
;"~ 

~..~~ ri8lizou ao Rio de Jóneiró. 'que, 

notado um certo movimento de es

.iiim:~~. ~'::~i:..,*ont~imentos, que tomaram ~to para a 

.. H.Ie que ~. velho e . honrado chefe rcvoluClo, va nllo . tiriham 

,.ye llO, .regreaar a ,São Paulo, quando recebeu, na parte 'ainda nos 


..... to N~rte, :_a das maiores manifestações não s6 le org~n, ' . 

!O povo co"o. da aUa sociedade e das classes A lei - em apreço 


~4ii*jru "cleata ~apltal. . . completamente a questão e 

CoIlfol.1lle nO~Cllamos, entiio, ° mund.o ofhclel do Ea- veráser 'sanccionada hoje 


-:: ~D,l~~~ce~t,ao d~sembarque do Illustre,.comman- chefe'-da nação. 

~I>e.id:ti a ultima viagem qu.e o 1~~~~!~~~~~~~~~~llllllil~~1 
COlJselheiro .C~rispiniano, PARA ~::~~~~:~~;E~r;~~~~~~~~~~t;~i~~~lê;(~:;~~;~~.o qllUDtOtIrd..,tf':.~. ruadia. que o general Izidoro permaneceuaté bontem, Sobretudos para:y:o ~p~~a~~~~I~s nO:~::ig~oEd:r~~~i&~; ::~ nos; . casaco? de lã , 

~ o rrá!lde numero .de visitas que recebia, dia e noite, memnas; tallIeurs. e ' V ,"-"" '1-1,,, " 11_-.< 


~.. _ mais. rep.reSf!nta_tivas de São Paulo. . _.'. tidinhos para memnas n 

, I ~a coisa h/lvia. _~os creporters. que _trabaUJam I . RlI.HA DI MODA 

' >' 1;!:,Qiianel G-eJÍeral, 0iI officiae~ ajudantesâevrdens . " . _ 
.y~ fazerquaesquer declarações. Hoje, entretsnto, o 2'20-B aoV 

- .-"o 'ienetálqUíz fazer suas declarações,. rompeu.do de Co-ronel 'oão Costa 
• com MueUa -atmosphera pesada que vlDha relDando J' 

'~. ~=r:rno ;~lio inter~o d~ Quartel, os jornalistas, 'o :~a ' ~id~dk '-de, Laf\!es, onde 

- pIl~raIllecIarôJi: .' resI.dt\ falleceu . 110 dia 29 de 


'",~ cEstóUrealmente,: enIermo e pretendia passar os me- MaiO p. p. o sr. coronel João 

zeÍl - de j\llhó em Santos, devido ao clima de Silo José Theodoro da CoSs()tcaj'erlªfle_.w-~~~:3'q'P'F.3~~'E:~3';i:1 ~:~;l;:';
na" • 'C!DY~!H',-JA~"\ID~o ,PQ!, ,"~~!a,,~t .~~ mentC! , figuru \le fe:ii 

Nlo nego, por6m que aproveitei esse meu estado de naquella zona. 

Mude, para deixar o commando da Região, com mais preso O extincto ~ccllpnu di· 

.... ,Tomo essa Iesoluçllo em consequencill das trlinsferen- versos cargos electlvos e todos ~_ .':" Jr~ .
- .~~

ciu .do coronel chele do meu Estado Maior do coronel elles com real destaque. ~".~~ 

TeOmjiompo, do commandante do G. I. O. P., do major Br~si1 O ('~tjncto era pae do $r 

e outros olliciaes. Octaclho Costa, sogro dos srs, . . 

:-" ---Certo é attribuição do _governo federal classificar e dr. Walmor Ribeiro, ~biJio _ de CathohclS1110 . absoluto ou arithmetico, com "ontra os principlos , que de. 

translerir oWciaes de accordo com as necessidades do ser Carvalho, Arth~r. Tu~m~mba de Como de costume r~ahza- outras abstractas pre!ledidas fende. Cbama-se isto virar o ' 
viço militar e consoante criterio. C~mpos c ClaflCl;' RIbeIro e Ir- .ram -s~ hontem no ~lstrlCto de slguaes algebricos ou Ioga- feitiço contra o feiticeiro. 

Mas desta vez por excesso de gentilez:l., ,) ministro da mno do~ srs. Jose Honorato da ~a.TI'mdade,?s festejOs re- rilhlmlcos, cu j a influencia Para nÓd é mais dO'que cla-
Guerra houve por bem dar·me o motivo de taestran[eren - Costa e JulIO Co~ta. " llgiOsOS. relativos a festa da devc considerar·se como base ro- que 20 ~ de lucro (1i1Ois 20 
elas, e -esse .motivo é de tal modo o1fensivo aos brios de qual. cO E$f<Jdo> apresenta . 3 familla S. S. Tl'lUdade, qu.e constaram primordial dessa scieneia. (!!!), ~) e 20 s: de prejuizo (menus 
quer chefe militsr, que só lacaios accommodalicios ou inte· enlutada pezames. de novenas, leiloes de pren- prosegue dizendo: _Eis por 205:) forçosamente se annul~ --
resscirol pOderiam aceitar e se conformar com elle porqu(' . _ das,. barraqulnh~s etc. A aUlu- que a conhecina regra (!) al- Iam; pois, neste caso, a ,\om
revela a clara intenção de enxotar·me do commando da He· f"rEcD de DccaSIBD enma de r<!mC1.ros ao local gebl'ica nos enaina que toda ma algebrica corresponde a 
gUloe daslileiras ,4o Exercito activo. Ve~dem-se os predios 0' 26 [oi extraol'dmana. a qllantidade flegativa é /lIC/lO' umasubtracção. Não sabemos. 

niesm~~~~v~:t:~ ~!~~~~a~e~ p~'!:fdr:~~ ~~m~:se;~it~ies~)~'~: ~;:i~~ ~~~s Cn~~~o~o~ov~:: Na v,isinha --cidade de São ~~:;:s ~~;;a~v~~~ú~I~~::~UUIl- ~~~t:~~~a~~:~t:~~P:r:~: 
zando quaesquer direitos, porvent!Jra AdqUiridos se ha de trO nos lundos e travessa . fOi tambem hontem rea~ tem menor valor absoluto, entendedor meia palana basta. 
lacto direitos no domínio dos poderes disericionarios. Harmonia n' I. Dá-se dinhei- bzada a mesma festa, que alormula-a < o,-· a > -l00a 7) Numa .futuristica. ilives- _, ---

Finalmente, nlo. posso dar ao publico e -ao Exercito o ro sobre bypotbeca. Informa. ob~deceu o programma se· ou seja - fi < o, - li > - 500 tida contra o ultimo argumen- -~ : 
celebre motivo das transferencia8, porqu.! o eommunicado ções com o Tabelião Cam- gUldo gera!~ente em taes etc. etc.> . to das nossas -considerações>, 
que .me -faz em oHicio o . sr. ministro, e que me foi trazí· pos Junior. festpjos: Imloes d~ prendI1S, E durma-se com um baru- o illustre Dr. Balthazar de 
do em mlQ por um qUiclal do Exercito, secretario particu- 237) v. 5 nO\'enas e barraqulDhus, etc. lho deste! Souza sabi l'-se com ests tira-
lar do sr. interventor lederlll nesle Esta40, e reservado. - , Que quer o nosso illustre da: ...... csegundo s logica das 

Passo porém, a declarar qli~ é preferivel viver da ca ' Já estão escolhidos os COllgresso Evpllgellco amigo com este «eis por que regras (!) 5000000 é lncontes
rid2depul.lica a receber um soldo ou uma pensão a troco sub-procuradore<:? . BraSileiro etc. etc."'? tllvelmellte maior do quez.ero 
da d.,nldade' ,do wato . que oecupd. Por isso deixei o com- ~. O , Congresso Evangelico Bra- Será conclusão ou confusão (e quem o ousa contestar?)'po.
"!iDílÍJ.ila :reello e pedi demissão do serviço do Exercito." . • sileiro, cuja reunião desperlou de idéas'! Estamos mais pela rém, mentJs 5000000 .. é 0;:uma 

Estas .declarações, que foram [t'itas á imprensa, cau· d R~o, H'I fo~ aOIPro.moçao tanto interesse, foi installado pe· segunda hypothese. qultutidade menor do qué " ze- ' 
maio vedadelra _seBsação nesta capital. o r. ou ai e Ivelra ao lo Rev, dr. Galdino Moreira pas- Portanto, ante o exame mi- ro cinco milhões de vezes•. . 
'\ 5&0 P~ulo, _29 - As declarações ·hojo! feitas pelo gene· ca.lg~ de ~rocurador Geral do lor e professor da faculdade de nucioso que fizémos das 3 (E' o que justamente o amigo , ' 

tal Isidoro Lopes, aos representuDles da imprensa, a qual P.lstllcto,_ ~c~udvago ~ ~og~r de Thcoria do Rio de. Janeiro. primeiras partes da «peça deveria provar). M'1s o-que têm _' 
e,tivemos presentes. foi censurada pela j)olicia e, assim, • prOCUla OI a Jun a e anc- A mesa eleita para dirigir os accusatoria., podemos affir- a ver esta enxurrada de pala; " 
D~ 101 po8livel lomal·s conhecida em lolla sua extensão, çoes. Iraba!hos de plenario foi organi· mar categoricamente que, vras com o argumento quIS 
oàde o vell10 ,Cl1ele revolucionario demonstra a sua grande ° fove~~o, ~or u~1 decre:o zada da seguinte maneira: coro- até aqUi, o nOSMO caro amigo apl'ea;entámos',\ Nada, simpl ..
ma,eua em lace dOB acontecimentos que vêm se desenro- ~ecer e ex IIIg~IU aque e Pâ' .o nel Nestor Gom~s, eX'senador nada adeantou em favor dos mente nada. Percebemos o~e 
ttllido neste e.tado. e ' . procura or e creou OIS da Republica c ex·governador seus principios e nada des- o nosso amigo queria_chegar, ': 
"j S. Paulel 29 _- Causou sensação nos circulas po!itlcos de SUb.procurado~~sl Pilara I os I!o -Estado do Esperilo Santo; truiu do que haviamos avan· porém, confessamos qll Dto 

. ' .Wiares a en\1'evists concedida á imprensa pelo Gene- quaesl ao q.ue se . IZI~, on e~n. presidente; revmo. dr. Derly Cha- çado eru relação aos nume- chegou. . 
r :1.ldoro Lopes sobre leI! . pedido de licença do comman- ~~:e~d~~C~~ ~~s hUes~~çan' sÕa? ves, lente da facuhlade de r08 negativos. 4) Admira-se Em coDcludo, o lIlusueDi, 

