pre!l1io-RADO SQIENTfC,o onde !e:ebeu 
DlPLOA~A DE '·!-lNnA. ,btonçi)e, e!S~. que ..eD/iunl .~: outro

•• & ..... "'-"'"'tWW. o _ ..... _ .... d~p~raIIYo. con' egUlII. En"contro-'e em lod•••• < Pb"IZIacia. 
~1WW.wa .. ~;m~c:·'== e Drogall~' do B,....I e das Republic3. ,SuL Anien . .. ==...~===-:l'cUIO. -r.cr ~:ÀP. ~Apr. D: G. S. P. 0,-2"11 ~ ~'fOt9:;i1: ,I u~co CIL,.C 

.....-...... 'Za;- ........ . ...... 


.:..~..;: .. tuaêa7ct-mv;.. 
- ~--....... -.... 


-. 
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Os "illuminados'" ~~a~1
doex.Co!,testado Vi~ Social PIII. ,. ... No ..!.ei...sce..!'..ti,~ 


(CÀItd.s4.) ,. ANHOS U.l: I . - . f(J tIrtr.". • -- XVI. Mo 

q~ todos "" rntIU lhe laUa Sna; Thomuq da Mafta Vri- A cidade ~i. hoje' ferida pfta «fII/I,," IM ..""., twtItttJlMIw 

pu$&r dias de Yftdadriro marty. p. MW $ablnI> de Bomfim ' dotam•• noti(;t 40 .f.nec.mttllo (J,.q14 da IJIIdIIIa l1li ~ 

ria e em compklo ítjum. Dissc- hllli~ Ut)'Uob. HIIarie "-in dà!ck> allll~ra valto)oIo Jorsre de tU H nptltrlJlI aftlMNa 1111 /IV o Plvilhlo silo • Avenida Hercifio I..uz 

IJOS ainda qtlt 'oi "Pano UniAo luz t Htt.mqia doi Moita: IC&rr.pot, tio do 11'. "!. Leollard~ _lo dG _. _lo .1. esquina da rua 0eneraI Bittencourt 

(onsun. () dr, SaliarOD e qut o SI.: Rodo/pilo 11N4k~Dd JOI1le de CamPO' JunIOr, I8btIh- ~'ql# ~ " .~ 


THEMAS : 
Terça-ieira. JO de Oezembro

ii r....•~~t.•i':~~'~:~f I	 ~, .7mo. ... ..: .. . . ~li.::~~~!~g;~~jlê.. ra..~ ..... 
' 	 quê a 'operação ;custãrià;,~ais,: ' ()u Bailes de Na~mbro de IM4. nl(4tI daqfldu IIInIIID 6,nYnlll 

menos 'oUm <:.onto' dertls,~Re!lO!" Pani commemorar. ~tild do' .fal durante ~m. Itmpo CI' d"slabd«Jfl d#fodtt~/U"HIJ. IIJU' 

veu,., entl1o,â~onSelh~,~de-, a,"E~;INbvoYAnnOf'rea'izarao{, ama~hll , mYlo <k C . ~, '!Ii"rts..ndo Pf/f'fII1~Q '''' IrmltHÚI fI'ltlrtvllflllSexta-feira. 2 de Janeiro 
gos, ,procmar]oão ' RlCamo,qu"t,' 'I)rilfiantissiinbsbailes os ~eO> ííin{ ' no 11IIi1,'1~ Prun.loo, nn q~ .s. fllII I~ a nfldN 

graças' 3o c9rande ,Pai>, apenas les'Clúbs: Doze dé-ft.: osto, gL ra i 1"~~sr!1/ " ~()f I'W:le dói 'ua VI- na ~fa t' Y/df" p'",',,,,,da 

com algumas <garrafadas o fez· Tennis-Club Cinco ~e N~v:m- ; d~; tendo side, . '< '! .tarde. no' as ftndn plilllllllS, .... 11IIlI7 

compielamente bom. b'o Quinze ~ de Outubro e S B i meadosecret~no. d,~f,E~ Nor- A doia di h"jc r«orda ,ua 


