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o é~o das cómmertlora·I~'·' A questão religiosa na ....... .
i 

rôes de de Outubro I'3 	 Cit~e-Notas. ., ~lãspanha ~~~!.sc 110.y 	 .Ressurrelçilo. é ° hlm,em . . ,'li'. ~ InIorrMda que __ asIr
_______ ,que vereo;.os o inesqu~clvel . ' . . ' . ' "':' -::-. ' .. :.. rudo 11m K'OOJdo ~ 

Rio, 5. - Os ftSpertin~ de hoje, como os. de ontem, I~~hnd:o!~~ c:~~~r :P~::r~f! ' ! Eis como a ~efine, num 'reéenle "disciiiio, o".ctu&! miniJttoftllre o fOYfrDO npanhol e a 
fazem Jqos commentarios ao diSCUrso do sr. Oetuho Vargas, na I . T V da ..Ouerra, sr, Manoel ~Azai\a: o, . s.at. ~ 
soIennidade do Theatro Municipal. Iem .M!lrselhesa•. e ~upe _c. " . ·Que ~ op.robletna ,~~éliilioso?Concretamente, : o du no".. Acredita'sc tm lftaI que o 

cA Noite- c:oosidera'o como um balanço da revolução lez, a Interprete da -Cançao r!;l,ções com a igreja Calholic.. ou o da ,sitüaÇló das ' O«kns ,di- t:oYfmo v. lIIq'Uir b Cbrtes 
Salim..a I[TaIIdectareza e o impressionante dos dado.. qu.e o sr. dOE~ObO;:1 bf bas' It.. .. s na Espanh3? Isso nlo ~ um ....IO ..~ ..filiam __ ~ que.. ~ problema relia;ioso. N .......a- . . " In 
Odulio Vargas usou, e diz. depois, que um balanço ass.m era ta t~es ~c~:s~ el~~~asm inter. mo,s usar de uma"palavr..' tIo solenne ·como a de ·- religiloi ,( pà"-á ,qUl" COIIJIa _ nKDda cb rr 
..ma necessidade e um de\'er. . . n. su. u't s ..~ ;relações do Estado com seus."prupri~s subditos, de .,!Ílalqu.er' g'!.la~en.~ cta nl~tmria ~ 

Passa. em seguida a d~scre'ier como o O.werno Pr<wISOTlO I p~e,~s liconquistaram m I o ~a que se nos apresentem. E nos. aquI falamos como'pohIlCOS, co.: lorilens. i'i!ligioIb c cb IIflIIIIiI 
~m trab.õl!:~() ;:::r:! !!();ma,iur a siluação do ~ais. Encarece esse ia "!,Ira.~r~~.,,.,.,,... n. e s s a isladores e como ~overnant.e~, ma~ não como creAI-:S, O ,quese dé-!~.~...':!?êns. 
esforço, feito por todos os homens q:Je assumiram as reS!lOnsa' bS~ d o "e~-d"-'Lãõn' Tolstoi ..3 chama; ~e.põ()olcma rchltloso se reduz a um 5lm~les pro' No CI'i~' de ..'.c-. ~ 
bilidüs. . o ra O COII e e de~ de boa admlRlstração e bom governo, Isto é. 11 da abtude do essa, suggestió. ai ~ 

Conclue esse artigo concitalldo a nação a esperar, .:onflar nelsa CO~I~ezS~~ora, ::OjgUal E$tado perante certo número de cldadlos que vestem o hibito, e'oIpara '.. co ..... ..... Inlo ~..ncorda_ 
e ter fE que trabalhe em ordem. que assegure a paz e a tra!!- a upe e rIUmp .da das relações do Estado co.m uma potencia estrangeira, que vem a mente·faÇilitidu. 

quilliclack porque só assim o governo provisorio poderá cumpnr, tO Iconqu~t~dOR·Pchl ~ue:~ve ser~a potencia catholica romana. E nós, a meu ver, já o molvemos· Um défallíe ., qyc~.. a 

integral~te, sua grande missão. . ROdor;;. s R:CqueIOIIO~ucompa- Tl;l!1os repetido isto umas cincoenta vezes. N~o existe'11 dois mO-I i"!portanCia d.esugggestin a la' 


Nc::!~ 1!lO!. .A Nnile» salienta Que todos os.discursos o " a o ...... _ _ ... cão do~ ~ re~olvê-I,). . , feita is C:Ortes está-no lado de 
pronunci3dos no Theatro Municipal. tanto o do sr. Getulio Vargas uhcdru, 4.U~!J"u d"lr;)~U~trar U 1:51300 republ"ano, que alfirmou, nos projedos de Constitui: ter ella sido propos"( ' CQftI ~ 
como os dos oradores que os S31!daram, revelam o mesmo pen° mu a'tiS;ÕrvIUlara tiem ~ 8sa ç1Io. elaborados por homens das direitas, RIo ter reliiillu, nllo pó- quiescencia' do .ministro 4k)in' 
sarnento o mesmo desejo de paz l' harmonia entre os brasi· aS a)1 es rama cas ~ do: admitir nas rj:lações do Estado nenhuma atilude, nenhum di- tiça, ConcidenJ-se erii~tew:a'~.1'MlIII 
kiros. ' estre a. relto, nenhumJ pOEição que derive da existencia das religiões, ;e. meiosbem infonnacfós 'qileâ:.1ií:ft. 

Em oeguida faz considerações em tomo d~. mesmo desejo . Quanto a John Boles baita iam c.tas quaeo. forem•.E nem na v.id,,; ~o Estado. póde predorrii' taçJo,. pelo Vaticano,:Ia ~~. 
revelado 3jt0ra. por todos os povos. exemplell.:ando com os dizer que é n?me feito. nar nuca, nem IRtroduZlr-se um pnnClplO cor.fesslonal, e nem tam- são dlret'ta com a nova " feí!l;lO 
intuitos 'manifestados pelos Estados Unidos, Inglaterra, França e . ~amo~ ~uv~ fmhP?UCO a pouco a crença pessoal, que cada qual aceita e pratica livremente, que vllo tomando os eiiteiidi~.· 
AJernanm, e concl!le: -Si mIo podemos illjlllit lias. destinos do m erprc er e a us a. póde, de m~neira alguma,. I;lre,,:alec~r perante o Estadl? para collo- mentos. . . " " 
IIUIIIÍIJ como a In~latora a Fr.mça e os Estados Umáas, façamos Lupe." elez, que sempre car'se em slluação de pnvlleglo ou de excepção. CreIo que esses O Sr. Osson~ y Gallardo, 
o IfOss:, mellrol teC;Jnà1i~ndo'/lcS dentro da nosso casa, para aIal'parec~a. IIlegJC t e~rfh 8~~S principios são aceitos por todos os republicanos e que confessá· millistrc da Justiça, commentan
obro commum' de slIa reconstrllcçilo-. co~pan e:o~os <re ra t~rn~Uo5~ I~• . e prllclamá-Ios ~o nos ~onfere titulo ~e republical10s esquer- do nos conedcres da C~ ° 


ToICO r3;n e as . I m!l"~ns, d -: distas, mas apenas SImples IItulo de republicanos governantes do Iandamento das MgOClaçoes.