:Oa '::ieguudD fit'!gllo Militar. , . - .la,' 111 UI' Thc:ologia, com séde em juiz de «como em mathematica é. pos- Balthazar de Souza ' nll.ô)tr~~ 
. , .Além _dl\l declarac;oes que 011 _lornaes da tarde pubh- Iherme do~ ReiS JUl1101 e Fora, l' vice·presidente; revmo. slvel pretender revolUCionar pondeu a nenhuIRa daa~, nossa• 

...íam,' o ·,IIDeral ,161<1oro nada maiS d18se, embora procura· auek:relÔelraddedohSera, ambos dr. Antonio Marques, professor regras, formulas e tbeorcmas obcJeccà.es e multo meiiM -- , ; 
do por .1U~, r.p~eaentanles da imprcDsa pa ulidfa e corrcs. oo 'o :an e o 1/ , e . iornalista, 2' vice·president", como por exemplo 08 q~~, se 

l 
preseuto:,,- ' proYGII que : • 

.,..4...,(.. da." jórnae. do Rio. . S su -procurado~es vencc- Ilr, Nicolau do Couto Esher, cI,- attrJbuem a PythsRoras (quaes cassemos princlplOllép la. 
la Plle.tracom um redaclor da AgllDo!a Brasilel1'a, rão metade d?s vencl!'1~nl?s 10- nico,3' vice-presidente; secrela- são eUes?) ha 2500 a!lDos em ta8 •• Sjqulzer-coDüDua~,. r 

Oes-commlnda'6te -da SOgucda RegUlo Mililar disse que se laes dQue vencia o antigo,1 pro- rio geral executivo, revmo. dr. constante e pleno vigor etc, armas:connoaco,\ eatA na obrt
~"ava' parll.,maIl tarde, quando ,chega8se <> momento cura 0[. Galdino Mureiraj r . secrelario, etc,) SI eloquencia CODsti- gae40 moi'âI::de"'!;~Í'ilmlar POli_ 
9J!POrfUDO, ~, - DESP' ED'IDA Oeslanes. pas' em ma- to por _ pont();~',~ liCl~Dijdtra-

''''"C ' 'h ~ . C· IA I I d " dOS DUlDt,.,.'fa6iâu,," lutl-P ODe e _ _e .o;;IIIlan nova e e promo• . - e pastor; 3' ~~~1~~~.~~~~~.~~~~~1i~rr~e~-1 !içarções,qued TldIuD.DtO., Iizémos º,;elilfadOtorDOdo 
. CRÊÔSOTADO < > moçõ•• va. 11.1' on- t;- todOl OI _querido•• parenles e leite Alves, 8ílr~ d.. üIoItcu e abaurd ..1- CONTRA·.::..Rouqul l ••'&01 " doi quaes, deVIdo , ~eymo. prof. Ül80Du que IIlateDta. 

dIO-'J'OíIje..tBron" 'l1iteI-i-Al , 'I. ~.lI.ue 110 lIoverno d~ teID~ alo DUI pudeIDOI c~or. : _ ,.~ Do cOIlUvto, do lhe dare
.... _ F~U_~~(jrâl.:::ea-' ' '- . '>, ,- . ' . d..,env!UIloI por elle ,\"Compareotram 103 coorra- 'Otal e quo moe 1i 'qu.r u.. pala,," a 
u.uro. CIiíOIiJ-"-etê.. -Rio, 30--'0 dr. MariO Oorrin 10 at.. Ir.~ • siàtá,,"'viiidoa de varios ~tadN ox1ataaa ha (1). EU.. U ata0 Úlltp«l

c.mdro tn~ úio o duo IS • .,. ........... pala. IJÔ ulU!L' t B que Doe Ilto? de p6 !lU coluJuü ~ 

E' • .,.. A VIDA 00$ POI.MOa ele !unho proxllno, ao itDCDJ ~ • aót ~ • c:hriatlol dicoa q O que 11 importa 6 ro ar __ ,_-'_ !.I o QUI! 05 l'\Iu.o.s !Ao P ,..:....... "'_I"' I Ir! ..... _ .. _ 1"--':""" .. lIIOI uc o. p v ..-..- ..0 26 do mu p p.


'I ........ - ---.... IK" ...-.- -- no PIb, pres!Jytet' ,(como ~ o IlDmot) quo.. O t • ~&-
A = ~ no Exercito, culo trabdlo ...te Eatado, .... tu- epI.~ praby' JDt.rpreta~Oee e.. lide do .tDte p.~_ I.llclarm_ 


...... B 8~~ nA PE' ~p~tctC ..!..rM..::; çia. ~ -1~1-1 klianOI ~dtntn. luthcr.. .mio &enu, pouco 18 aoe de,\:. I•• ~O 


.-~., ...- lO ,_ _ n D01, etc. , eUu IIlPpoÃlle ~ ""' .. 
!ruA TItAIAIIO-8 Ouilhenl'ltMIriutc e remia pot ul6 &rl4/j Jlllllw -Na proll.""a v. dllSlO1 .... 'fio ..... ao ......... 

FLORL\80POLIS &. ... CIMIO ,d.l", que 104 da lI'iiJV M. &1011 acaC'a doe tnbaIhoI r iR- .qual .al.. alMa ,.,.ueoea de ... 
l8()yalL-ZIra ....... 244} 2 Y.- .. c...-. .,..., of ~ o.n ,..,... 


Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:tbeorcmasobcJecc�.es
http:rompeu.do


.~a·"~1...... . "'-"',.....11....... 

~' 4e~!Ir;Hel(rjq.e.I~. 

t~~1e ·:-;eedi~d~~~L~~: " 	 _
~iP:fseguinte: ira.pital Central ;da .c. "" _ DIt. . 
=~el;:.~';~:'~ad~~,:-d"; : ..',. "'S' r G I P
~~:':}1.;:,~~~:~~~.e ~'t..t 0 ~1i.í: . 
::'::=i~h!".a~~~c:v~~t~: ICc·ÓnC~ioriariósÀNGBLOM. LA POBTA li OI• 

. .· :r:"êrr=.;~~~t!":vpe~:al<tr-I firmà' commerci!" es~êhicicl;! ~,ní P!oO&nopc:!III de 
I ~*==~'::f ' >éilillado "LUEWl". ea•• sati"la:torios ~o~ '? c~nlract!l . reg!ltrado n.: l~q!I! ~C()!1:I,mm:iaI d. 

,.t.ftiJalll OI resullíodu colhidas contrl as ~. Calnal'\ll&; SOD regls1fO.l énS.:J40"ae::.!4 oe Abnl de 
:· ,~iIjooif..t~çI)ec syJilijliticas," morme~te de 15 de Janeiro de )931 ,e certidlci/ sob n. :UOO d t 

."=~'J:i.:./~I~o~~r~!d':: vere!ro de ly31 da installa~o ~e \1itii~ ' ~~~!~I.:n. cidMe de · 

· :e~~igradavél,prolicuoequeo. , Capital de_Estado de,.Serglpe.. . :'.':'.'. "'-~ . • , 

__• ingere....o ~m relutaneil. no· Extracçoes ás ,qU1Dtas-fe~a8 - PremiO mawÍ' ,1 


·: .=r-~Ul1'"en'odep,,,?ebem ... 14a. extl'acçio: ·Fde :Jlinho ·
d.l~S1-;-:-F·~~~~~:1I1 

!Ma4e ~ frálernidade- (Assign.li9) 16.000 bilhetes ,s ' 18$000 

~~lharl..uelnlba.sahy, chefe de Cli· M~n08 25 por cente 

:'e:!ft~~s:::e:';u~~c:~~t;:,~ 75 por cenió em premlQII , 

•• ~r;' pasSar a presente c~rtidiio PRIiiMJOS 

~:;ttr6:~'::-.fs~~~~r~n'~:~m,a~ I premio de 


=~~~:J~J~~~::::~:: : 
...' .scrmnt~ civil 010 Hospital Ccn· 2 premlell 4e 2:"
WU·d. Marinha, (Sobre estampilh. no 5 I:~ 
....r de3tQUO). . 10 ~OQ$
":=:~i:.cto:';: J. J. €almon de 20 • ' 200$ 

, : Qúand9 as autoridadades dos 60 • • 100f 
, 4õorposde aaude d" EXERCITO 350 • • 40$ 

, 	 t MARINHA mandam experi. 1600 premo 2 U. A. dos OI 

rilentar OFFICIALMENTE um primeiros premias a 40$ 

medicameolo para SYPHILlS e --- 
resolurn adoptal-o nas FOR· 2050 premio~ DO total de•. 


:!s~~~?d~~'~~l~~et~ ~f~~ Os bilhetes t~azem impres.sa a 

ftlaldesse remedio. ::Santa Cathanna. 


· "O LUETYL" É o UNICO! Essa marca acha-se registrada na forma da lei . 

e pertence á firma Angelo M. La Porta & Cill.. 


assim corno as palavras 	 Assistellcia llled.'.:i1tla
. " ~. 

A RAINHA DAS LOTERIAS : ~j-:.~ : ;-

Extracções em Aracaju á Rua João Pessoa n. 5 
Endereço telegraphico na matriz e filial :LOTERi'A gl:·atllita 

. , 

N. 	B.- Esta Loteria Dão é filial da Loteria do Estado de 
Santa .CathariDa. 

Tudo isso por l$OP():· ....uJtado obtido pelo uso d". 

P~~~~~~~~~;~~~Slg················.... lnacrevam-se I Habilitem~se , IE'l:18Irofr.l'!i.cod~orl~('m:sor.reoqcal " 
dnelD figurar o nome c o endereço de fi; 
'!;,:!~~~?t!~~~~,C~~~ g 

A-..nd••mtO""'~ I , 
--------: ~ -::..---. -- t}~ 

12I1i11i11i11i111Jlm.1-----. - ------_- 

I 
~ 

· ICurso Prcpardtorio • 
PROF. JARDIM 
(correa~oMt~~~i ao Curso O 

para exame de admis- O 

são ao gymnasio O 


Catharinense. " 

Iniormações na séde • 


da Lig-a Operaria das 9 ~ : 

ás 11 heras. II I
Rua Tiradentes. 	 Grande Bazar ullimamente istlllJallo á rua Jeio P·lnt. n, 36. (eMffrliiie; 

ao Thesoura do Estado) A mais complela variedade lie aniges' j;àri ';re-' 
~-=--Grandes e pequenos todos procla sontes. Orande e variado sortimento de bijouteria. para tedos es ·,ostos; 'e ' 
mam o Pài.toral de Angico Pelotense, .o IlS mais modernos broches, collares, pregadores, alrinetes, aneis, pasSllie· .Dr. nEfÊU-~:~~-- i rei dos remedios para resfriados, tosses rei, correntes para relogio e thaves, emfim possuimos o que ha de mais 

moderno e chie em fantasias e a preços sem concorrencla.e br.onchites. E' .o preparad.o p.or excel O mais completo sortimento de brioq!ledos de cell.loide a outras lI~a
ADVOGADO O l.oncia, empregad.o em t.odas as moles \idades. Carteiras para senhoras, cintos para hOl.l1ens, escovas, pinceis e fi-