Perguntamos-lhes se isso se R' Vinte e Quatro de Outub o' imal, cargo cS~C: ,elTl ~q,lJe \e apo' /tora frnlafil"tr, rtHIlt:1rllld" 11 Deminae. .. de JAneirodeu ha muito tempo e qual foi a . . r .00$. .. .~I1lIIf ...... .. .._. "" 11'" /1,__'Isentou ha cercad~"l~ .111 . . ... r.,.d~..... Rntt11
ml'<licação empregada. ' .... V· '.' No dia 26" já /gravemente en-com (j-:seu,~/RO um ('MIraria 

. Respondeu-nos que .João "_ . Ia]ante _; fermo e certo de que sua vida es, para f!~(a~ele{1r" .If(1" lil"flll ül 

Ricardo o aconselhou a orar ,Ep_ontra Se, .ha dIas, I~tsta .c~ ,tava. por pouco, o . pranteado -ca- bra$llelroi 'd'!as!:'cldaaes.> -.. 11II1II ••• 

eom fervor a abolir o uso de pllal, .o :sr. Alemo Caldeira, JUIZ , thannense pediu papel e penna '. Del'eriam se!eltàs emS. ,F,,,,,. 

arplRs, a evitar. bebidas aIco- ~~ . ~uelto da comarca de Porto ie, de seu ~ropr~o punho, cscre, ~isco -e'Ilo" 'PlfCllo 'de{os:PiifM", A's 19,45 hora.s - Entrada Franca 

olicas e "carrell'adas" de ca- :::-nl.lo. Iveu as seguintes. . " lstp 'd , aqul,nestallll(l' c, 

valIos e receitou-lhe um sua- p 	 DECLARAÇÓES DE MINHA A diPlomaciaportlll!;,ezi1 ~r' I,!,~~~~~~~g~~!~~~~~•• 
douro doi "mianho••, Ficou tres ereceram 1 ULTIMA VONTADE - João bt ila ' fim a essas .il/debitas pre-I': 

dias na cnma, tomou uma f d Jorge de Campos, casado, empre- !inçõfs. ' ,"' - i t-..... I 5 b .nr~

"g~rrafad8 :' de remedio de a oga os gado aposentado, natural .deste C••1U:-MIRIM -- ~_(I U SCrlt".UO . 
raizes. clicou completamen- No dia 26, pela manhã, correu Estado, com 76 :I~nos de. Idade. hpl ,.. " Pk.I abttU pria "O Ealedo. 
te bom. Isto vae de :l para 4 a noticia Que no Canto da Praia, ac~ando:se 110 ulllmo p~rrodo de I I l1li - uma IUbsClIpç-lo em ~ia da 
IIDnos. . em Camboriú, h.lVia occorrido eXlstc~CIa, faz a~ scgullltes de- Bebidas finas ,conservas c com- . Dentre .. te I!, do 11m d In, D. Anna ;ll'wUa da LIIZ; 
Pergu~tado se OUVIU falaJ um lamentavel desastre, que rou' "claraçoes da ulllma vontade e 11[-010" encontrareis lia ~~R ES- anno ,a que cert!ll!leDto vao mie da Knhorlnh.. AllreJ. Lu., 

algum dia ~obre o rac~o ' de bou tres priciosas vidas. ,pede ~ todos obs~rvar e fazer RELLA, por preços ",,",,nos, c!>nqulstar !l palma~dA v1cto- 'c-rlcta por 11111 pral~clll DO dll 2. 
haver querld? ~oúo RICardo O <Pharol,' de Itajahy, noti- ' cumpm estas Illlnhas declara- rIa, como nos anUf,)s aotert- e 'allectda no dIa 26 de oufub O