O ,'r1INISTRO JO5E' A,\1t:1'1: trIste, ~cll~rnK tur~Dle~; Ie seu pafs que o collocam naquelles principios de civismo, de lai' lacha que o factode ser admittida a 


sempe.n? f r a us ~ .a~ o~ eismo e independeneia dos poderes publicos,. que s40 os postu'l demisslo do cardeal Seior.. ~ 

t! 	a sua phlase tão humalla VO, prIDClpa Igu!'1I: .emlUlD lados elementares de toda nação bem governada'. nificil que as supressões de~\ 

- I . r' da producção dmglda. por '_0 .. 0_ . . honrarias e vantagens do clero 
quao pa no Ica EdwIDCu~ewe,-Ressurrelçl!.o», Cine Theatro Param~.unt .Uml O D d pleiteadas pelo governo sIo co: 

. que o CIDEI Centro Popular throno por um beIJO», com · uque e'd d I San ' ' 
Rio, 4. - O cDil1l'io de NOlici~s' comment!l a . segulDt~ exhibirá quinta.leira. Betty Cempson e Jack oakie'l I ossa aS pe a ta Sé, 

phrue do ar. ministro José AmCflCO: -No primeiro anm· Os allligos mais intimos da A's 19 tú.ras, serã foclIll- C • 
versario <la reyoluçllo já é tempo de esque!"ermos o que grande artisla mcxicanll não zado ° bello film -Doce eoo;.o aXlas t 
Da Yelucidar. fize1'lllll, para nos perguntarmos li que temos pararam de commcntar esta mel., cnm Liliam Roth e Nan- . 
leito-. . ' mudança nos .studios» L1u cy Carroll. I Um grande jornal arjtentino LOCÃO TON ICA 

. Em contraposição, o me~mo Jornal lembra o discurso IUniversal. A's 20,30 horas, ultimo es- notlciaodo a ohegada do ay!Il.) 
do interventor paraense, capltao Barata, bem como algumas I -<E' impossivel dceempe. pectaculo da Cia. Ledda Stel· .Duque de Caxtas., depois de 
Audações feitas na occa~ião da posse do dr. Pedro Ern;sto, nhar o papel de Katusha Mas- la, com a comedia -Labios .referir-lIe com expres8ões ORIENTAL 
oDde <& preoccupação fOI verberar os ele~en~os decllhld~S'llova e em seguida rir, cantar que mentem», em 2 actos, de carlnho.As asas amigas ELIMINA A CASPA Ê 
lamentando que all lia commemora,rifo du 1'lctO~1n da ,revoluçao, e galhofar', disse Lupe. - dO Brasil que chegaram a 

tvlTAAQUEOA 00 CABelOqlle o povo $QgTou com o ~u mais puro anseIo de ~Iberdaáe t" l -<Sinto.me orgulhosa ao Cine Centro Popular Buenos Aires_, descreve as 
"_(40 poIilica. ainda foram fembrados. os I'encidos, l"OrTI oIter a o~lportunidade de poder Hoje em ultima exhlblçl10 homenagens prestadas aos 
pn1posi~ tleslfluRano de in/eliellar ainda mo" slla durata. !repr~scntar para a ~.éla est~ds 20 hora!!, o emocionante aviadores -dcl pal~ hermano-, --------- 
--- •• d " E I - ri 13úmlravel pap!?l. Mwtas e la ' tilm da Fox ~Iovieto:u.' cRe. e tt:rmlna a DOtlCU' com estio. •A constituante enwl xp oraçoes e mosas artistas o teem repre · curso Extremo>, com MiltonlperlodO: . IA mdustna de calcados

Ira de 60 dias loterias sentado no palco e na Mia 5i1ls e Dorothy Mac Kull. Nos. ..O apPllrêl~o fOI baptizsdo - o 
_ \ ~ell el_IfJ ada ',lO :\1ims- , ' ldnile'l'raenatr~lntatnertoprcetaUr sOKUatua se rHm li 10irinhu da Fox ' -Duque de Caxias> em ho· Esteve em conferencia com °WpruI

• I Faz nda um 	 . demonst~lIrá o poder de 8ua Ill!enagem. li? .chefe do exér. ministro do Trabalho a directç-
Rio 5 --- Durante os ,·erlO l ~l (; ISha n!S versâo falada; cstou maviosa voz em diversas Cito br~81.lalro que, na guerra !ria do Centro de Industria de 

trabaíhos, hoje, da com_llreqllell~l1e!lfO .(;rlTlad~ a.bsolutamentc decididu asen· canções. Foi o pcoultimo tra. da Triplico ~Ili~nça com O;Calçados. Versou essa conferen
missão d' COr! eição os POl capIlalLslas ,,;allc/lqs tir o papel e a lazer com que balho dc Milton Sills. Pllraguay, servIU ...8 ordens do Icia sobre a crise que allince a 

.eId A ( ,propondo a explornçao aqu~lI~s quc me escolheram Como complemento: lo' u x gencral Bartholomeu Mltre, -: industria cóllocando importantes 
SIS. OS\};.a O ran lO l-ldeloteriasnUciOllaeS'comlse SIllIUIU urguiho~os do meu Nl'wS Airplane. De modo que para o nos~O ; fabricas na imminencia de p.lra-
Juarez Javola convelsa- " R r t r \desemIlcnho. Quinta .Yeiru.agrundesuper. exc~lIente ~?nrrade a "lil!0r : lizaçã~doss;erviços.
Iam longamente em voz sec. e 'lO . ~o, 111('( ta/l e . a - .Olhe s'~nhor'. continuft prodllcção da Univl'rsal, .Res. glÓria de Caxias .1hav~r se/Vida 1i • A dlrecton~ do Centro SUI/I[C
baixa. cOlllrrblllçao de 6. OO~ Lu~e Vclez em . tom sério, surreiçâo', com John Boles e ás ordms de /!fllre... Grande Inu ao sr. LlRdolpho Collor a 

Umjornalisfaq:Jepn's- contf!s pU/a o TlzeSOlllOII!'Ulta gente c.oD.sldera.mll fe · Lupe Velez. Completarão o honra, s~m dUVida, mas q.ue , leducção do numero de dias de 
" alestraINactOllal.. Itzarda, verdadelramenteafor' programma a comedia -Olá, lhe.lldvclO de circunstâncias , trabalho, de modo a evi!ar-~e at'Ou.aIIençdo u. f? " " !!Inada, Enganam·se, Gosto de Russia', com Slom Sumruer- nCCl(lentac~, ao passo que Idispensa de numerososoperarios,

OUVlll que o mmlstro da I O sr_ Arcebispo foI Irir e ver rir os outros, Gosto ville o ma~riço de .Sem novi . outras malored elle as con· i o que seria inevitavel segundo a 
Justiça adlalltou ao sr. ao Rio de fazer o possivel para que dad~ do Front>, .Aventuras qulSlOU pelo seu gp.nlo de Iexposição feita ao -ministro, a 
Juara í avora !fuc, "al- POI a o Rio de Janei/O'I ?:m~~~o~:~:!sd~~~S:CS's:r~: ' na Africa. (desenhos anima· gu~rrelr~, que o tornou 8 permanectr o aclual regiml'.
glle.m.,..está an;;:anando onde \'a" palll·cl·pal. dos mente no meu rut"u"ro, no Ineu' dOS), por Oswaldo,e -,Parece maior 1~ljturb das .,g.r~ndel! A notkia.de que? ministro da , 

o , t c meotira» (natural) falada em persona Idades da hUitona do IGuerra cogita da cnaçilo de uma 
assll!1J'fl ura~ para. U,!l Ifesteios commemo, atil'os trab~lho, cOl?o Klltush~ . espanhol. 'Br~sll, . fabrica de artiltos de couro para
mand~lo ,!Is~ndo ImpOljda inauguracão do 1110-1 .1\uoca tive occaslão d~ Como Sd ve, é um grandio. Não le~emos a mal este , o exercito-declarou um dos 
a Conslttumte dentro de Inum '/lto a Chl islo Re- d~mon.trar . as minhas apt!o 80 programma. c~rloso crlterie de historiador, [membros da mesma commissão 
6.0 dias" dem~IOI, seguiu. hoje, t~~~?eramJra.tlceasEda'!?"nqcueal,Cewarel - dIZ -O Estado do S,. Paulo, -repercutiu intensamente entre