Rua Trajano n. 33 ~ tias das vias respiratorias. tojos para barba e unhas. figuras de fantasia de tO<l05 os generos e gostvs. .:; 
Das 10 12 A' venda em toda parte. EM ALUMINIO.-'f~mos artigos da melhor fabricação que vendemos ·' .ás G 

a preços admiraveis, ~endo tal a sua variedade que le torna impossivelDas 15 ás 17 • ennumerar aqui.
" 60v, - 5 8@•••OC....G•• _t.í~II,.I~.~16 Em artigos de electricidade possuimos. o que ha de melhor, sendo.·a 

sua collecção estupenda: ferro, rogareiro, caféeteiras, almofadas e laDterllas~===--- =-= ===:1. eleclricas. Encarregamonos de installações e concertos de tudo que se ralado
ne a electricidade em geral. Na impossibilidade de mencioharmos to~s os.Ir. ABELaRDO DA POISUGB artigos do nosso eSlabelecimEhlo, convidamos a V. S. a vir em nosss ,cas.a'.e -ftduogado - ~".""O~GOtj.G'O."OO.. fazer uma "'Isila, sem compromIsso de compra, onde observará li que le

. A.v. Herc.luz t37-Tel. 1456 
' 

",os tia chie e se certificará dos dlminulos preços que estãO l1IarcAdos ém 
. todos os arllgos os quaes lim a todol' admirado. ' .Peitoral 	 de ÁllIieo " Vonha ver a nossa vitrine que mantemos diariamente aber~

"" Moveis ta e i\luminada durante á noite. Não es.quecer é em fre.riteVeadem·,e elD perl~ito 	 e.lado, relotense .0 Thesouro do Estado. Rua' João Pinto .n. 25. . . ..... iliólijlia de ••Ia, um lavatorio, 
. um bÍliti, IUII guarda.louça e o habil clinico pelotense e distinclo secretario do dou·uma Vieirà ~ Linhares Ltd~ . ':Centro do de 

Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes, 1ssim expende sua 
. . ___ para ••Ia de jant.r. A Iralar to Mtdico Hospital da Santa Casa 

com AIIDib.1 NUDel Gonçalves, na opinião, acetca do .Peitoral de Angico Pelotense.:
Adminiltraçlo dOI Correios. l1!mo. Sr. Eduardo C. Sequeira.
21S) 6 v. - 6 Os resultados inequivocos por mim constantemente ob. 


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

de sob a vossa direcção, levam·me esponlaneamente á pre 


",-0 i,'" ,. 	 goar a~ suas virtudes therapeuticas e a aconselha·la cano 
fianle em todas as moleslias do apparelho respiraterio Aug.~. I?~P:. e Sub:.~ .'. IULlS PARTICULaRES I acoRlpanhadas de tosse. Sobre .esta, a sua acçlo exerce·se 	 ' .... ".;,.CQ.P.. ORDeM ~ 

. 	~sde 'pôitu2'uez, fran- . de um modo tão eflicaz e prompto,. quenllo se deve hesitar , T RABALI,O " 
' cez,arithmetica (pra- A~r~:'i~fd~i~IOd~~u:~~~e~t;li9:J:~ob~~~~~~:!e :x!~~~,~~~: . : 

e 
~'. 	 ,ti..:. .. ,.r. ... ..·th~. . ioca) .. e-I;' . ~~~~~ che:t~ed~e~~ered;~s~~use~~J~~~:a·~~ii~OI~~rg~·.:tili:t..... a - or . ., ..14Ig 	 . .,.~rat e ~eQmet!lh. • 

0. ". gansa~~1gtas, 2 de Setembro de 19~ .'. ..• • ' • • ' 2- Tabellião de notas, Prof~ Ja!"dim , ~,rq;Onhecida p'lo 'notario :A.E.l'lcllér);·;.' . 
rll1Gfltlaç6 • aa "de da O" 'CIÁL 'PRIVAT1VODE PROTESTOS EU,. Operam. da• " ~i~~Jt:~'~~l~~'" \ ~18TRO D IMMOVl'lS DOS DI5TRIC'fOS 

.• ia 1I bora. , • Deposito iet~.~.riau.JII - Pd9ta• 
..t..t~ ~ am '-~M. Awi,e 

PRovt80,IUAMlUrrB: 
100 Nora • O\I....,~ . *11th !>Ialo dat..., VWra CIith
l1c Rarros. *..!. . , "oe~. n., R_ 

__ .", 0I1n6,... "'/~I ~ JM- 6 C., 

')-',""r ." ..... "",,:"\. -.. r: de. EII .....,...... AJMno V • ~ .. 
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o Estado NOS DOMINIOS DO P. R. M•• I 
,/fo ,prdx imo,4 ia 15 ser4.inaulf1ll'Clf/f! o COfJgre$lo ..MI. 

O . V. · ~!;~L do Parti([ó ,.' RePllblic~,ilo, sob ,a:; I1' esidmcla tiltW 
tano e3TJerljno ;;\';\ . ,i', f dô sr. Arlh",lJ.~ !!.enl{l:~«~s :;>~ 

- Stw "~fJ'JI!tltrn" l' .,,- " 	 
à;reD~: ' J(fÁ.õ-:-~~~~ g Iiió, :10'- Ol l· jornaes d~l'os ; assumpióli JClu~ i ~eY"'~ (Rio dt Janeiro Colla