cntre~ar Braslhclll a qualquer da: .Pela manhã passaram com ,ções, _ , " ' . ores, é o s9nípttioso ;Bal,lo c ~~ .O".~tHa . S1000
~Iom~m.,. re_spondeu que acha desti.lo ao balneario de Cambo. i .1a. QUCI~O qu~ G meu fu~eral Os SOl tmos da «~ul s. S):lvestre, que ,o :;, «Lyra Agostmho'A;BrtC'mIJ 7toOO 
ISSO Imposslvcl, e que nunea ria diversos omnibu~ vindos de seja 9 ma's SImples posslVel;, ' C 't I" Tenms Club. annuoela para ~ Um Anonymo 2~ 
ouv}u falar em tamanha «bar- Blumenau e zona; proximas, ' d~ 3a ~Iasse, nada de estenta-I f1mel'lCa ai)) il Iza' a noite de 31 do corrente.", J, ,J" '; ~ 

--t.a! luatl.e-7.--Pcrguntamos-lhl!_se eQI!.'!IIz[lJdQ varias famílias do ÇO('5; nao quero paredes de casa ção» \'ão sei' il'l'udia' Tudo o que a nos~a 9~cie- COldmi~s~o do 41. do 
.Toao Ricardo ~ra homem tra · interior Que iam ali passar o dia. forradas ,~e _preto. nem outros lu- , dllde possue de mais dlstIn · .~~stlDhvo vennel."1i 
halhado! e s.erlO. . Lá chegando, atiraram'se ao mar xos. O calxao serà ~e 3a. ou 4a. dos em todo o BraSil cto_ e selecto se reunirá ama-, JOVllllallO ~_ Alfonso 

- Joao Ricardo e um lio- para aproveitar a aragem fresca classe c serà depositado em ca' ., . _ nha na sMe da fidalga asso- JollO Correa d. SIh'c.ra 
mem justo, serio e trabalha- da manhã, registando-se, entã~, d~iras, na sala, até á hora da sa- A :5ul Amenca Ca!~ltalizaçao ' , ciação da rua Padre Roma. Antonio Borges C' KDhor. 
dor, peis é um «aeonselhador. a triste occorrencia pois duas IlIda. ~ese~ando, por oC,casl3<? da rea, afim de commemorar, em um Paula Paulier DI.. 21000 
do bem e até um incrementa- pessoas foram tr~gadas' pelas : ,2a. A !oupa que devo vestir se- hzaçao ~os seus I sOrt~IOS n~en· ambiente de alegria e fami- Um calholico !! 
dor da lavoura, pois todos aguas. I ra o crOlsée pretc, com a calça saes, satlsfaz~r o mais. r~plda- liaridade, a passagem d o .1. $ 
que !lelle Re approximam são Uma das victimas cujo no- I de casemira clara já usada, de me~te posslvel a cunosldad~ anno. I Um anonymo I 
Ilor elle aconselhados a faze, me nllo conseguimo~ apurar, é ccr clara. Os dois ternos de rou- mUIto natu!a! dos ~eus SUbSCH- Para a meia noite proje- I - 
rem layoura de tudo, visto que uma senhorinha filha do sr Car- pa nova, minha mulher os darà a ~tore.s, ?ecldm, '3 IItulo. de espe' cta,~e uma surpresa agrada- I Somma 03t000 
a felicidade está em nos en- los Hardt, de Indayal, e cujo quem mais merecer. As botinas nencl3~ Installar um mlcrop~o~e vel. . I Esta subscripç!o mc-errar-sc-J 
tl'egarmos com alinco ao cul- corpo logo fôra encontrado A que tenho servem para calçar. no salao nobre da Assoclaç~o Os preparatOl'iOS da reunião amanhã ás 14 iJQr.Js. 
tivo do sólo. outra viclima é o sr. Paulo lan- Não precisa comprar novas. dos ~mpl'egad<!s no ~Ol11l11e.rclO ~ocial acima indieam o mais : - - _ .... 