• , ,~ Os apP{lIelhos sOlloros. Na~rlll,m~~te o jo~~aàl~la por-! os industriaes, pois representiva
Alwra-se ':s'!i;~m.r.:a~:::e~~~ Pt!!O' Ilaml1 a",o ~r, Arce-Imc e~colherum poru ,desem., no Baitimore ~:q~el\l'eS~ClaomuOSaos :,sotmr~~nndul'OmS ' dUamcan's~ova ameaça de ~ra\"ação
J-ellas'ire Irenle p.ara jardim, a famili. biSPO Alei,opoltta110 d. penhal O papel dc KlIlllsha 	 ~ ,.g • 
OI!lIaOÇOI detralamenlO, Entrada inde; 10aquim Domingues de E quero agora demonstrar Porto Alegre, 5, - O sr. usados em algumas 8scollls i .- '~7--'-:-:-:-:--~:---
~,"1.9·ICom. ou em pe~~,7C._·R30uva.1.~·leS 7'l1l·\'el·"a. qeuxol.'top.o.sso descmpenhal'o com Emilio B. Adllm, fechou on· do plIl~, em que a batalha [' "Picolé" eslá na 

VeIp, • VI", . 	 tcm contr'lcto com a Klang" navol do Riacltuelo e des'

Q em~alqlledes.lvma.. Carewe Ioi muito elogiado Film, de Berlim,. para a Ins- cripta como «um feito beroi-I ' modo
Uma verba qUE fOI realrzado no Tram- por ter obtido de Lupa Vclez t3ilaç~?, no Blllhmore, desse co da esquadra argentina ã Inaugura hoje a Confeitaria

-d che A1uniclpaf telldo a o seu maior tr' b..lho reve · mllgUlflco apparelho que tão q::al 88 a.:havam · aggrtlgad08 Chiquinho, de propriedade doprogrl e . , I d " _ excellentes ~esultad08 apre. alfiun.os bllllues brasifenos', Isr, Theodolo Ferrari. uma ma · , ... eile compareCido autOl i- an o a 8U6. faculdade d~awa sentou no Yplranga. Aguas pa8slIdas... china de f3zel picolés e sorve-
Rio, 5 - O ·':éorreio da Ma· dades es.ta.dllÇlis, f'ed,era(s ticÔt~~t~i~~ ~:S~~~~?aCl::sta - _. Aháij, I\S palavras anteriores ; teso Aproveitando o ensejo fez o 

!lhl".ao:cen!u;l que as, ~clbas dos e mUlltClpOlS, COJleglo oova adoptação li supel'ior Il Auglllefltos lias rendas jà cltad!ls, e a tradicional ; sr. Ferrari mudança nas arm~' 
InactiVOS CIVil e , militares tem S. Coraçao de Jesus e tudo quanto se tem leito,.. .fí.,ederaes asmralsZI.al,dee>'cdleUseSm8 qjuOarlqnUaler pe,.I _"<;mO;,esntoe, mesas de seu estabeleci 'o
 
Cf~o d~ m3near~ dssomblOS3, Escola A. Artífices. John Boles, no papel d~ B I H 5 C n
h , 

attillllRdo Ji de~ mil cO!'!tos, A banda nlusl'cal da princ:ipe Dmitri, é outro trio cl o (l!IZontt, ,-E onsta- lenÇao deprimente. Ou multo I 
Aquelle matuhno consldeJa U' 	 b d U i. tou-se aquI que a arrecada~ã~l nos en~anam08 ou () caso é o "Malas '<li 

s. verba impressionanle, apavo- Força Publica tocou du- ~~isar no rama, para a o d~s renda~ federaes nos mURlCI· que os franceses chamam Fazem'se e consertam·se ma. 
rante 1Iesmo, e pelgunta: rallte Oembarque. Dolores precisava voltar á PI?S ~o Estado, durante os nove uma .agafll. autbentlca. Se la~.' rua Visconde de Ouro 