, Bello. • Horl·zonte divulgaram ~er di$ . . ,.IV .... e..' boraçdO fSllecial da
. . CUtl,,d08. ;er'eso ..~!108P• .,..'.'.'.,:'
~~~~i:'~~ld · FÂ~~ .'::t~:;:~~~:a~:adf:~~:j:' ~u~ti~:~6'~i::lr:~rt1dO Ile;: c LUX-./ORNAL. ) 

, <; nho próximo, da ' commissão Podemol adeanta~que d~n~ ~~ 

ASSii:JltAnJRA5: ' executiva do Partido Repu.jtre 08 .assumptos Ilgurartl~ C? dQ~~Jor,.;: cotMkmna' 


'''Sé'' ••••'mDOe c. . ,:,:':i;.;~':' 35 :blicano' Mineiro. attinente Ij. Ilpportunidade ',!1a ,.' ,,; negros,6 • 19.n1lM· .tre 8$000$000 
1'- i' A projectada rcunião . deve- convocação da .Constitui.te (~oleques, ~O.ITIO nós JIOI de,1= :~~(>atf.' ," H~rr!~~~~~a~: :0i10R~~ Helio daO!e~Y~~~~:~es do P. R. Mi, ~!:$~rnii!~)~;/I)~!~r ",de, . ~:: 


!!.!;'mero avullO SfOO ~ Tambem não foi rlxad6 o I' ,ou maisprecisamcnte OI me~· rem assaltado{r,~Pl!nga,s \i, br~~('.. 

," , . do mez vindouro, scndo, ccr- bros da Commissão Executi:va q!'e em um)r~!I', ~e ,.cafga :.~ 


RédâêÇio e ,Olficioas á ta, porem, que será quanlo não tomarão altilude pessoal disfarçadas emtroupas :" masc~117
:NUaJoloPintó 0 .. 13 antes. previa em relação a volta do nas. E o JUlyestá estu~andçse 

!l'élepbl022,:",Cx. postlll139 A demore. depende apenas pais á normalidade constitu- deve ou ,,~o conde.mnar . tam:. 

i.;.' ' . do regresso de Minas dos sr8'1 cionaJ. E' que desejam consi- bem á cadeIra electnca mals,O'!: 


1rííí...----'""'"---.. IDjalma Pinheiro Chagas e derar a questão aberta. fican. tr~ de 14 annos, pelo mesmo 


It.unindoo uI/I ao ~~lf!~t~~~~r:~~~~:~Óla~~eO :~~ ~~mop~~~gr~t~~d:~e ,P3!tI~~ cn~;~ pode!"os applaudira ac..",IHI.. .".1 gociações com os proceres pronun~jar e deliberar em ção dos delrnquentes ~~m t,am: 

. ' politicos lDunicipaes sobre a definitivo. pouc~ penetrar no esplnto da lei 

_ . - . realização do congresso do Qualquer deliberação que, americana. O zelo da raça lão 11•••••••• ••• ••••••••••Washmgton, dO - Den- P. R. M. nesse selltido, lor tomada pe- mc,!lalmente d~m.onstrado pelos
tro ,de um anno estará o congresso sim é que de- lo Congresso, será pleiteada legisladores e IUlzes os fará es

instaI lado no Atiantico a verá effectuar·se nA capital, é constituirá motivo dc cam· quecer que os ntgro.s são h<>

· •h d • d' em 15 de junho próximo. panha para a executiva. mens para q~e~ a leI deverá. ter
dlias , oras e v~o a Os membros da executiva A reu'nião preparatoria de- os mesmos rigores e tole~anclas? 

costa I)orte-amencan_a, do P. R. M. estarão no Rio verá realizar'se nesta capi- Se o assallo houvesse Sido ef

ulO «oaSlS· .et:" que nao nos primeiros dias do mez tal dentro de breves dias e fec!uado por ., brancos, lel,11~rar

haverá prohlblção de be- entrante. deverão comparecer, além do se·ram aquelles que os crrmmo Os cafés no Rio, de' r "!I.~ Junho 

bidas álcooJicas e, leis o con~'ave, terá por Iim. as s~..Arthur Bernarde~, que pre- sos era,m rr.e~ores, ': que. anles 


· novas directrlzes do partido sldlrá, os srs. AfraDlo de Mel- da 'pena ".'axlma haVia mUIta pe- .em deante, vão declarar-setcon ra O JogO. . . em face dos acontecimentos, lo Franco, Mario Brant, Le. nahdade rigorosa?
Trata-se do pnmelro que modl[icaram o scéuálio! vindo Coelho, monsenhor Jo- f' o c~og,!e das raça~ mlml' em gréve, fechando as pot:t~s 

hydro-aerodromo .a ser politico do pais. I&0 Pio, Edl'ardo Amaral, Alaor gas. A vlcl~)fIa do maIS forle 

installado no meIo do De modo mais concreto se· l'rata e Djalma Pinheiro Cha- sobre o mais fraco mo!,as que . ,'$~ 

mar por iniciativé! de rão examinados e assentados 1gas. em um trem de.carga dlsfarçam- Rio, 30. - O café do carioca está . d~do . pano() ,~ 


' d A str nO" pr _ • • " se num -Iravesh', em busca tal· mangas. Quando toda gente suppunha liquidado ocll8o,Ed d rm . uar O ""t e Amda os confllctos liAs eXlgellClGS da moda... vez de uma aventura e que se com a aprovação do sr. Get.ulio Vargas á reSO.I..u. ÇãO. t.o..m.ad.a 
sldente a Arms rong religiosos em Roma PARIS, (abril)- A nova mo- encontr,am com uma phalange pelo sr. Adolpho Hergamini. que tabellou em cem . r.éis .a 
Development Company , da ditada por Paris exige que inimiga e desajuiza!l~. preciosa rublacea, eis que novamente se agi~mo8 ilitêres
em combinação com ou- . - . a cô.r das unhas estej~ em har- T~lvez nem ,tivesse havid? in- sad?s, e agora com a ameaça de privar a ,~pülação dess~ 

, ; . tr s· promotores da idéa Roma, 30 - As desOl - moma com a do vestido. Esta quento sobre.a causa do dlsfar- bebida. ' . 
O t"t t - dens anti-religiosas e exigencia e um pouco attenua- ,ce d~s I~iras_ egil.IS', a quem Ha dias, o çentro dos ~roprietari08 d.e Café ve!ia 

dde cons rUir OI O es açoes Violentas demonstrações da apcnllB pelo facto de que posslvel Já nao digo provavel· realizando reuDloes succeSSIVa&, de comblDaç40 com 'a 
O mesl!l0 genero, como t,' P 't as côres dos vestidos para a m~.nte, uma idéa criminosa as le~ Associação Commercial. e a finalidade a que chegaram, 

pontos .:.:de - ·parada-das ',cpn (8 0 , ap8, nes a ca- proximacstação são eli! 'sua vasse a ~m"relleÍ1ijer tão perigo· segundo inl.)rinam· os jornaes, é de nãG continuarveDdéndo 
Jinhas aereas transatlan- pltal. dera,1ll em resulta- maioria de matizes por demais 5a viagem. Mas a justiça local o café por aquelle preço. sendo que, para tànto, estlOdiS. 
ticas O que permittirá do um lorte patrulha- delicados 110 pincel. Embora classificou immediafamente o cri- postos, os referidos proprietarios, a fechar os estabeleci· 

, iageln dt' vinte'e mento militar das ruáS essa moda comece a tler ace!- me nãc pelo assalto ou altenta- mentos definitivamente, ou suspender o varE,jo docalé e 
uma v . comcarrosb'ind"ldos W1S ta pelo "demi monde", sollre· do ao pudor, mas pela profana· annexos, com pão, manteiga e leitl', igualmente incluidoJ 
guatros hora? t:ntre os proximid.tde's d~ Vàti~ a~ ludo por constituir uma Dovi- ção da raça, pela pigmentação na tabella dá Prefeitura. Annuncia-se, mesmo, que deTâ8 
~tados Umdos e a I ' _' dade a orrerecer. por vezes, da pelle. Junho em deante, o carioca estará privado de beber 0 \:" 
Europa. I!l~. UI1~a companhIa de bonitos asp~clos. e extravogan- Nos brasileiros, se para uso precioso liquido, porque nesse dia começará a ' gr've. .' .! 

Esses «oasis. serào II1lantena montou guar- te e espantada para o uso dia- proplÍo conservamos o precon· Tal noticia levou os jornalistas a prolluraremo sr.," 
inteiramente isentos d'lC da á entrada dos rJomi- rio, Assim, por e~emplo, Va' c:ito de r~ça, se por uma ques- Adolpho Bergamini, que, disposto, cOmo se encontra, a nã() ~ 

. t b b'd < - Inios do Papa para dis- mos uma dama trajando vesti· tao cst~oellca não amamos a pel- ceder, resolveu, se acontecer o fechamento das casas .com~:'?
1.e.ls c.on ra e I as e I' solver (lua)(IU'er demons- do negro de noite, ricamente )e negra, nem mesm~ aquelJes de ~ercla.es do genero, montar cafés de ~mergenci!l. na Avc~1.,,·
logO. . 	 _ sdornado CID ouro velho, ten· nosa possuem, senhmo~ na em- wda RiO Branco e outros pontos da CIdade, utilizando-sEi . o primeiro h\,dro-ae-I traça0. do a8 uuhas IIssim burnid8s: tanto que não ha crime em pos- até do antigo Assyrio, que. de «cabaret. chic passará à4; 
rodromo será Inontado negro-éhano em meia lua e suir uma epiderme que retem botequim oUicilll, com o cafésioho a cem réis! ,'){
na bahia de Delaware e PULES PARI ElFElJE as pontas côr de ouro vellio. todos os raio~ solares, e legi~)a. A l~ta está desflerta~do ~ interesse geral da população, ' 

' b' ,., d d' ICa -acos de peIle- collare Accresce que eRsa mesma no· mos para o Cidadão sem cogItar que, ahás, permanece mtleCJsa ante as allegações dos ' 
re o.ca O pa!~ uw,a I~- · _ :> _ , 'L __ J' ~__ '" : vidade não se Jimihl 8ómeo- a sua cor, comfficrciantes do artigo, que declaram não poder materia1~ 
talIcia de l;,u munas ae ites dt: Pt:II~ dt,::~lJe ,,;)~I IUO, I~ ás unhas dus mãos. As dos Possuimos, relativamente, me· mente sustentar suas casas, e o laudo da commissl!.o na-
Nava. Y.o. rk. Irenards; las. para vestidos pés tam~em são cuidadosa· nos negros, como lambem ".'e- meada pelo prefeito, q.ue provou por -a. mais -b., q.u.e. .0 ,. 
' . e casaco~: sedas para mente pmtadas e da mesma nos brancos jo que a Amenca café, mesmo a cem réiS, dava lucro bastante. . ,...·.. d'· • 2, casinhas; manteaux; Vclludos etc. côr o~ .côres com que for.~m do Norte, e a e~se caldeamento E como quem vê c!1ra não vê coruyões, ~Is que o pOT() ,vel~L em se ã rua Cris-I etc. etc: por preços bara- beneliclada~,as, das ~,ãos. VI~- devemos a apparrçã? dd sub-raça .se mantém na .expectatlva, tambem... E tudo ISSO por ca\Ul~J 

pim Miiá'n-"44 e 4C) A tratar na ' r '. b 10 que nus tOllettes de nOI- Que somos, e que mnega~elmen· de um toslãosmho!.. , " 
Alfaiáh .,-Cad0s9: a Praça 15 1 lSSI1110S rece t;u te loram introduzidas a~ linhas te não. revela nenhum~ infe~icri- 1. 
de Novenmro com Florisbello a 1I111Hll DI MODA claSSlcas gregas. abollndo·se dade Junto aos demaiS latmos, " ,.' 

a
S.iilvi.•, li...' iiili2313i6BvB-~5H2C20ii-iCHliiii~3iO*Vi·-1.I; f!té~s ds~r~~~arosmd~as~a~~ slaD~~ °3ef~?t~lti~h~~:~tes aos 	 é{{~;liIIiIIiIliI 	 usam agora sanda1ias, presas brasileiros são responsaveisa sua 

~~~ar~c~l~~b~rd~~~~~::t~o:~ b~~~rgu~vi~I~ S~Ci~'per~eiç~:: IIIIIIIBII . 'Cf"" 
lindas unbas dos pés, que por menta dessa sub·raça devemos '''' 
acaso possam ter a8 elegan- ataca~ os males he.reditario.s O 5egr.ed·o da 50' rte· . 
tes senboras. que degeneram a espeCle, e ':UI' . . . 

I:;;====-,;;===::;;;;;.Jdar da purificação de costumes 
O proprietarlo da , que conservll a,s conquistas al-' 


alFAIATaRia ELEGIlIf cançadas. .-' 

Previne aos seu. Iregue~.. A , mais ampla divulgação dos Bltá I seu alcaRel.Casa Daura e ao publico, em geral, que preceitos de Eugenia, e o maiol 

aviu a áua dllltinct.. freguesia e ao publico, que le acha habilitada para alten' aperfeiçoamento da educação E eliminará essa tristeza que o ab{ltelder a leitura de roupl' do colJectiva 510 proceSSOS bem ;para demollçAo de seu predio onde se achava 
mli. esigenle freguez. mais elev~ol e producüvos do ' Essa inquietação que o domin,a, " : 

estabeleci~o... rua . Joio Pinto n. 9, mudou-se 
Ded.r• .moi. resp"n••bili- que a'cadeira electrica para cs Essa má estrella que o acompanha: 

zar,-'se'pelo. .....iço. esecuta- prol.nadores ..!h,I raça. ..•"...' ::. Peça-gratis-meu:"'. proyisoriamente dot, e achar-.e aparelhada ~~via Se~!i'} , valioso folheto, ' 
;;h':) para' amesma rua n: I,esqulna l1a praça 15 com bom officiaea para qual- Eserá m!li~ ,Jort~, mais feliz! .,.:,:}."''éíe·Novembro.. até ficar , promplo o novo predio quer obra. ' 

, ',' /que mandam08 construir para o nosso 	 Fará ' voltar. a cnatura:allsente, o ~Infiel.Trabalhar, muito e porpou
· eatabelecimento. 	 co preço, ei. o ~)'Ilellta da ' o desdenhosu; . . . ..... '~"~\" . ~'" 

ALFAIATARIA .ELEIJANTE Será felize~ amor' ,' ~f < jÕIrO, - no~,ne· 
Sedas, Tricolil1~s,Murins, Cretolles, , O propielario: 

=~; ;:}~Cokhas;,O/Jalas, ·Casemiras, Meias, DOMINGOS CARD()SO 	 <.~0f;ig~htirá .. 1evàntar-se , §~U:i::. eSPi~it~, ;irCs-
Rua ·CoDl. Malra .100 i:' Venéle~:.. "p~. pàr.· iJé,<todÇlsas qualidades c 

22S) ,: . ,~' ",,'~ "" 30 'v:.l-'-7 ' pintor,'''de dl..ereo. d.... 
"" >; ., nhos doe lIIeUlon. artiJtu ce~1;t~jn~WtT~fJ~~'~'~~íli; .. .,. ..'. <" ,

• lIIIla IAfinidllde de . artigos para ':' lnvcrM a aleinll811. preocw bar.U.I· EsCreva--~ratis-..â(j""professorf.spirita 
pre:ç9·~Un~~vl.tbs IlJlcé'Druirios mos.,,~ér e tr .. DO u r,o 


Apro1'.Jte"m~â·'occalÍlllo . pBra.faierem suas 13!dàoMalo D.07. (.abndo). 

compra. Ih , 'Comp'rAl..;'se: Dicdon4- ·P. V. HIORDAN 

rio· COntemPQraneo (AuCASA DAURA lete) e Novo Dicdonariol r-õiiiii~!iii!iiii!i~!!ipji!!i!iiiij Lanus (r . c. S.) Buenos .'\ires 
Ptovlson'amenle tl I aa jOl1o Pinlo n. I. pa linsruB Portuzuesa (C. .. ... 
(s. IreDt. ao &UCO Naoíoial do COIaIll.rolo) fiv:ueiredo) - ultima edl- 1III..:a.r::= :~ RRpubllce ftrgadIne
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ElpIlSlI••1de 1llpi8 1'_ 