,Sahe. tambem, :}ue João ger casado. natural de Blume-I, 33 -:- faça~ o. enterro, c~mo d? RIO d~ J,\IIelr.o•. afim de Irr~- IDvulgar exilo a obte.r, o que ,I ,--,...
RIcardo favorecia ao pobres. f1au com 35 ann09 e que deixa Já pedi, o maIs SImples POSSlvCI. dlar) por mtelme~1O da "R,adlo naturalmente encheru de im- UI! que cal : 56 - ir /tN
dando-lhes alimentos e, al- doi~ filhinhos IQuero um caixão de madeira, Sociedade., (\ .aclO d~ sorteio. mensa satisfação todoiJ 08 ao BAR ESTR!l.U • t_ ....- . 
gumas vezes, até, dinhe iro. Si providencias immediatas 1lonado de prelo, com fazenda !,or .ess~ meio pratico Que a associados do «Lyra Tennis chopp :, <lado .~ ! 
Disse ainda que João Ricar- houvessem sido tomadas no ,bem simples; emfim, um caixão SClellCla poe ao nosso ,alcance, Club», que amanhã affluirão m~••;iiij;~" 
do tem engenho de canna e scntido de restiluir à vida a in- ;Que não passe de 50 a 60.000 tod~s ?s p,?rtadores de IIll1!O de á sua séde. 1-' 
possue terras todas cultiva- ditosa senhorinha talvez a estas !réis. ' Ca~ltahzaçao em todo ~.rasll po- De nossa parte, não pode- ' OS de I 
das. Perguntado se frcquen- horas não se teria'a lamellhr ' tão I O collete serà o escuro que já derao conhecer, á mecuda que mos deixar escapar esta oc- i 
ta\'a os <terços" e quaes os triste quadro pois o cada\:er ao ;uso ha muito tempo e serve bem a~ 3 rodas foram postas em mo, casião projlÍcia, afim de ai-I IiO Im • iI 
Nantos que existiam em casa passar por e~ta cidad(' " ind~ se 'I para minha mortalha. v!mel~o. o resultaúo das com- mejar á associação amiga os I P 'R 
de João Ricardo, informou conservava quente. , u • Tenho direito ao <Amp::ro ás bmaçoes ?orteadas.. . mais venturosos dias no anno ": IS, ~ - O pbluete 
que morava no Rio Uruguay. O corpo do inditoso Paulo foi I familias " e, mais uma quantia da- I. O pr~x, Imo sorteio se realiza- novo. IreunI.r-se,a !lR proxlma IqIlD
distante 5 ou .6 leguas da ca- encontrado horas depois.>' 'I da pelo Estado para o funeral. ra no dia 31 do corrente, ás 3 , d.a-feIra, afim d lUleutrr a 
sa de João Ricardo, masque, . E' preci~o requerer ao Oover- h?ras da tarde, em. ponto.Preve- Corte de 450 sItuaçã.) ecoDoo:dca eeltudar 
As vezes, ia visitar o seu que- SEUS SERUICOS no do Estado. Com esse dinhei- mm<,J-lo os subscntores des,ta 8S meios de Impedir le aja.. • 
rido amiio e assistia ao terço ! 11'0... . Capital par.a que possam reunlr- pesos' tre d ral~a de ttaba[bo, 
"puxadO. pelo mesmo. Disse . . Como se vê, a mão fraquejou- s~ em casa de pessoa que PC!S- . ~ TodaVia, o.:tJúnl.no do Tra. 
que os santps que se -adoram" de guarda-livros. mechal1lco e , lhe, e não poude terminar. sua um appa.relho r~ceptor, afl!~ RIO, 29. - ,.0 dlrector ~o ba~ho,o honte,m , aoite, cllml
em casa de seu amigo eram' chauffeur offerece um moço com-I - O enterramento serà ieito de saberem mlmedloltamente SI LIoyd BrasllClro, sr. MariO nuIU a gravldftdf' d. altu~ 
o ' Menino Jesus, a Mãe Sau: pe~ente. Informa~ões, por obse- hoje ás 11 horas no Cemiterio dentro. das combinações sortea- Almeida, resol_~eu reduzir de declarando que o total de • 
tlssima e outros de que não QUIO, na Oerencla do ESTADO. dos Passos, saindo o ferell'o da das eXIste alguma que lhes per- 600 pesos ou, o para 150 o sempregados ~m loda a Fr " 
se recorda os nomes Notá 1'1 d - Icasa mOlluaria à rua Bocavuva tença. ordenado do agente dnquelle ça, núo passa do 10.00&.
mos que o nosso' inte~rogad~ ~ã~uf~:;, ~~~I~~~ ~ff~to~O;dep~~: n. 22. ' " Para as d~mais informaç~~ e~lr~za_e~ Montendéo. IOMEADO PUI sur... 
estava cansado e aconselha- de alguns dia~ a mimha ' santa ' -- o~ nessos leltC?res poderão dm-, . ' peso l'uguayo 
mos-lhe que fô~se accommo- fallecia. João Ricardo, e um ho- glr-~e ao sr. Vlcto~ Buscho e~tá vaIe~~~500., .__ . DO FaIOI 
dar-se.. . . mem bom e a sua divisa é a se- Collarinhos duros e B E t' 11 Socloedade C de RIO, 29 -: o ar, '1.1&10 Z!r-