"Que nos reservalá o fuluro Procure nas livrari.s téla para fazer vlbrür os ~nmelros m.~ses de I 19~"dex~e- nllo fOr o quc 011 espanhó\ls Preto, n' I. Serviço izrantidol 
orçatnerlto se as aposentad!,ri.as CARTAS A MINHA NOIVA -fans. porque Lupe, com sua eu em mUI o eaua peno o o c1asAlllcam de <lIlgo curei. 424 sov 28 
e u reformas crescem dlana ' por Guilher:ne de Almeida voz muito nasal, embora te- anno passado, 	 . -- ' ....-. -.- 0- .-. . . 
mente?" .. ._ __.___ _ _ _. ICia. Edilora Nacional) Dha leito um bello trabalho --Úniéi73anet(j--

~~~ ~~~r~!u:~~~ -que-, o cito Rio 5. Lima Barreto, ('I escrip. 

Dolores seduzia, era mu tor Ula querido e saudoso, vae 
 1JONFERENtllS 

Iher; Lupe é multo magra ~ tel s~a herma iihug3ra~ no Ne Bailo do Club cAldo Luz., , rua Joio PintoCASA PORTO ~~~!ab:t:::r o;i~::' u:: ~~~~~~og::~ nld: aad:jra:::~ Terça,'e~~E~~:Outubro ' 

Chapéos para senhoras e crianças ~:~!d~Ó';{~'!.ce~~:r~~~~~~~~ ~~t~~;~g~~v~n~~~r~a ~~~~~g: Pr'lIMeiu .Di,llli':: ·C.IIB'lidll 
RECEBE SEMANALMENTE MODELOS NOVOS :~n~:~tàr~U:' ;;a~3;,ca8iilo do ~r~r:n;ma~::e, :8: ::;:: :c~ IIl.....I........ .~~....I... ,.;~ . re.lra.,••tnUbii:i.r n.......uI.
ta..~

-~ l d M d. «Ressurreição> farA lIuceel, esculplor . fluminense francisco 111111' 11" , " •• "'" ...... ... 
r

V'!4 (;". • 	 lO porque Ué ' um fIIm.suc· de Andrade; 'I' eatA .em adeanta' . . DóinirlRO. ·ll de OutvbfoO.. 
diriltlda por habll cODtra-mutrll de Stlo Paulo. celso! 	 · . ~.. ' ' .........." ... II'or r.I.lh .a. "11"'I'
do estado de éonfecç1lo. Iffti'"" ' 

;PREÇOS , MomC05 I Cilitman;aco . Procure na. 'livrarias .,. UI 11. 111r 

Rua couellâe.lro. M. a. lra, n"4S '"(Junto ao Hotel MeirOPol). .. c · r." " J.....")C~- ·." t. o ESPIRITISMO NO BRASIL A's', ZQ I'or,," -Enh.ada fran....' .. ' . 	 1'><23 ' mi' ,lea,ro r-aramoun 1. Rlbel M. ~" • Oh li' .....I , ".. ; ',',~,f, ir , .'> A'I la holU, oxlijblfá: O · f·o~ (q.\';I:4iK!. ~ll) \,....2'L 	 ~« ..________________._-.I.lgíl 

" 
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o ESTADO Terca·feira. 6 de Outubro de 18IU 3) 

• 
 I I 


ONOVO cominhão Chevrolet 1931 tem todas 
as qualidades capazes de ofierecer o mais 
baixo preço de transporte em todos os ramos 

de commercio ou de industria. · E' um carro para 
todas as bolsas e para todos os fins. Peça ao 
Agente ChevíOlet mais proximo que lhe faça uma 
demonstração sem compromisso. no seu proprio 
serviço de transporte. 

Café especial A titulo de reclamo a Fabrica de CAFÉ' 
. nos typos : INDIANO distribue em cada pacote 

PURO e com ASSUGAR 467) 27V.- 5 um brinde de real utilidade. 
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_________~...~~. ____o BSTADO- Terça~reira 6 de Outubro de 1031 4' 
&:-Q ONOMICOS 

HO.JE A's 7 I-Ioras IIO.lE umma exhibição em Florianopolís da deliciosa comedia Parall10unt toda illllada e cantada, 

D088 80.0 861 
Nane;> Karrol e Lílian Qoth. Abre () programma 2 cOlllplernenlos sonoros. 


Preços 2.000, 1.200 e Geral $600 
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...."'I....."liII..iltHl!Bl§DlBlII~Ir'~~~s . Venham vêr á expo111 

!.~60 de Moveis 
Os' IT.áis '.i. ~.~r;f~it(}s , esmerados e mais bem 

11 
acabadós,Q~e}a Cá~a Kraeme r.a ruaJ(}l o 

DE P of • Jardim Pinto, n' 16, tem à venda.' Fabricaçãóda 111 
afamada fabrica de moveis movida a ele

~_~ I ~E Inrormaçõe. na séde da ctricidade. de Guílhenne Ladwig Junior. 
~ '-iiII' ....... Liga Operaria, da8 = Da
S E 9 Ai 11 horal. p, ~CoS s~m concurrencia asI Cúncessionarios: Cames para solteiro envernizada. de 28S006 á mais ltI 

ANGELO M. 14A l'ORTA & Cla. 111 Camas para casal , ,33$000 •• 121 
firma commercial estabelecida em Florianopolis de accord. Pharmacia da Fé AR Lavatorios com espelho , 'tiOSOOO ., liA 

com o contracto registrado na Junta Commercial do Estado de 1iI Gabinete de Ana/y_e. f2 JG'eunatrl';,acderiúruapSaC?m3e5pe'hos~ : ~~ ',', M 
S. Catharina, sob rea;istros ns. 346 de 24 de Abril de 1924 e 2080 IXI ••~ - • r",,",""" IXJ

111 de IS de Janeiro de 1931 e ce/tidão sob n. 2100 de 16 de Fe· AnaJvses completas de ~ Bidês ,28$000 " lóltJ
111 vemro de 19S1 da installação de uma filial na cidade de AracajlÍ, urina . Guarda louçai »88$000 " IXJ1
I 
li E;t;~~;õ~:;r~s Quintas-feiraS ; re~~~~r:;~~e~~f~~ .Dia~(·-1 ~~~~~:f::j~i~:r :~= ::,. II~ Exame mlcroscoplCO ~ Cadeiras (duzill) , »88$000 ~.· · 100 OOOS ~ para: Pesquiza dos bacíl-I III Mobiliascompleta.(iOpeças)' 136$000 , · ~ los de Koch, de tlansen. til Mesfts de centro » , 10$000 

i ~ IDiphterico e do Te!ano;. ~ Alem das vantazens que se offerece comI POrmto maior 'Hematozoario de Laveran 1111 preços à vista tão razoaveb. vende-se 1I c de Leishmania Tropica. 111 tambem moveis em geral á prestação. 

1 
111 

111 PLANO C I. sxamRe~o;.q~,.,.o~J~.~~.I~... .. ftI i' . . . ~~~ht·O L~oMlDÔnel(.ntRAE".tR 11115.000 bilhetes a 18$000 324:000$ IX I~ gg 
Ml'noll 2; por cento 81:000$ II%l FL

. o 

; Rua João Pinto, n' 16 iii.",~RI.~TI~~2~IS~ 
75 por cento em premio. 243:000, ,." 

PREMIOS ~ [§JlI1lBB21lt1lHH1H1t01OQOIIUOIOlalalala,III'I'IJ 
1 premio de IOtg:~$$ 11 dO? ;o~~~~ ~~~rg:~t~~t~:~f:~~: 
I lho. na CIA. ANGLO SUL AME·111 I 5:000$ 12. RICANA (que tem a meSma ad-I :J premio. :Ie I:~i i~§i I1 ml~;~raçà~;;~;; A~;;). ! 

!li 150 100J 15:000$ ~ IConsultas medicas, cas 1
!1 550.« .(U$ 22:000~ ~ Il1tOOraa'Ss.12 e das 16 ás 18 I'IXJ 1S00 premios 2 U..... dOI 1o ~ 

121 primeirol premios a -40$ 72:000$ 121 Nos altos da pharma

!! 2550 premios no lotaI de Rs. 243:000$ li! d a Santo Agostinho á
111 Os bilhetes são divididos em decimos de 1$f'OO ~ rua João Pinto n' 7. 
IXJ I1avt'nilo ,<,petiçllo nos 2 ultimos algarismos dI' qualquer dos ga
121 dez pl'imeiros premios passftráo aos num<,J''' 11 -,- ---------1
HiI imr.H:diatamenle superiores. l:I:i I 

111 Os bilhetes trazem impressa a imagem de 121 Curso Preparatorio ! 
111 Santa Catharina. I§j .PROF. JARDIM
111 Ess a marca acha-se registrada na forma da lei 121 ' n:~A~m~!~·~~~~~1111 e pertence á firma Angelo M. La Porta & Ci,L [2l (correspo~~~~~) 00 Curso i pneumonia ou grippe, a classe medica do 

111 assim como as palavras: !! I par~ exame de ad.mis- l I
mundo inteiro ordena sabiamente: - "Não o 
121 A RAINliA DAS LOTERIAS ~ I dme ir Adeante!" E, para cnmprir €St" or

111 I Exfraccões em Ara!=ajLJ á Rua .•Joà9 . PessC!~ _no 5 \9J saoC~&alf.rn~~:~.lo dem, nada existe tão digna de conliauca como a , 


111 I Endereço telegraphlco na matnz e IIhaJ:LOIERIA 1211 Informações na séde .' 
", . I 


11) N. B.- Esta Lc,teria não é mill! .da Loleria do Estado de I l2l da lil1;a Operaria das 9' IJ ~ YRtZ I
IIL._' , Santa Catharma. l2I ás II horas. ; 
Uma ou duas··doses, tom:tlias a tempo e de accnr- !1IIItI2I~0ftI~~I9.lI21I2l~l9.ll2lmI2lI9.lI2i12l12l12l12l~~t2I Rua Tirade:1tes. . .. do com as respectivas ins([ncções. não sórnente 
allh'iam os symptomas caracteristicos, como 

- - ~ --~ - - - - ------ _ _ _ o _ • • ___ ." ______________ _ _ ____~ tambem eort.... o rafn.clo • _k... teclo 
..,.... lIe __ eompUe.çiio.

VENDEM-SE 
2 C'Troço. completas com -4 ar· 
reiemes, tudo em perfeita estado. A INSTANTlNA não transtorna o estomago nem a 
Trat..r com Leopoldo Kraemel'. cabeça como os preparados laxativos a base de quinino.[m,resa 

-

Nacional ~e NavegaçãO Hmpcts Rua Joao Pinto D ' 16 N • ...-.. ehu.,.~_ pn..- EB469 10 V' 6 _ ......_ utrqos! Ni;q4em.... 

Transporte rapitlo de passageiros e de carga!> com os .....,,"-r qu_lquer ro!l,,~riDd•• por , 
~ huf....lfe_f...........re.t;tOtT..

paquetes «Ca..l Hoepcke», «Anna» e «~Jax» Dr. Pedro de Moara ferre ..... s....pre .. mão umll eai:oÃ.... 
llelNSTANTINA t 

ADVOGAl)OSalus .euals de seis ,aflores da "Irll de Flarian&jlDlis 

Rua Tralall L 1 


Linha FIorianopolis-Rio de Linha Paranaguá, escalan- Linha (Allos da Pllarmacta Santo 

Agostinho) Dr. Bulcão ViannaJaneiro, escalando por Ita- do por Itajahy e São Florianopolis


jahy, S. Francisco e Santos Francisco Laguna 
 Das 8 ás 1\ e das 13 Consultas da 1 ás 3 da tarde n08 altos daás 16 horas. Pharmacia Modtrna (Praça Quinze de Novembro).I TELEPHONE N. 1321 AOS POBRES - Consultas no Hospital de
Paquete ClrI Hlepcka, dia l ' Caridade, ás 8 horss da manhã. 

Paquete 1111, dia 8 Paquete Max, Paquete Mall, Vende.se d~: ~~d~i~~ 1---------------------1 

dias eo",pletamente novos. 
Paquete Carl HII,cke, dia 16 dias 6 e 20 2, 12, 17, 27 Ver e tratar a Rua Lagea. com o PaI'" ,_......,Nt IlCIrlllI_",

Ir. Juli o Alexandre, á meama rua. I1:11......... 
 UAI.... .,.,..w..., 
Paquete 1111, dia 23 46[;) 3v-3. Bachfttcal lU ADemlcll 

Saidas 
Saidas)\s 7 horas da manhã Saidas ás 22 horas ás 21 horas 

~f
Arevleta das revistasno- on Arl••, Letras. Socie
dade. No S. Progr•••o


viSo-tr~~rcgemRir!mr.~~!i'a~e p&l5llageiroB e cargas li IClto pelO 


PASSAGENS: Em vista da Ilrande procur3 de Ilccommodações em nossos 

vaperes. IIclentlficamol! /108 srs. interessados que só assumiremos compromisso 

com os commodoll reservados, até ao MEIO DIA da saida dos n08806 vapores. UP. RBeLDRD~ DR ,oaseel 

ORDENS DE EMBARQV~:-P8r8 facilidade de serviço só daremos úrdens -Hduogado
de embarque Até ao MEIO LIA ja salda dos nOS80S vapores. Av. Here. Luz 137-Tel. 1456


Para passagens, fretos, ordons de embarque e demais inlorlUIlçõll8, com os 

proprietarioe 


Caloa Hoepcke S. A. 
 Vendem-se~u~scs~~~ JRuft Conselheiro Mafra, n. 30 
~~~p~!~~r~~' tas~~~~~ Co~i~hf~r , 