Transporte rapião de pa..~..geiro8 e de cargru. com es 

paquetes cCar} Hoepcke., cAnoa. e «Mau PARA CO. SERTOS E I STAlLAcÓES: 
Os pedidos devem ser reitos 

no Escriptorio 
~ < .· _ Ifl'·.;'~-l'_·. •~ '~; li" ~, '~' .'! ; :"?,-' - -.~'...:.' (.\. ,' : , .' ~__ .•... (Sec.cão de I{edmações), 

,Linha "FIoI1wr,?pOlis-JUo. de !-inba P~~aguá, !~scalân~ . ,;!1~M.:;: :~ li Praça 15 de o\'eJUbro. 19 
,:Janeiro. 'escalando por ItàJ ";" ~: do" por, I~labY Le ' São FloruiDopo]lS ' (sobrado). até ás 17 horas. 
j~Y.S.FranCiSCo e -Santos '-:" ". :lj'rancisco: . ",-::-Lagllóâ-:" 

PARA -FALTADELUZ A' NOITE: 

l' I 
 Os pedidos devem ser feitos pejo tele
' Paquete ClrI HHpcke, dia l' p!1911e n' I.JJ3. ou na parte lerr~ do 

edlflclO da Compa nhia, 1~1 assi,,"alade 
Paql!ete ..... dia 8· Pa4luete Mil. Pa~uete Mil, por" uma Jampada declrica, 

dias até ás 21 horas. 
~~uete CarUI.IJCke. dia I. dias 6 e 20 2, 12, 17, 27 

~~ " REêlAMACOBS URGENTES 
Paquete ".1. dia 23 	 DEPOIS OAS ZI HOI<AS: ' 

Saidas 
,JI, 	 deverão s~r Ieit.aspelos feJcphones n' I.~Saidas:ás 7 horas da. manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas 

(resldencla 'd o elJcerregado do 
, , '.: ~e!:~~<ll~if'.624A ViSO-~:~rcbemRir!mM:~i'a~e passageiros e carglls é leit(" peJo 

A Cónlpanhia"póss~é uni~irande
PASSAGENS: Em vista da grande procura de accommodações em nossos sortimentó . deJãnipadasde varias vapores, scientificamos IIOS flrs. interE'ssados que só assumiremos compromisso 


, , com os commodos reservados, até ao MEIO DIA da saida dos nossos vapores. 
 . intensidadesey,oltagens pâia atlender 
, ORDENS DE EMBARQUJ;:-Para facilidade de serviço só daremos ordens aos cOl~ sun~;dores : dos ::distriétos ' e ,zonas 
de embarque até ao MElO l.tlA :Ia salda dos nossos vapores. onde ha linhasde"distribuiçãô;''ê6fn 

Para passagens, fretes, ordens de embarque e demais informações, com os voltagens differente'S_ .,';;',;;
proprietarios 208) '~ :Ii""· 15'V_àl.- J2

Carlos Hoepclte S. A. 
Run Conselheiro Mafra, n. 30 Attenção! 	 '. 

.... .-·~;a.~f:i=..~THrE _ P~eif~~r!Oc~!~!~~~riP_ Florianopolis: ••• , bâ~es 
O D" d M F turas particulares, Contratos, Peli- ' . " : 3 r. fellfO e Dura erro ções, Requerimentos para os Re- A linha de Au!o'Omnibus, deFlorianopolis a . l ãcn. lu 

ADVOGAOO partiçõel publicas. Cobrança. de ~emanal~ente, duas vl.agens. . _ . ;' ',", . 
CAiaS commerciael, de medicos, de _ Sahldas de Flonanopohs e Lages, as segundas" e qUintas· 

Rua Traja.an. 1 particulares e de quaesquer Socie- feiras, ás 6 h,?ras. da m.a'.!,hã. . _ ' . ., . 
dad... Correlpondencia Commer- . P~ra mais m!ormaç?es com o seu propnetano: .,ú tlr!l'lau 

(Alieis da Pharmacia Santo eial e particular. Informações Ge. Llgockl, á rua Trajano, n 5 - sobrado.. ' . 

Arados, grades ~Jrades fie discos I 
"RUD SACK" t AgMtinho) raes. Encarrega.se de compra. veDo 1115) 

r da, hypothec8 e locação de quae.- --.--_-:-'---:_-::-=::--::---O:.L.::---""---'---''-=-..:.:.-.:.: 

quer ca.... Dele•• judicial de qua.

quer causas: civei., c\Jmmerciaes e 

crimiDae., nesta Capital e em qual

quer Municipio do Estado,_ tendo 

---':---""'""':'·;"",""~--~~-p-ra-ç-3-:-:! Ipara taes lins contracto com conhe
de Novembro nO 11' cido c di.tiDclo Advogado. MediçãO 

Trala-~e no mesmo sobrado. e demarcaçao de t.rrenos. Cons
- . .._- -- trucçõ.s e reconstrucções de predics. 

Compra'-se uma casa, Compra. e venda de quaesquer 
até - , -- mercador,.s, Tem a seu cargo corre

4.:000$000 " informações á rua tor.,. idoneo•• que pl ••lar~o liança 
(reneral Bittenc'lurt, 'lO, 74, equivalente .01 artigos entregues á 
~~iO v. -14 veoda, Garante. moior re.~rv. '0
_-.:lI~___~ bre qll.esquer traDIBcções. EneAne

remos em stoch: todos os tYP05 bem como CURAMQuaesQuer p eças s obresa lentes_ CHAPEUS DE fELTRO fa~·:n::~bb~ia~~o~~v~~~:;~~~;.sa;~: 

CASA PORTO blic.. e acce;te procuração' para RINS, · 


acaba de expor os J~8~:=d~~m e para qualquer parte BEXIGA. 

ultimos modelos Tratuco.m NICOLAU NAGIB 


184) 15v,-15 NAHAS, ex-e.crivão Distríel.1 de ACIDOURICO
Desnafadeiras e Batedeiras 	 ·t = Flori.nopoli., com 10 anno. de pra-

E 

1	 ELIMINE OS unam~se Quar os es~a- co dec.rtorio. AI 11 çosos com J<I-I----------- _VENENOS DO

"DIABOLO" I

'nelas de frente, para fa- pponrie~ade em São los~ 
 ORGANISMO. 
milia de tratamento e mo- íl UNICAS QUE 
ços solte iros com pen- Vende·s~ uma optima proprie- PRODUZEM A,- R I ! V . . dade na Cidade de S. José com 
"a? ua. ose elg-a, n 91. agua e esgoto, espaçosos apo- CURA ""'I"l"'L~I'"I16..) 15v_--9 sentos e excellentc porto de mar A 

-'" -_'W'P'iI"B"""F paÍ~f~:~~~~'es eom o Leloeiro I =~~~~~~~~~~ILEIAlVI Franci~co Medeiros. I: 
Mechanismo 	 Rendimento P U R E Z A 	 dl2 graça ..!!::::::::::=====~ 

- POR MARIO MARIANI- Um gabinete typogralJhico 

A' ve~~:·n~~ti~~ar~:c:t:\~~lern.. ~m~regado ~~arf~:~~1d:a~~x~8~ira;ee~de_~: 
maximo 

-CeDtral. e .C.tbarinense' Olhcl.1 de Impr~..or, tambem com por. CINCO CONTOS DE111__________1	prat\ca de cbaulleur, offerece leUI RE'IS. Informações nesta redac: 

S~!"ÇOI. Informaçõe. á ru.a Cambo- · ' ~__. ~====:::::;:::::;::::=':'~~o,~_~c~o:m~C::a:ss:io:....:::L:UZ::,
Precis.a de lenha em tóros do ESTM>O. 

em sua prop ria residencia? 

~-=---_.----- nu n. I, e,.J>Or obseqUIO, na 8e'I 	 I, .................... . 

Peça a Simões 8< Cia_LId· I _	 11 
Telephone~490 

; - Ag(!ntes geraes em santa ~aJ~i~liji.us 134- B) " 3o Ir--------
Joaquim das O. Margarida -LatIas Heepcké S.A. 

r m âes: , Blumenau, S.fiancisco, Láguna e aliII I. nGIIIU . . Ouilhettnillá . Matg'Clrida
participam ,aos . ~CltS paren~es c....... e 


pessoas de suas ·relações, que ..uu.... sua filh. Olga. eontractou' casa'" 
mento com o. sr. Genesio ·"illllJi. Caminha, 

tia: ... , 

Nlo se amIJa.: Eua toele 'la. 
puaar em 24 bor.. m o m1lqrote
Peitoral de AllIico Peloteaae. I" um 
,orrete. A' veaaa em toei a parte. 
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----- ------

_raif..!go podel'l1:o, ar.ondicionildo em cap5uIas nIIMS

I "'ltnclii leiracillorClO de catbono ruI solulo !!OlicIo e 
: I, . ~tJlUlI!!!!I'tc. lo!l:rado pelo or~ani5_ humano. . 

· . . . d . do ffr'd d . h'l ' ., I t 1I!I>O"fAroOS uo;aa~ NO' BllASIL' I" ' , :.t.lI, abaDe .lIpa 0, teo se 1 ° , e horrorosa "'0 I IS! . atacan- ~.:...'-' ._ . '''.,IIAIII>f.-ouv!IRAt.C&.\. J 
•• a cabeça 'e, cnasequentemenle a visão, "ponto oe ficar cego I '- ....-""0...• • c' • .•. _ :. ~-~ 
por eompIeto. poü para cOlI!eguir caminhar tinha que andar ás apal •._~"'- . ,.,...,...:.;.~.<;;:~'" 


raclelu. COD<IaWdo por braço amigo. não podendo trabalhar, fui -1:'W'"lliJo~-(i"'~xxii~xiOcaOi:ix)iCi)Qa~

ae_Ihlldo por clistincto amigo, a usar ° ~aDto e incomparavel -EL!-~~... • 
XlR DE' NOGUEIRA., do Phanoaceutico-Chimico joio da Sil'l 

v& .Silveira, ficando ao cabo de 2 mezes e com 3 vidros sómeDle,

do ADIo preperado que lem arrallcado da morle certa, milhares de pes-

ICIM, q_ beIndizem , memoria do seu ilIu,lre descobridor• .comple
ea-te'carado e COID a mIa perfeitíssima. O que acabo de relalar 

é a espre!Isao geJIllÍna da verd"de, e ,Ilffirn:c .ob palima de homem 

-.dO. 


.NIO duo obtequio a quem quer que , eia. para dar um altes

tadO·~~ é dic1&80 pela voz pura e immacul.da d. minha 

ceIIicÍeIcia, q.... dewe ser o lemm. de lodo o homem que se preza. 