Antes, porem, de sahlr, dlS' guinte e que a todos 3col~selha: jnru~aveis só na ar s re a . mermann fOi nomeado .. nte 
se elle:, . '-Amar ao proximo como a si ALFAI' ]')]A AVI'Cultura d? co!-,reio de Sul'A.... do 

.- Pode o sr. d}zer no Jor-, m~smo.' Seus amigos se dedi' ,-I, \ Assados e.specíaes de . ~lguClredo, em Saaca C.ath ' 
nal que João Ricardo é um cam de todo o coração á ' santa ' CARDOZô porcos, galltnhas e pe- HOJe, ás 2,) horas, no CIub _rl_na_,_.'________ 
h,0mcm crIador c que só pra- religiãõ de Christo. ' rus, procurai o Restau· 12 de Agosto, a Sociedade ;
tIca o bem. Assim como esse, nos falla- Noventa pOI' CEnto rante Estrella que v os C.athari~ense de A:vicuItura ANTENOR MORAES 

- ram: Manoel Theodoro Monteiro 	 t' -' d h- distribUIrá os PI'C11l10s" a que . , 
Qua!ldo de nós se afastava Antonio José da Silva, José Joa: Noventa por ccnlo dos obitos o~necel a e a ~l1an a em fizeram jús os 6oclos 9-ue , : . '; • 

Pedro de Souza, apparecell- quim Lea:, Pedl o Justino de An- ir.failtis são devidos a diarrhéas deante por pl eços sem expuseram aves no ulbmo clrurgla~denh!lta 
nos Angelo Bo.nalo, outro cren- drade, Nicolau Martim e Theodo- que não foram tratadas a tl7mpo, concorrentes . certamc daquel1a Socie~ade, [lUA DE'O RO • 
te de J oão I!-ICl,lrdo, que nos ro lost, detidos na Penitenciaria. em crianças alimentadas artificial - --~ ---, \ N, 26 
abraçou e fOi dizendo: . Todos são un3nimes em alfir- mente e mal. r~3ras as crianças VIda escolar Caie aos pobresl:...-......- ------.... 

- Conheç? João . RICardo m~r .que Joã<,J Ricado é «grande de peito que adoecem, quando ré- -	 ' 611"fa.C 