Na Esiiosl,lo-~~àU~~aia--~-m- 1~~~,-'--t1~~e~~u -~- --" 2j:a!yii= 
ffl& i~ "~tr&:il~~ f)tp~miG' 51 & Fabrica Moritz, 

~~1P~m G~ iS~UG ~if~iu.~~G~ ~Gn~ii~~ai~3 if) 
V. 1. 

·178) 30Superior Oualidade 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Vende.se
http:saoC~&alf.rn~~:~.lo
http:Il1tOOraa'Ss.12
http:OL~oMlD�nel(.ntRAE".tR


o ESTADO--Terça-feira 6 de Outubro de lasl 

l~aso~~~J!;~ª~~::lt '''; UelPo~ivª_~~ ~ fi~~~ alarma ~ ~mD18~r~i~ 

ra:~t!m .all1lOS heye· Imonarchio, o país amigo tem , ..,~>it~·;;;;é'f'?'

PTl'Jj. Odtl011 rernaTldes Iatrave.sado violentas lempestades Futebol \ Em escapadas JulDll!làiltea Com rnlo o commQ~'o Iooal.. ala~ diaa'. do 
A ep'h~meride de hoje rer:ista ~oliticas, que, cont1:ldo, não têm - polas a~as do P~~an ·.e Celao rlgor .com Qu.e 'o Ir. JOl6 Coarado V.,,_,IDapeolor do .... 

o natallClO do sr. prof. lidO força pa.ra ob~lga-lo a retr?· A \'isita do Fi~ueiren- os atacantes «FlgUel~eJ.1s . ..., CO .. lW'Oo, ..em. dude ha di... a pplJeaado a _OdilonI . . e.s- POBtO\dO . G .. 
Fernan.des, lente do Oymnasio ceder do reglmen hberal con~uls- • se 8 ItajaQY comma~dados p~la perlcla, •.d~ .J!íerol!ihté~ c!aIlUt, p$lIaUda4.. , ra,,'.'_u, lacoa~d...~la 
Calhannense e da E~cola Nor- tado ha 21 annos. Povo alhvo e C I ". d o IDançarmo, optlmamente ·am: ·oom. i 'sltuaçao lIem da pn~. EttectlYa..ea~, 1110 ., )...
mal. O ;mniy~rsarialll~ que COll-1 cu~:o. avançado "m todas as con' . 0ll!0 es av~ an~unc~~g~éi- p!lrados pelo denodo de Fui- rlcavel !tué;C"no;1II0melltO em que o proprlo royfrDo, dada • 
ta em o IIOSSO meio social innu-I qUIstas do pensamento ullIver- p~lmel~o Cqua ro. o I, hit i VIO e esforço de Oswaldo, premenciafda slbuoi0.. "aallcelra do pata. lac:mla Ma CIQII_ 

meras amizades,. ver·se á, hoje,] sal, o~ noss!!s irmãos de alén:: ~~n~~ming~ s:;:~up::b~d~nde t punham constantl?mente, ~m trlbúinlé'1i o pagamentõX!~~iI Impa tOI que alo ."IeI... clt.
cercado das ma")~5 demonstra-; ~ar te":, sabIdo man!,:r o pres!1 numerOSd caravana, para !ta-I stbre~lIlto a optlma defesa pen8ando.os. de mul~s,wor atraIO. ~ Itlo d~ fv.lIcdoM.I10 da 
çOe5 de sympathla e apreço.! glo nacIOnal portul:ue, e!.lI meIo jabv onde fôra a convite do '1« ÔUrl6~». " t Fà:&endii, aCima fererldo;~·~n~~,acr1ar ,. lIl~Ii:l~~,c~~~.~~ç6a 

· -:- . . . •~~_todas. a~ taansformaço~s po: «LtiJro l\!üller», dis utar uma' 8« aUlls as» apresenta- aos negoolantes, que se acb:am;aliá8la}br~l;.o.iI:C:0~!!!.!lW,~~ ae
R~I~ta-se hOJe! o natahClo da Ihu,o,socla" d~ Earopa, cons~r Fd d f tebol p Iram o ~esmo quadro qu,e tao· cumulações de prejuiz08t determiDlldo.pelas"clrCíuustAuclaa 

rr:enina Nad:r, filhinha do sr. Ivando a pr,)pna fõrça das glono-I pa~, fi h e a u ente' recebidos to ad.mlr!lmos. Desde Eurico do aotual instante. ' '. . < .••••••. . " " '..' j" .~ 
Virgilino B. Ooulart. i sas. tradiçõ~s, lusitanas, a que.cg· "1 arm o~rl~~tils da linda ci_ l a EVllaslo, lodos prov~ram a Ademais, pesa contra o alIudidoiosPector .a ' áccuu.