• ' .Nio quiz dar esle ClpOalaDeo alleslodo, ho mais lempo, para 


ob..Yar .. estava completamente curado. mas como iá fazem muitos 


~~·::";!."::i;«ÊÜ~dÕEe Ng(!:ÜÊiRA~~a::~ ~;i~:i 
_ cadereçar~1tOl esle. Para que os leitores a,'aliem o meu emmagre- ~ 

ci", b... dizer-vos que de óO kilos que paoavo, attingi a 90 kilO!'. 

felà !e ....,1Í.leilO, atteodeDdo com loticilúde a minha casa commercial ~ 

· .... TeiiIw ·55 &IIDOI de idade e 10U por dem&i. cODhecido aqui 

, ~ '~del89lralba . em que vim d. Jaí:uarão, que estobeleci ",i..élpooca

--....... lho 

. Pedem VV. ,SS. fazerem desla e uso que TCO aprouver eaS!ll/no-me ~'


PeIoIai, 28 de março de 1918. ' 

. RecoaIteço verdadeira a assig". tnra <le Man,oel José d. Fonseca..;

do que dóu fé. Em testemunho <la ve..d.d,. ~ 

AMonio,Rohnelt-3° Not.rio. " ~ 


,.,,0 ELIXIR DE NOGUEIRA. do Phannoceuhco-CllImlco :\ 

.,"OAO !?A SILVA SILV~IRA é o unjoo de g"mde .c<;osumo c: que W 

• ~.- ludo .. Bra5l1 e Repubhca. Sul.Ame.ncana.. .XX
P.ôd~r089 · &utl-syphIl1lilco e SBtl-l'h(mma.

',. ti~rau(le c.(epur;..Uvo do tmngue 


JIC 
~ 

' 

relll~ig ;~~~tf.:teE\o~ ~s:i;;;r~rl::~: '1~g1~;s;'er:.
tcnse O esp~~ifico consagrado na cura das tosses 
maIs rebelud, das bronchit4ls e daa conetipa90ol. 
em!lm em tOdas as aflecções das Vhi r"pirat.. D. ·N. S. P.-N;' 211.-2-1•.-r9lf• 
rias..-'A' venda em toda parte. )( Ill!la........................ 

, .~OIC~~~~':X& 
·.. · w--=-:-; 

Or. Bulcão Viann~ 
~ .t·,~·I ' " -"" 

OGnsultlll da I ás 3 lia tarde nOI altos da 
PhllrntfMÍa Moderna (Praça, Quinze de Novembro). 

AOS I"OBR.ES - CODlulta8 no 1I0llpltal de -""'Carne Verde Carldalle, .. 8 hor.. da manh~ 

Nenhum o iguala ne~ o ' e~~~ I 
O. sr. <'AIpitão José Maria lI'Avila <brcill; :,:·p!.t

'estadual no 2. di, lricto lIe Piratiny, Rio Grande do I, 
dis"Solfrendo, ha longos anmlS, de lesão cardila ~ 
ença do coração) e de outras moles tias de origem ~ 
lica rebeldes a varios tratamentos. ficou .TlIIfican.-
bo~ com 4 frascos apenas de GALENOOAL. fAtI c: 
outras viciorias que conhece, levaram-no e censilknr ~. 
GALENOGAL o mais poderoso de{lurativo até hoJe ; 
descoberto. Assim, tendo·o aconselhado a muitas pes~ 
soas syphilicas, estas obtiveram em todos os casos • .; 
mais completo re51l1Iado-. 

(Firma recflAheci4a) 
" 

GALENÓGAL o grande' pu~ificadQr e tonic? ~.ti. 
sangue, não tem dieta nem resguardo, u~·se a~evla- .._ 
jando e com qlwlquer tempo- chuva ou fno. Npo faz ' 
mal ao estomagG e durante o seu uso pôde-se tllmar 
banhos frios ou mornos. ' 

O GAlENOOAL foi () uaitl:'classificHona Ex~ ',~ 
pniÇ!O do Gentenari'l como -Preparado Sei"'" 
CO-. E' premiado com o cDipl.,ma de Honra-, ~ 
çlo raramente eE'!nc~d:ida e que nenhUnt"~lIl1'011e. 
puraEtinYOcon~tr°na8.8ee~Uleu,n to"as ai Phar.....as le. D-..'· 

. a v. '-. 
".do Brasil e das Republieas Sul·AmetiHlJ .. .""l'f: 2O···Ap.-Apr. 

~or 15 dias , Mm, Beatriz. Caixa

l$;:,f\b;irllm~$~ ~á os. açougues di! 1'-::======:=============== ~~::a:~;Ss.p~~~~)
'i ",.. antiga firma 

·VAZ & DIBERNARDI PaD1daI,~..~ 

,. ;.'. Rachlftcss 11' Anenilcu
Largo Oeneral Osorie a. 27, 


... (Campo do Manejo) 

.. • . ,: ... Telepllone n. 1.457 

j- ~.• ' • 

• " . Rua aemetrio Ribeiro n. 86. 
::. '(' . ~ I 

AptateJliados' .0111 tOdf,S Oi preeeitos hygiellicoaJ 

a...84.!lIIl..& · aua dietlneta elientela tod08 OI dias. 


C"'Jl:~U:.i A 1$200 O KILO 
VeJiide ,éaúte moida e faz entregas
" .. . a domicílios. 


20.3) " , J8v.- II 


Senhoras esanhoritas I 
A belleza só é perfeita 
~om o cabello ,ondulado 

Mediante SfOOO ensina a receita 
ele um opllmo preparado, que fie 
ca IIJI !510 reis, completamente 11i;:!
en.lvo. que ondula o cabello de 
um modo facllic imo e garsl\tldo 

tlUVINTUDE 
iAb~XANDUE 

.:",~ ' tTtLA~~i~~~-~Tr,~m ;iT l'1hl7. g.. ~ 
"':b':·g "" ~: ~ ''' Uli'- l. J' _.1'"1. .., 

00 OR. EDUARDO FRANCA I Os Hi~ \'UDIOS re, rosentam ' 1 CAROBA E MANACA da HoUa 4 
_ a ct",a extulP rtfi7U. de ~ttid:... danhro, e .uorn le!l4os. que;da O ide. do tralamento. 'lf'C'plrado pelo dr, ~du.r40 ':=w" & 
.. ...... ~ qIlI1QUrt' ~IUI da prlle. - UQIco ,~mfl11O bnsik-iro O fci doa depurativos ~ I cu,. inlt(na d 
~ ... Earo,.. ~trICrica do. No.'k', Aratn/ltla, Urul{U.lY. CIrik. de . Preço de cada um 4$000 . . "",ue, meumalhmo, ~~ ..: ••- do 
Ultlc:os depoStanos no Brasil: Iral '. fltlll. I C--RU4 dos OUrives, $) e 90 e S. Pedro 94-R10 de J.nelro-Na Europa;, C. Erba e A Manzoni-MUlo-ltalia 

- . 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Urul{U.lY
http:C"'Jl:~U:.iA
http:I"OBR.ES
http:immacul.da


lt~w~ _,~.I€J~blC~Nº .J[~~R::~:::::-I~ VIDA 1~1~

i l ..·'. ~: " ; .% ·' '·-"~PL.,··IC"I"'\ A~. . · . .1 ~Q:z....~F.Q. ......'.. >....... . :~.. ·J; ·, ~o,'r!~!e.•....a -.. - imo. ~ ,t....."M..i:::.....~.·:. ' .. ·"\: S p ·· ' · :'; . ;À , :~ . . ~. ;;o~ . . . .,; . ..~ • A A >.lJ .' " ...(1I1l,l . .': . .. 80.~ .,._ :'. ; ' . ,' ' . . I-\.U~. , . ' Sras. ; . a ,t<JiJJ!~nhoff~ .IYre!1§a::i;-I~<1:~! Já coOfi~- ~ b ...., ,..... I !101M
~" ', ,- •. , ., . '. esposa ,do; lIo ·Math~Gus: inou ,ca '?n1:)tICl ft da prox\- . I'III~ di ~ 
, ,~.; <. ' : ternhóff.·'.Mar!á plivei.ra ' tl~rcia~ ma;. ~iagêiiFdo intervt!n- s. Paulo.30. - Aram ele ane. TM CJ a. Oluri.. ..,... 

. ;~. esposa do sr. ,f.jlcolau Garcia. ,.' t ·f.. ......ct · ·'. T ..•~. ., J nUM ~'!IO una1 ~ ~ ...MO~ õtlo~ - PfP 
Têm .tido os Jesuitas de 111. elle (Arnaldo) foi vilmente 53· Stas; Zulma"'·Vieira e Ernestina or . ~rnan ..~s ' ~y@,la~~O los 1It1~m~t, vmfkldos ~ ..... ,....., ... '...... 

:~O~i::!~~~So :a~!::doj~~~I~r!~~~~~ag~l~r::r~~s~~od~~~~ti~~ ~~~i~~od~~L~~:, e o . joven Cid RlgJJlioé!~~fg"têpr~geni f~~r~~~q~t~~nri= l:~T:,~~ rO:;'tls",:: 

mede haver queimado. em! ranjo. Foi enforcado. seu corpo -Faz annos hoje a senhóriha tanle da Agencia •BI'asi~ cau~a~or~d uaund? voz lIft& ra. A ,.. Ja;Ió ~ ..... 

RGma. o gr~lBde republicano jqueimado. e suas cinz~s deita' Adelia A. Orams;auxiliar da ad' leira . O 'sr Fernandes ~s JUlzes ~ ... a~ " ~~~~,,,, lCaba I _ i"lIIIr.QU o Ir. ~ 


: Ilascido na Erescia nos fins I''da~ ao Tibre. par~ . que seus s~· ministração dest~ diario. ' ., T <, di' . . ,. 'pea . de tOl11a~...' "!~!du CIIft'-~. conhecido. ~ 

do seculo Xl. ,guldores não as ajuntassem co' -A ephemende de: . hOje re- avo~a ec.arou que I,ra glcas. ! ~ '. >;r-. . tml'fUMio.....,.. .... _ 


De facto, o crime é grande : mo reliquias.> . gista O natalicio do sr. cirrugião effectlvamente ao . RIO. D~cldlu. a . e~ltda~e ml.lOImI ~ rnefhondI ..... 
c seria desejavel que o papa I Demos a palavra a Ruy Bar- dentista Achilles Wendekin dos Fará a vidgem em avião pauhsta _mslltu!r . '3.a ·.~f!dlJ dos ai", lq\IdI via publica II1II ._ 
pudesse ser eximido de toda :bosa: ' Santos, professor do Instituto para diminuir o~ dias de seus ar~ltros, mlCI3I!.va euI !'- pccto feerico. 
a responsabilidade delle. movimento republicano Polytechnico. . d ' ' d- d ' tempo~ embrada .pel.o, "por\i~ flofb.nopoIis PJI'CiMn ,....1.0 

Matar um inimigo é mau; das cidades lombardas. contra- Muito relacionado em a nossa au. sencla a se e O seu ta Achllles BIOCh.-:, : D~. 1'I ~ di· fMnlc diaso • ~ tele
matar um inimigo com os riado pelos papas e'llquanto a capital. será o anniversarianle gov~rno. . . ante serão ann.ot~~s , toda, o mot 111M cau de di~ I>dll 
dotes moraes e intellectuaes . rendição de Roma e as recorda- muito cumprimentado pelos seus Disse amda o mterven- falias em ~~emcldl~em Clt: I· ..~k parti _ run. 
de Arnaldo de Brescia. é he- ções maldict~s impressas na lia· innumeros amigos. torque .além de outros z,:s e a~ cnllCas .que Ibn fottml;-~_-"iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 
diondo; matar qu~m se diz lia pela invasão de Frederjco de . -Regista-se hoje o natalicio doassumptos tratará espe- fertas. Por occ.aslao :'~~, qUllqutf
ministro de Chrlsto. só por Suabia não lhes depararam nel· sr. tenente firmino Gomes Jar- ' ,I . t d 't- d processo, 05 1~I~ador~~dI C'OfI0 ALTINq FLORl!Stj• ..m. 