ha pouco mlllS de CIRCO me· medICO," CUjas qualidades são g utarmentc alimentadas ao seio. Escola OI, Ferf"elra Ama.nhíi, a s 4 e meia", horas 111 
zes: maR del1e fiqu ei. sendo conhecidas em toda a vasta re- O tratamento destas diarrhéas é Lima dad tat~e, á, porta de nos~a DlIráilte a 2ap d.naa do 
R1mgo e sempre o sermo po~- gião, do. ex·Conste~tad? . simples e consiste, apenas, em . í ' .' r~ a?çll.o, faremos nova dls- corrente , me?;. NJD.1n 
que m<1 s~)vou a c?mpanhel- . E, 355101, gra~s as nnn.las gen- rcgim~n alimentar adequ~do, afim No dm7 de Jant~od P\oxlm~ g~T1ÇíiO do excellente 'Café tratamentõ·no 8ospl"'l d~-
r.a ~ uma filha. Culhvo ~ g~a- "Iezas Que nos foram dlspensa- de eVItar excesso ou deficiencia ~ccomeçadao ~s ~1I ?'á et e cur O. aos pobJes. ___ ridadC. 232 nfermoa, d..-.m. 
tJ~ao e ac~o que seria 111. das pelo srs. t,' nente Nery Kurtz, de alimentos, os quaes devem ' 0: ~stan o es e J. a erta a D I - J . bos oS6exO.. UTeram 
Ihgno de lIum m~S?lO se es- chele d,e Policia, d~, O.on.ato c~l1ter pou~o assucar c gordura. mi1tr'5.lIl~__.________ _ e egaçao uOo alta 65 · ~xra1r(ICom. oe de 
que~esse oI! ben~fICI.oS por e~, M;!1I0, dlreclor .da P~l1llel1Clalla e So os medlcos poderão orientar Da"lH8ndo OS allloue"1S de lDSa Tribunal de Contas nomes: Oscar' Jo.' ca COIUi,
l~ lClto 11. nllm e a m1l1118 faml- todo.s ,os funcclOnan os daquelle as mães nesse particular. Reme- • O sr. I·'rederico de Diniz JoséI,el ~~, Joaé ÂOlf)1lI0 Cor-
lia... .. presldlO. O ESTADO . póde dar dios para essas diarrhéas só se S, Salvador, 29 - 0 teve a gentileza de nos com- rell"Geraldo de Ial, S1zell.a-

POIS, creIa o sr. perd'_Inmha aos seus prezados leItores eS-1 rec0!1"nendam, mo~crnamente, os interventor federa l no Es. municar haver entrado no do Antõnio da so.... e AmI.ro 
mUlh,er som~ntc ~orque nao . co'lta rep.ortagem completa sobre ca.sematos de calelO c o Eldofor- t d ' . h" exe~ciclo de chp.fe da Dele- Vicenter.Ft llllaWco. 
nhecla a Joao Ricardo. Calll na quem e, o que !ez e. o Que faz: o 111110 da Casa Bayer, que comba· a.~ decretara ama.n a a gaçuo do Tribunl>l de contas'j Deram"se 98 couul1u e ti. 
asne.lra de levá:la a u.m pharma- lã.O célebre ",lIuIl1111 3do· João item as fermentações. defendendo baIxa dos alu.g uels de para o qual . f!ll nomeado a zer8IIi:.se 1.034 cura' Yoe o 12 

-ceultco ell1 Marcelhno Ramos, Rlcaldo, __a_lI1ucosa intestinal das irritações, c",sas, em todo o Estado. 20 do ,corrente" ope~1l9"qe.,· . 

1 ,o., 	 "'0«' 

C ;I;,'N ;Ê; 0~1 DE:A~1i. Q)omingo 
.,'.... !ª(I}Q..,~S8 flbrãa Buatim &. Filhas ..•..• ." 

A. 's i 11'1 .~R8314JIOtas Exhibidor e sub-iocador,\eriú''tbdô;9' Ettldo, dos afamados lilms di. PilralnOC1nl, Uf~ Pathc!, 7 114 e 8.1[-4 horlls 
-''':'' '." . ',', Maluarto. Wamrr 8roa. fIe.5aí,it(:t~t(;fe "i:. · fioj<;.5s8 -horas 'etll" ponto. ses,runda e ultimfl exhihição do colo':lsol 

Uma super-producç4o filO] da Ufa, erro 10 actos, com fiarry Liedlk : PRtNCEZA DO CIRCO-·Preço 2$000 CIUMES 
da Uia, em 9 actos. com 

Mady Cristians Amanhà: CELEBRIDAOE OuintJ.-Ieira:A's 2, .} e 4 horas Orandiosa Matinées SIIPer··film da Pllramoun.... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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