- l lá hgado, .:<!mo marco de glOrias, I~ .~dOS ::p rtt~ral os rapazes \sua grand~ classe: prahc~nd~ ção de que, no exercicio de. suas funcç~s• .• eelccecfé·'d.... 
Faz .allllos ,ho!~ a exma. sra. i o n?sso pal5. ) . '. .. Id~ ~apitallroram' muito visi. iu~ f~t~bol classlcg. pr~ocl' attribuições e vai 8? po~to devist.Orial'laveti(à élivroaallxA. 

d. CUlma Tôn:III1IlU de Souza, f L!f!.!·nas a Y. cr!E!g:!~ d Ill,te,na'l tedos e receberam a:> mais ;pll mcn ? na segun a p. ase lIaies, com os qUüls o fiSCO nuda' tcm quc ver. .....: 
esposa do sr, Raul To!entino de ;a I,,~gua e o prol~no s"n~~"e' l inc ui\'ocas demonstracões de ' da parhda quaudo reagiram Essas circunstâncias, ~i nM invalidam as iüItacções . 
Souza, lunccionario aposentado !Por ISS;), a data nacIOnal portu- _.._~_, ... :_ 'I bravameute, controlando me- verificadas tornam enntud'l cond"mnilvel.l\ ar.r.ilo dtl inspt!'-o 
ão Mimsterio da fazenda. ~ue.sa, lcst.:jada naqudla Ilação 1~:J G~~'li'i~~~nte l'onvidada pe_llll~r os pontos perigosos do ctor, que não póde':"oü, peió menos, n~o: deve~ exorbitar1: 

-- . 
'

Irma, ~esperta em nos. o crande! lus dircctorius dos fidalgos "~~g~elr.~nse., atacando com dos direitos, cabendo' lhe, ainda mais; o dever de ser toleraDte. 
Regist~-se hoje o natalicio da tenthusl3smo, .:omqu~ s,"ceram~lr Iclubes «Lauro Müller, e .Mar·, el ECl~uclaD" K b II em vista da gravidade do momento,' que tão delicado é IM

exma. sr~. d. Eslher Formiga de' te,saudamos a herolca Repubhca I c;!io" ~ embaixada do alvi- i. .urleo , a.1'1O e o arg ro RS fôrças economica8 do pais. 
Souza, esposa do sr. Edmundo! !"ortugucsa na •pessoa do. S~~ n~,,;d da capit;l visitou as l·raDai~.aralll l!lcessantement~, ComI) sigDIII de protesto conlra essa fiscalização em 
Silveira de Souza. jlllllstre rcpresen,.ante nesta cap" sédes e raças de cSDortesi~ro~uzlram Jo~adas mag~l- excesso rigorosa. o comlheroio desta capital bem como o das 

· . -. . i talo sr. . Anto",? ,Tavares ~dO dos re[erid~S gremios. • i flcas, ~ob~esahlDdo:se DarIO, v~zinhas cidades de Silo José, Palhoça e B'guII8SÚ, Dilo abri-
Oetluc hOje o anmversano na· I "":Iaral . IlIustre cOl1,ul claqudle E' notavel e mui conforta-I uma das ... ra?des flgur!ls ~m na ontem. 

taliei? d.:. exma. sra. d. Maria .paIs. dor o progresso do esporte c~~;eo, D~~~;:!?onaG~~~h~r: Para evitur, pórem, eS.5a deeislio exlrema, q':e viria 
PerClra de Souza, esposa do sr. I. ""(('0 enlne aml'IiDS" em ltaja"v. O "Lauro» e o Ik b . I . b' r . acarretar peoresconsequencla9 para o cas". os srB. deleg!ldo
Adolpho SiiveirJi de Souza. : iI li . t g « ~larci!!o ';' merecem os mais I o a[.~ 'b se fj~ qUi lves- fiscal e Inspector da Atranrtega conseguiram conciliar . a 

.Occmre hoje-;' a.nniversari.c da ;Ira~:;:r~~I;:radeol~;":i=idi.fi2â ~;~~~~~ ~e?ant~lr~~~\~s~~ o~~~ l'i:r!~d!Sea~\~c~~t:!~~~u~i: f~~ua~~~~'u~n!~!~~~me~\ ::!~~~h~ed~~~\~~~ ~e~i~~~~r~:::~ 
exm3. sra. d. Clotilde S. SaIbro, ,,, 'acçõo entre amigol>, de uro co- que rcalIzam e, sem Invf)l',lgueiL'ense» André o intelli- to ate e~tendll~ento como sr, general. Interventor, o qual 

~sposa do ~r. Hermogencs S:u· , ,.•110 prete. podem aspirar a uma classi-! <lente at!l~unte u~ arruncu dará hOJ~, ás 1::1 hora~, recep'ção espectal aos proceres do 

~ro. 491) 2 v. _ I ficnção honrosa no espol·te do I'" I d q .. ' commerclO desta capual, arun de tratu du assumpto, Até 


- j . E~tado. Suas sédes são con. app ausos ~s nossas aS~ls· delinitiva solução, o sr. iaspector .Iose Conrado Veiga sus-
Fazem annos he-je a senhorio i sr. ar. preieito muni· fOT'tRv..i~ suas oraç as de es. tenClas, m~lto bem mal"c~do penderà as suas luncções.o.. 

nil3 Ant~nieia e 0. sr. Antonio! ,cipai vai surpr~ender 'poi,(l-s-;'ão. incoiltestavelmen- 'I por P r OcOjllO, .~ãO ~esenvol' Na reunião que o commereio terá, hoje, no Palacio do 

Mello, fI,hos do fmado maestro I ~.' a população com uma te optimas veu uma. acc· o ta~ amp a Govérno, com o sr. general Intervenlor, serão proposialS &8 


con!erraneo, sr, Adolpho Mello. i nôyidade, concebida em.se. bilbert~ Cunha, João Stual". q~~i~t30s~~:1 d:nt?:t~eJt.:·. b~~ s~gu.intes ~edidas: a{astameil~o do aetual inspector, suspen
. -. ' . ! gredo e Que em segredo respectivamente, presidente ih 't,' S 'f suo Immedlllta de s~as fun<:çoes no Estado e annu\loçuo de 


Passa ho]eoan!ll\'ersal!tl do sr. : cstá passando ao mundo dI) "Lauro» e do «Mureilio» T'oU mUI ~ c, com .era ~!" e todos os termos de mfracçoes lavriidos até agora. 