, odio politico, 'a um idealista las a mais util alliança contra o dim,olfieial reformado do Exer- cla.men.r. a q~es ,ao ~ t~nda terão .faclhdade em' aprc< aJ-..rw. /J ponll" t 
: UH lemperu d" discípulo de imperio, esse mQvimento, em'01- cito Nacional. empresÍl!TIo .nOl te-amen- clar .do ment';! f. dos : accu~L (411k~ tI-.""" .." 

Abelardo, é inqualificavel c vendo Roma na torrente da nova S, s. que tem uma laria som- cano, CUJos credores es-!< !t.cha servl~a. de cal'telra . ~e: In/dtNW paI/J • 1114 
injustificavel. propaganda agitada pelo discipu' ma de serviços prestados a n3' tão persistentemente la- Idenh~adc aos JUizes nos centros . ., ... 1l«rlTaWJ/. /50 

E' preciso, pois, que Pila- lo de Abaillard, trouxe ao papa- ção. ver'se-á hoje. cercado do ca· zendo pressão apezàr esporhvos de S. Paulo. , I '~~.~:~ . .Y~ .-.~~~~~~\\ " ' . :~~ ,~
tos lave as mãos da culpa de do mais lima occasião de assi![· rinho de sua e"ma. lamlíia e dos d' O <Yoverno ter "onStl't-uI' - .. ' 'If'.~",," , .. ' .•. I 
deicidio de Christo! nalal a illexorabilidade e o cara- manisfestações de sympathia de" C - ~ealizaram'se honlem ~o Es..:e'!J ,q~!!llf1."""''' • 
. E'. necessario .que lave,!! os cter esstllâalme/lte politico de seus innumer?s .amigos. do seu. representante em tadlo da F: C. D. d~a~ Impor' cil,gõ;'; o~~coll.ot., • 
Jesultas das paginas da hlsto- fod.s as suas aspltaçtFes.Nãoha VlCljantes New Orleans O consul tant~s pelelas futebohshcas ' em . C "" ' Iili'/! . 
r!1l tudo q~~nto seja contra- co~çitllcia possuída_ do espírito --Encontra-se nesta capital o do Brasil ali, o qual se con~muação ao ~ampeonato Ca- ' a"!. ,"';,~ U, 
rio ao flontJ~ce. romano] di'; Ilbeldade, qu~ JIao eS~I~'lIeça dr. Oliveira e Silva, illustre ad- vem desempenhando des- thanne~se .~e F~teból. . :,:- ;, . 
_Entanto. SI Plla,tos ~Il? s~ ali/da gora aI/te o suppl/CIo d.e vogado 110 foro de Blumenau. sa incumbencia com to- A primeira. fOI tr.lvada entre RIO. 39 --"; ;.O · dlrector 

livrou com sua h)!IOCrISla, SI Arnaldo ,!e lires'.u,: (1155),. C/ljJ De Orleans chegou hontem a d d d' _ - ~s fOltes conjun~tos ~o Athle- geral do fhesooro;r ecom
toda 8 agua da .terra e ~os sallgue, dIZ fllll serLO c projulldo esta capilal o sr. Menezes filho, a a e ICaçao. tlCO x Taman~ar~, sahmdo ven- mendou próvidencias ao 

. ceus, que prodUZiram o dIluo pensador (Iv. Draper), -clama dircctor do 'Correio> que se pU' O sr. Fernandes Tavo- cedor nos pnme.ros e segundos d I d -r ·1·. ··.;' Santa 
vio, não p~~eram lavar a !>ua aillda hoje flor justiça>. blica naquella cidade. ra assegurou-nos mes- quadros o Athleticu pelas con- e ega. o ~sca ..e~ 
~es~nsabil~d~de, per~am os Um Jesuita de Florianopolis O distrincto jorna:isla deu·nos mo que pretende enca- tage~s de 7 x O e 4 x 2 r~s- Cathann.ano ,.~e!1~I!,do de 
~eswtas a Idea malsã, tola. que ora assigna iulano. ora bel. o prazer de sua visita. demoran· minhar esse assumpto pe,cllvamente. A segun~a parhda s~r pubhcado 'ea~ta.1 con
I~ocua, de defenderem 8 Ale· trano. ora A. Souza. ora A. sim. del·se em nossa redacção em " d' I f ,_ fel entre o !<va~y x Flguerense, vldando O collector te-
x~ndr!l III que man~ou mat!lr plesn;ente, ora..., tem tentado de- agradavel palestra, J:!or via Ip qma I~a. -.9 obtendo a vlcto,~.a o Avahy pela deral de Cambo:iu. Ro
e ~uetmar o republicano hls- fender o pontifice. fazendo.o De Porto Alegre. chegou hon' licitando a mten ençao contagem de ... x 1 em ambos dolpho C)friaco ;dé SoU
torlco do .seculo XL . passar como uma brancd pomba tem o sr. Celso Silveira de sou- do governo federal. os quadros. . ' .'. . 

Por. maIS qUe a ousadia,. a mansa. Já que entende que seu za, gerente da Companhia de Disse-nos por ultimo . - z~'. a reas::.u.'!llro exer
temerl~ade.'.o abuso da e~- chefe é tão, santo, não atinam~s Viação Limitada. , que ainda não tinha co- Berhm. 30. - Encerrou seus eICI? ~o ca~go. , 4~ntro do 
gese JesUIue~ façam. nao com o motivo do medo d~ o vIr - Do sul do palz regresso.u 't d d b fil ._ t~abalhos. o Congresso Interna~ prazo ..,d~ IQ,~~h-ª~ sob 
s~rá .conseguldo apagar ~!l defender á luz, em campo raso. hOlltem a esta cidade o sr. t'lel- ~~ a °t a sua . su s I JI cl.onal de Fo?tball. que se reli' pena de e..xoÍleração por 
h~~ona as palavras de Maxl- Mas "aiba este jesuila, quem tor Dominoni. çao empofi:lna no go- l1Iu. nesta capital, tendo compa· abandono de em r o 
IDiliano. de Lel!I0s que tanto quer elle seja que depois de de- Pelo paquete cCarlos Heepcke' vemo do Estado. A ques- recldo os representantes de cerca .' p eg . 
'falam na sua. smg~l,eza e até fender Alexandre' 111, terá que seguiu hontem para o Rio acom· tão era aliás destituida de quarenta paizes. V. S. iá viu o aim.l1ric:io c.: c.... 
na . sua parClmoma. "Os ~o. defender tambem a Bonifacio panhado de sua. e"ma. esposa o de illlportancia, tratan- . Os deb!ltes _ corr':,'"am sem Miscell,anc. q~C publi:'lDOI" _ 
manos•.aterrados (c?m o m· VIII ou antes a seus exto.rsos sr. tenente Genltl I3arbalo do 14 do se d ' . , ro-e' " grande 31l1maçaO e l1ao deram Ira p.glba? POlSprocure m • 

te~cto do papa) eXilaram a eariificios fis~aes que empobre. B. C. " - _', e un~c.l I", IIcl au- o reslllhdo positivo que se es· , . < 
. 

9()y - 20 
~. que pouco temp~ ceram a França e a Inglaterra; -Para a capilal da RejJublica Sen"ld. perava, . _ . • . ' o,." 
dep'ola .. ,entregue.ll:0s partI- terá que justificar a Oregorio XI, re~ressou hontem o sr. João • ----- As . dlscussucs passaram-se, Llg'a Nantlca de 
danos dO,pap~ por mterven- a João XXIII , o ôas trezentas Kletcmberg. funccionario postal MIssa na maior parte. em torno. do S t C~~ ti ..:- ' 
ção de FrederiCO Ba~bar.oxa, concubinas, chamado '0 diabo aposentado, _ delegado. dos Estados Unidos ~. .an a a , }a..~lna 
e -.levado á Roma alt 101 es· em carne e 0SS0', a Sixlo IV - ' . ' da Amcllca do Norte, o qual . x-x ," . 
trangulado po~ ordem do go- (1471-1484) que chama contra Para senhoras t.. '. V,uva jOao,Vaz ,Sobrmho esteve em co.nstante conflicto .De orde~do Ir. pre~ICJ.ec. . cf. 
vemBdor da CIdade>_ Florença e Milão a calamidade C . . , _, ' ''l!I • e hlhosconvl~an aOI parent,es CO'11 os demaIS representantes Llaa Na~hca de S'D.~ .ç....... 