Oscar Dutra i objec!ivo, . são dois esportistas de merito, a:~~' d~UpIO:~OveJ:[~~~ygo I~O~ ~ ~hamofl quc o ~r: general I!!terv:entor acolheré. essa8 


· . I·Yo.ia/!tes . i Trata·se,l1ada 111315 nada ~ão duas fjouras de alto pres- Ab I R"b . E'I' condlçoes, tendo em vISIta as razoes Justas sôbre que se 

Acna'se entre nos o ~r. Hei' i nl(,llOS, do ~~e clt! u~na tigiO na I~a socitdnde de ra 1all1. ,I. elro e .yl a:,lo estriba o nosso commercio, sempre cumpridor dos seus 


torSantos, prefeito de Camboriu. ! "uarda mUnicIpal, cUJas ItajahY foram regulales no pllmelro devireres para com') (isca o que sô agora se insurao contra 

.._ .1 fUllcções, pOlêm, IlL'S são ' . ~empo, melborando no seguu- o excesso de zêlo dum funccionario da Fazenda... 


Procedentes de Coritiba onde ; dree!sllcondheescCoidnahse·cl.Ed'asl',ore<scae: O jogo o.Â grande partida bem ar- ------ --.------.'------~---
cursam a Fa,uldade de Direito 1I • 

da Universidade daq!lella capital, . pam á no~sa cri!ica. . Não A reprise dos futl'b(,listas hltra~a p,or Gaspar Moraes O c.orrespondeDte do Quaes os pais2s
,'hegaram ontem a esta cidade os i nGS dl\'erhremo.s .lamals em Figueirenses em Itajab;v foi no prImell o tempo e por. ~0l!- .Correio de Povo>. 

ac~demicos Paulo e Rob~rio Me-: c~mmentar~usTlh~ nem de· \um desses u(lontecimento8 za no9~segundo, tev'h'dlDtCIO oe POI·tO Alegre. onde o comm21'cio 

deiros, filhM do sr. desembar· i c,'rar esotensmo: . sensacionaes que apaixooa· ás .16,_?:, c.o~ a s~ I ~ do nesta capilal, ndo loi IiIO 

;t'ador Medeiros Filho. I Qlltremc;s crer, tod~v.,a, ram a alma esportiva da ror· «Flguellense . C! _Lauro es· fid quanto o poderia mais prospera'? 


! que nesta epoca de senas mosa cidade do norte fazen' colhe o lado favorave! ao ter sido, ao transmittir Eis uma pergunta á qual 
..\cba·se cntre nós o sr. C':'W';I ecol1?~ias 0_ sr· dr.. prefeii.) do·a vibrar como pou~as ve· veuto e com at~ques, ~eClpro· telegrapbicamente ao seu não é (lIcil responder.

roe; Marcos Konder, induslrialist.l mumcl[:al nao esteja a co· zcs ante a perspectiva de um COS, ~endo porelD,. ma~s con- jornal li noticia dos fes' Sendo certo) que 3 indús
em Itajahy. , gitar de uma n<lvidade me· confronto entre um quadro S~CU~jVOS os .do ".I'jgueJl'cnse/, t<-jos com que roi, aqui, aQuoUaIria de automovilis é 

i I ramente sumptuosa, mas, quase que desconhecido ali tornuna I) plllne~ro tempo as corumemorado o primel- depressaque m~is renecteEsi~ nesta capital " sr. José, sim. que conesponda a e os consaO"l"Udos del'cnsol'es 17,10, ~endo .havldo uI!la pl'f!' 1'0 anniverssario da Re lo estudu fi!!dnCeiro e Com
Müller, influente polilico liberal 1 ~m~ utilidade immediata e do qlre':id~ «Lauro Miiller». l'o,~açuo ~e":ldo a UII~ ,ms\l!:~- pÍlblica Novn. Pelo me- mercial de qualquer país,~m Itaiahv. I 1Jl'!.!?[~rçavel. cujo valor dispellsa quaes- f.lc.~ ~t~ 1~~lde~~te. A ~ , 17,-;0. nos no que Stl relere ao pelos relatoriolf das várias .. _ 1::S1 e certo que eSlamos quer outras cl'cdeneiiv.'s. lel::UCla·sc. u lu"l com at,lqucs corriciú civico. rCII!izudo empresa3 inlern8cioDaes quo

De llajahy chegou ontem m:ma epOC:l em que se p'" A partida de domingo em- mUls. rl'equentes do -Lauro-, á !rente do Palaúio do se"I dedicam ao fdUIO de /lU
( sta ôdade, o sr. Capitão Adol· de tomar qualquer delibe· pol ....ou. trouxe cm solll'e~alto ternllm~ndo ás 18 hor_u~ com Uovérno, na Doite de a lomoveis, facilmL'nt~ se veri
ptw A!Hlrade,l)refeito provisorio ração sem auscultar a opi· não" somente 0:-1 "Lnuristas», a segumte COIl.t!lgem: "xã. do corrente. o I'epreson. ficam 3S nações onde o com
da'111elh: municipio. ! nião pública, niio. é menos mas lambem os "FiIYueiren· .:"". tente do brilhante malu  IIH'rcio mais prospera. 

_ . I exacto quc justamente e,sa ses", ansiosos todos I~el() des· Somos seg~lI'umentc lUrOr' tino porto·al.gl'úuso o. A' General MOloes. com 8uas
Acha-se ne5ta capital o 53. Cc· ! cir~unstãncia. imp?e ás au- fecho de uma pugna onde mados que \';11,. sobre t?~OS os milliu o nome dos oru· 1abric6s espalha\las p~lL) mun° 


zer Martora!1o. l' tor":l.ades . dl~cnclOnanas_o estava em jog-o o prestígio ~ontos , IlU,~ ~ICI?~a a vl,,}ta do dores do govêrno do Es. 
 do, loi f"ci! fornecer estas
maxlmo ente.no, porque 5ao teehnico dos dois quadroR, já valc,nte . I I ., uel~euse. ,~~ta. ta:!u, dI'. CandidtJ Ramos. iaformoçõe,,: Na SUt'ci8, tudo 

~Vascilll('f1fo . 1 ellas, e~cluslvamente ellas, 1lositivado em varias pelejas. J,ah): O q~adl,O ~e I .a~a?- e da Legião Republicana corre ás mil maravilbas, não
Cair. " nascImento de um fi·, que terao que arcar com a l'm acontecimento. O esta- aClxou umllllmld)~es.s~l·o m.lgnr· CatlHu'inense, tir. Rupp ba desempregados, :lim ver

Ihinho, que recebeu o nome de I respunsabjlid~de das más àiozinho do "Lauro» licou in- !lúH. que r pe a ISClp ma. quer Junio r, sc,mente referiu· dadeiru Eden. No Japão, fórll

José Mig!lel. e,iá em festas o! ou pessimas consequellcias tl.'iramente repleto de uma pela techDIca. do.su ao sr. Oswaldo 
 os con~"lDtes tremores de 

lar do sr. Alvaro Machado Pa' \ dos seus acios. tishistencia num(!)"osa e c.ele- Mello. que iel'ia enallc- terra, tudo progride de forma


h Sabemos q.'j~ o pl~,no d~ cta, oHerecendo lindo aspecto. O c'sfadiulll " do «CoQl1i- cido os idbJis revolucio- t1ssombrosR. Na compra de 
~~'-'-------- I Guard~ MU!1l: ,pal la csta O jogo foi empolgonte do ros F. C." narios, automoveis o Jllpilo superuu 


t 
Missa i c;)nclmd?, e tao em vesp.c- primeiro ao ultimo minuto, O sr. Ci.crlJ Claudio, pre~i· Não vai nesta nota - todos os previos records. 

A família do malogrado ! las l~e VII· .~ lumt, qUe o 5r. sem umu phas l' monotona, dcnledo .Coqueros F. C" te · diga·sc desde logo para Este anno jã forum \'~ndidos 
avi~dcr Max Wendhausen I prdeltc ]a el~comm~ndoH sem vio!encia. .Jogou·se o ve a gentilcz li denos most rar a evitHr exploraÇÕ(,6 12'000 Chevrolels,A produtlCil.o
n,,!mer, fllecido no Rio I a t.tma das Joalhenas da Itutl' bol planta do fllturo ' sladium. do nenl!um )lroposito de total da fabrica em OShka 
c.le Janeiro. no dia 30 de i caJlI~al a c?n.feC~à;) dos res- Dcntro de equilibl'io geral selt club, a ser construido nos negar o bl'ilbantismo com attingiu ~ cifrll de 50.000. 


Setembro iindo, convida a todos! pectlvos dlstlOchvos. . Ido vue ·vcm iilces~aute, roram terrel\os dr sua propriedade, no que o II>JSSO coutradc 

,',s seus parentes e p€ssoas de i apro \' c,itadas as boas oppor· arrat>aldc dos Coqueiros. de impn'nsa, SI'. Oswaldo 

!;lIas relações para assistirem á 1 DUnS fRBSCOS tumdaaes que li lUI~lhdade Erosa plal,.ta, que tOI traçada 1I1ello, filiou, naquella 


:r~~:;e~~~ :~~~hà~i:~ ~~~2mh~:Ide quintal (hische Triokeier) duo ~~~sa~,~~~i~~m~~se~ol~e:;t~~: ~~,~o s~~jag~,~~~~~r ~~;~n~~~cn,;'~ ~~~ti'r d~tp~~:;~~L~ger~t 

ras, na igreja de São Francisco. izi. 3$000. 0\'0' de raça RHODE Os dois quad.l'Os apl'osenta- montra da .joalheria Müller Irmãos, Catbarinensl'. O que vi· 


Antecipadamente agradecem a, garantido. paI. incubaçao, du- ramo altos c baiXOS, mas, cm á rua Trajano. . samos é restabelecer a 

todos que comparecerem a esse Izia 65000. Pedido. á rUl Fclippc conJuncto, todos trabalharllm Ai::adece~os . ao_sr. Ctcero verdade, 010 lôrno dum 

acto de religião. IS=hmidt 29. Tipografia Scbuldt. com ardor. ClaudIO da dlstllncçao que nos fllcto tlm que nüo se de
465) I V. 1 48·0 3 ". - I Procopio, o ' pivot. , [oi in- conferiu c fazemos VOh15 pelo ve deixar aso a qUbiS
.iREiiiHiiiiiiiiiiiiiRiiiiiii;ru~~~ii~- cansavel, segurissimo na de· êxito dos seus I"uvavcis esfcrços quer suspeitas de pa,'

l2HiBBIfIi2CI2I2iI2i~IiII!JI2II21I2IIiI~I2I~ fesa, admirlivel aa distr·jbui· 1':01 da cultu~a áesportivada 1110' cialidadl' polilkJ, que 
D:I ção, desenvolveu uma acção Clddd" C<1Qu ~nensr. o correspondente do 

. 00 formidavcl. Diamantino, muito 'F -- -. .Correlo do Povo, não GflMBIO~ C-IDe Centr·o 1)0 ] • I!I lIetivo e iofatigavel. se(!urou unCClDnarlDS. . tem ou, pelo menos, não . • _ . 1)11 al 121 muito bem li rapida ala Evi. reademlthdos deve ter. y,goraram, pela manha, as se' 
~ lasio-Ribeiro, provando a sua Sabemos que foram readmilli gu~~tes~X~{ $SOO 

HOJ F.- A'$ ~ horas -I iOJE 111 f~:s~~O~~i~~~ce~~~oen~1 ~~I~~ dos os allx.illarc~ da fiscalização . ~ IJn~gll~Y las sg$800 
Ultima exhibição do emocionante superior abu~audo porêm

g
das Idn Porto aa Lagul!a, que pnr Declal'açao Argentina 3$770I

"I d f fintas . Num~s teve ' 0 adus falta ~e verba, .havlan1 ha km' Lcndres 61$100 
ti 111 a« OX ": e,;plendldas. O triaoJ,..Jlo fi- pos SIdo demlltldos, Paro perlello esclarecimento de ~ual· Paris $635 

I ií .. . . . S'O 'r REG quer dUVIda, declaro que, adoplando New·Ynrk 16$100Recurso ExtremO o o numero I VULIO .~- it
E81ar I 

$Ina , n obstallte CAI{ <onnnereialmenl_ a firma de RAULINO
de tentos, Jogou bem. Abra- MENTO DE OURO HORN,lcn~o em vlsta.nã.. inlerronl' 8ZZ 

- ------- bam, O novel guardião do 'Ch' b 5-0 ti' . per a tr.dlç.o da velha firma CIIJ' tln- span 1i 1$450 
'I ,. 1- I .. . «Figueirense• . po~tou-se e0I!l ~r ury:9 , an~- ~::~a:~~~.~~ I~a d~~~~~ u:~d~:~:~i ~e; 5uIssa 3$160 

com M I ton SII:> e !oroth} M~ck(IIL maestria. Fez delesas prodl- atlantlco Europa " des- IIsar. 16ra das minha. relações co",- Ham.bur~o 3$100 
Como Complemento: · 1"0:\ News Alrplane". giosas. Ahplo, que se resen· embarcou, neste porto, I)'ercoaes, o men no",o por inteiro, Isto I Nl3elglcBa d B '1 2$250 
O'a 8' Re -surreiçãu ' com John Boi s tia do fadiga da viagem de-I, - t neladas de ouro em c,-RAULlNO HORN FERRO. o anco o rasl foramI .« :s ". e. e I f !l' t\! I ,::l o . . ' Florianupohs,25 de Setembrode 1931. vendidos vales·ouro, para paga· 
Lupe \:elez, e corI:tplemento: "9Id Russla - ;i~~o ~~~ o~~~~r~~e~~u' ~ , .!26 ha.rr1<:, qlle ,Jora.n1 R.Ol/tillo flom Feira mento dI' direitos aduaneiros, à 
(comedIa) ~<?1l1 Shm Suml11e~vllle; «Aven- quadro. Finalmente li linha , conduzl~qs p~ra Pans, 47~~ __ _ _ 10V.- 8 taxa de 8$793 por mil réis ouro 
turas na Atnca " (desenhos animados), COI1lJ dc ataque onde todos prova- : sob a vlgllancla de lima I -- -- - . 

Oswaldo, e «Parece mentira» (Nattirl!ll rnm o perfeito, conhecimento ' guarda armada. ALfAIA~AR'IA PEREIRA 
Falada em espanhol. das suas 'posiçoes, . de~envol- i - - - -- T sr > 

Preços: 2$000 e 2.~:;t \(J veu um Jogo tecb~lco Impec- , OUAR OS continua á disposição de st!us freguese' ' 

!
cavei, uma comblDaçâo 8s- 1 Alugam'se Quartos com pensão . :s " 

~m:I~DaIX:I~~CIa t,?ntEllnte, oom jogadas ma, I!ara pessoas .de tratamento Rua 48Ô\ :'~' Rua TIRAl~gN±ES 7 
~lXIQCHX.ll'CII.:u.IlIQIlIQIlQIXIIZI~1Xl 'j,1islflie". ' Esteves JUIiO.m, 94. 3Qv. - al - 18" , 30V -- 11 
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