V,er aqui a entrega de Ar- terrível de uma guerra invasora. . d s acos de la twed (no- e. pessoa., amIgas pal'~ amo' estrangeiros a proposito da .ao cOIl."la~.~••r•. .,cpNMll&oa. 
'naldo a Frederico. quando entrega.os aos exerci los de Fer- vldade); casacos de case- ttrem a mIssa do tercetro ~z, realisação de pretensos jogos t~. do. c\ub. h~l.do•• af.':'I .~ .. , 
sc diz que Frederico é que nalllio de Napoles ele. e lerá mira finissimos á ~2$()OO; que .mand.~ao celebrar. lerç.·fetr~ olympicos em Lós Angell:s. Dtrem Da 'prO:IUllla ."x!a~leíü, di. 5 
.1 entregou aos partidarios até de I:xplicar po;que i que o tailleurs iinissimos fi 45$ roxlma, ~a 2" '!i' j~nho,l' 7,~J Por fim, fi~o-", asse,n~a~o que ~o correnle IIICZ. ú .'20!*-, 
cio papa. realmente só para papa actual poude mandar uma d li ora~, na .pe a e ;:'onlo nloDlo, nenhuma declsao deftllltlva se· ~Iub 12 de ARalto, para.. Ir..., di 
a mentalidade de um jesulta, benção para o dr. Julio Prestes, cd.sa_cos, e ma la ;;uP,e- em Intenção a alma de seus.udoso ria tomada e que os del~gado,s latportanle"lSumplo~. '.'~;.:° facto de a palavra -par- si S. Santidade via a salvação nOI es a 16$500 so na esposo e .poe JOÁO VAZ SOl!HINHO, ao Congresso, :ontinuanam a Eduardo Vlcl{/rOiIlrr!I 
tidarios> estar no plural e do Brasil na revolução encabe- . ARAIIHI DA MODA. Anteclpadame:re , :igrodecem o • converSlr > eom o represen- I' .ecr_ 
n.ão. poder designar_ a Frede- çada p'or Getulio Vargas. 220-A 30v-16 243Pareclmento e lo os. 3. -3 tante,. norte-amer~cano. afim de 246) . .. !i.,v, - , 

, rico que é d? smgular; o PedImos aos leitores, talvez ._, _ _ : ~onclhar, se posslv.el todos o~ 2 b 8' ". " 

rac~ de ter_sido entre~u~ inexperi~nte~ ~om a mor~l e . . ~ D. joaqalÍn de Oliveira mleresses, Essa proposta fOI n.
1I)r,~ QO· gr.
por lUt~rvençao ~e FrederiCO, loglca jesUltas,. que exammem ~~ ,...,:JI'~.., apresentad,a pelo. delegado ale· E' quantópesa uma co• • 
oraetc•.de•. depOIS de entre- as obras que citamos e que se " - Foi hontem solennemente mllo. Sr. Llebermann. b rt d ··r , ,~ , I 
~e. ter eido levado ~ Rom~, en,contram na Bibliotheca Pu- comrnemorado nesta capital o Tambem ~ouve longos deba- e a. e a par casa • 

.c!ud. do papa. e ali Sll.pph, bhea, Cine P~lace. 17. anniversario de sagração fes a, respeIto ~a proposta da com Imd~s padrões. Cus-
CIÜO o facto. de .estarem em Não queiram os 0culos ves- . ~a tela.desse cl.nema sera ex' do sr. areebisp<J metropolilaDo H~ngna e da H~spanha, a res- ta <!pena::. 28$000 56 na 
R~ partl~arlos do papa gos do jesuita. Jesuita chama hlbldo _hOje um f1lm de grande d. Joaquim Domingues de Oli- peito da reorg~l1Isação do Cam- .Ramhada Moda. 
q!l' bulam expulsado a.Ar- e prova que . o branco é preto. sensaçao. veira. peonato !"undlal, ~e Foolball. . :!45) . :,' 15 \'. t 

.,... nâJdo ~r causa da maldição Jesuita é capaz até de provar -Com Byrd ~o Polo·Sul· é ,A's 7 horas houve missa na A uPlca declsao tomada. ~Ol . ., . . ". " .. 
pontlfhlla, tudo. tudo explica provadamente que Christo é realmente um fllJ!l que nos des' CllthedralcojB comunhão ge- a nome~ção ~e uma commls~ APE'' »"1"no 
claram~':lte ond~ está a res· que vendeu a Judas por ses. perta b~stante IIlteresse. Sua.s i'al sendo o aeto presidido por sã«;, de mquenlo sobre a ma ..,' J ,. V . 
pOJ)sabllidade. '. . senta moedas de prata. duas ulllmas part~s são descn- s, exa. A's t.O . horas foi cele- tena controversa, a .qual deve ' " 

Cometter..um crime é ma~, Alguem duvida que o jesuita ptas em. portugez. . . , bratla missa cantada com a ap're~entar um relat~rlo ,ao pro; A concurrellêia Ptira a 
mas c0lJ!!!lette-lo e .dep~ls seja capaz de tanto? . Hayera duas sessões as () 1/2 assistencia de autoridades e XIl1~O Cengresso. CUia sede sera cOllstrllcção do GruPO 
que~er -u~ .bode explatorlO, Veja isto: O jesuita Santa- e 81 ;2 horas. de todas IIS sociedades reli. a Cidade de Stockholmo. Escolar,de RàJhoca 
attrlbuHe '11; out~em. é, sem relli, segundo informa Ruy Elar' glosas, reveslidas de seus dla- . = '. Lembrei ha _ q tllà rott
duvld~! o dlabolis;n~ . enca~- bosa. adulterou ·um trecho .de F F" A revista por tlDctivos, sendo tambem admit- ,Montevldeo. 30. - ClIlc?enla currencia para a C'OMtrucçIo do 
na~o. é a . hypocnsIa pha~l' S, Paulo. .-~regava Paulo q~e. .0 rou- rau exccllencla, tidas novas rilhas ·de Maria. A mil espectadores. presel1~.aram Grupo '. Escolar d>!: PIIboor. apre
salca, é ~ doprez mais av~I- poder espmtuJI tem por fIm a . No Salto Siatas tarde hQuve benção com S. Sa. um match. de foo.ball hOje. en; sePlaritit.se ·o. Ira. )010 SttVa e 
ta~te, mais .v~: q~e o proprlo educação. nllo o .~xte~lnio. dos .' .. . cramento. .' .', '. tre . ~ NaCional e o Wandcrcrs. Corsini,:li< Irmlol.. lendo. pro. 
cr~~ ~~, SI.., . .... . crentes, ad . ediflcatt0'!Cm,. . nOIl . .' . • . ... : \ Recebeu o sr. at'cebispó Inu; em ~dlsputa do. ca~pe0!1ato um', ijosta\dei!é(~I.iIt.. 

.(Juem.tlnha: todo o empenho (Ui ,. destractLOnem. O Jesultaeli· do modo de VIda do povo. pelo meros telegrammas . de con· gu.lyO. A parbda: terml.nou ~m .lÍantajôsâ:Ate àhHudO bmt.MM. 
ê'!1.mat~r a Ar!lallio era.o I?apa-minou o rum, e. com . .a. simples cardeal . a ;seu, lado•.nas p~!~~las: .gratl!jações pell!:pas8agem ;de p~t~. Ess!!. , asslste,:!cla ,fOI a deacé:ordlj"cóín. Lei, c C'OmQ 

d'!, :~l:~Ia-.~!-! ::: EnS/c!9pedm es!!press~(l ~e . \!ma syllaba~, in· Ull~ bU':,lIl l al/re. S,!nflt~.ex· tão ' lestlva ;d~J!,..,~'!;' .)?:'l0~.;; maIor que la se .reumu para ~,n1 súc'ceaeíi&Sm., demais, ., pIO
Dlsclollarlo.'ntern!1clOnal em Por verteu a .hÇão do apostolo o:. It:n.~eu, ~s I~)~?S ,~ ~ISSC. < .. E .;--_.. ' . . , mat.ch entre equipes locaes, . pôstas"ref.IIvu', C'OfK'Utr 
tuguez. ·Ahl :,severn ?S prolego- . Basta dizer que a fraude .pa· JIO," li bUfll1l11f', ~atlt" .nel (n~,!~ .:,S~'!!Q~ 1 $O""IS , ;" ..' " <'f~.,. I,': . c,? 10fW!I Iodu pabladu. eM lua
nienO~~'. 9~.histól!a s.a..ng .ta:'Ar' pal ·,roub!?!J.:.ao povo tod<L ..o;se. dei Padll" ": Flello.e SP1Tlto".'.,~0n,ler ao ' !. ...."'•T. H. ren .. .,.y."'.1l., "ONU cuID ...... . .en'tziS-::jf <~'"/)~...... .ÍJmmle o Cl.ac * 

"aldo se" r ll5ur~w . contra ·a cor· gUlldo mandamento que começa: Sa/lto >. . ., . ~'.,;':; na.tl!ral com a .' \r.n., lO. - Na " prôva " ini- Por iua pedll..,. ElIfPO. !k 
l~~ ctn clero.;.9~-!!~\J:Yl:I~re. ~Não farás para ti· imagem ' :~; A .exeg~se.,;.f~!ta pelo .. jesu.lta ·'1 IRli~tIRCIUlD • Wllifliã/ do câin'pSôiiâl'õ ~~dê: ~ da ....... qw' : 
trocn~ ~ kllip~s ; pr!!"ltJv?~ de esculptura, .etc... > (Exodo, ~os text?s por ~os aprese~t~dos ,. :;:~r (~RODUCTO I~LBZ) te'n'ills•• duj'ila "·l olt.,,.. 'if} vltue no catO, lucrldo . 
<I~ d1olban.smo...r~f: dl:.mll1clil' 20:~-6). , : .. '. : ead~'s . ousa avelha.carla · qu~. 'U~ada h. de atnOO pdu ckrrot<MI OI lnak1n C P. H. na 'R.pnblica- o lCOf cb prOpOs. 
dó 10 condi/o de~'Latrão,.. foi '· Riam· e poi$ Óll ' Ieit~~ da ~po '3 ' commctter ;& . ju~ do· ~ cb alta lOCiedIde mund~ e P. J. ~, pdo SCOle ta KCftUl 111m de que ri.. 101M 
condemnado no concílio deSertI e)ttine doicb do InUla qae' A 'J ,.1'. OIST'IItRUIOOR PAItA O Dl'ADO de QuAtro I "'" Iris a wn conhmdJ. do publico.
(Il40)-ft~1l cootnl. ven· tal florilnopolia torru lodo o ., genor "f•...,ra. PllAR. E DROOARlA DA F8" .eis • doo1t c: sete a cinco. A. /'>t. O. 

=..~ o: ~e!t,1:0-~ ~~o::se':to~ a MlnLstro rresbytcriano, ~QJl~~8 
auç.nol o qlK !fIZ o dr. A,. lNnI Q)fII C\l1dIdo a tal di ( I ) - Con,u~u Ruy Dar· 187) eo v.a1t-l1 

H. f\:ewrnall. prolelWf di Uni- tx~, examlnmr o. texlas na bo.a, PrefM:io de • O PaPa e o I;;;;:;::;;~~~~~~~;;;;;;;;;;. I 

~J.de de Ba)'Ioi, em .1. Ma, B1bltothca. e valo como é Co~" ps. lI. M. ~ ~ a em ,OJos PAPA..... E Jl d .... 

nllll 01 Onucb Hiltofy-. YOl 1, ellllldJ. a bellÇJo lIIiC 11111 dos ( ( 'rcori. "Rt.O ). , em IUI ~prtl mldtnril? ....... . ~,,! ..oc'1~~~ o"c:..:::-::: 

p. 564: IClIlIIdo Q potII rOMUO 2 -, e 01'IIII11 úlbollc Peça a Sim6cl ~ a. Ud. quttrt IIIp"'«tr "11'1, 1'IC1I1IH, • li' .,.,,Mp......... plra

cNo Ire Frederico lInQau cc __ ClJurdt Id 11IIy. p.49. Tetcphone-t90 .... "_1.......l1li ...... _ ............ 
~ .. de .\o A. M. 134~) -lo G) I.,.-lt 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pal�,roub!?!J.:.ao
http:S,!nflt~.ex
http:sePlaritit.se
http:posslv.el
http:entrega.os
http:pre~ICJ.ec
http:o~~coll.ot
http:mlCI3I!.va
http:i"lIIIr.QU
http:Paulo.30
http:plivei.ra



