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Conselho Consultivo . do Estado Os bondls;;~dBk8rãO I PIIW DA F. 

"~'i.:~!:.~'=~i:-III~B vir ápriinS'1f!}'~;I;:;'= _ ........ *-' ___ CO~deiro de; l<'arla!', cll,ér"de 

o Conselh!» Consultivo dOI"erente a um~ .proposta, em E' • sr PrI..... 11II1II la.. polIcia, baixou uma ~ portarlã

~~o.~.~ah:~,!: ~~!.on}em. Que•. por sohCltaç!l0 do sr. 1 • C..... prohlbindo terminsntemeolé 
• __ ~•• Ses&::.v. •• v qu.!lZC Prefeito o:!eSltl!- caDltaL. o sr. I "Iell I .lllcIta Os cümlci08 pUblicos a serem . 
horas, achavam·se presentes, Vicente Com11 orrerecla os . - levados a elfelto sem o con· 
occupando as cadei~ em seu.s.conhecimentos CO~O con· Estam~s lDlormado~ de que, sentimento previa da sua 
tõa:a.o .á mesa d~s sessoes, no tabll:st~: para org~D1zar a em OUiCIO QU~ ~irjglU ao dr. reparliçti(). vlslÍn(lo assim e· 
edallclo da exüncta Assem- contabilidade muniCipal, pelo Chele de PolIcia, o dr. Pre· vitar possiveis perlurbações 
bl~a Legislativa, tres c0:'lse· preço de 3:1;00.$000, com tres leito Municil?al solicito!! á· da ordem em virtude dos 
lbeiros: ,o ~r. dr. Hen~lque meses de serviço. O sr. dr. quel/a .autoridade ~rovlden · bolt'lins di8tribuldos pela cl. 
Vaaco d Avila, que presldlri~ José 1\I0ellmann, revelando·se c~as, afim de que seja probl. dade, concitando 08 opera. 
• sessAo; o sr. ten~n.te Geutil g~ande ndmir~dor do sr. Co· Il.ldo ,ue os bondes da Caro rloll ;i -passeata da ' I~me» 
Bsrba~. que serviria de s.e· nlll, em omclO Q.ue acon;plI. ris Urbanos mantenham o Elisa medida 101 entretanto 
erelano; e o sr. Carlos LeiS' 00.. a proposta, lIzera "uma ponto de parada na praça 15 mal Interpretada polll muita 
ner. que seria apenas·con- lorcinha. em prol do abal!· de Novembro. gente julgava q~e a policia 
selheiro. Faltar.~m á reunião ~do \lontabilista, -uma auto· ~ dr. José Moellmann 8ug· com essa prohibiçAo vlllava 
o sr. José Muller e o sr. Irldade no assumpto e que,l gerIU . ao dr. .Nery Kurtz que a grandl' parada civicll 110. 
tenente Idyno Sardenberg; do fóra de dúvida, está em con· só seja permlttido o tráfego ·nunciada pllra hoje dia de 
prim~lro, tal o número de diçõ,:s de assumir o enc~rgo ~os ?ondes at~ a praça Getu· São Paulo, tendo ulDa com
&el8Oes a que nll.o comparece. alludldo;- e esclarece aJUda ho \i argas, evllando quP. ve· missão procurado o major 
j~ ninguem se lembraria, não Que.-(oi elle. (o sr. Vicente nh8~ até o ponto terminal Cordeiro de Farias a respeito 
lo~ haver em seu poder, ha C01l!1I) -quem orgsnilr.ou o da lInha. _ O ebele de policia declarou 
mu~to, um processo de que p~o)ecto de eontabilidade mu- P!'rece que 8S ~uggestoes então que a prohiblçllo não 
lIerla. relator e que, até ago- Dlclpal>. Ora: o conselheiro do dlustre engenheiro que se visava em absoluloo comiclo 
ra. nJUg~em sabe em que pé Barb~to! qu~ tem sempre as acb~ ~ r~ente dos n~goclos do dia 25 mas sim, os comi· 
se acba, o outro dos conse· suas ldeas mteressantes, no mUDlclpals secão aceitas pe' Ci08 dos eXlremistad aceres' 
lheiros ausentes, o sr. tenente seio daquelIa ilIustre conven· I~ POlici!!, que, entretanto, centando que sabia que além 
~d~no, havia soIicita~o, na ção, se insurgiu contra a pro· bca no direito de retribl:llr a d08 discursos polltlcos se. 
ultiJD~ sessão, . u.ma hcenç~ posta ~ deu o seu parecer S. S. o lembl'ete, suggerIDdo, riam proferidos discursos 
par. Ir a Curltyoa ~ por la contrárIO, sem D!8is aquella... por sua vez:. ao . dr. Prefeito pl'o}'conslltulnte e sobre o 
dt'morar·se alguns dias. Precedeu·o, porem, de algu· cert~s provlden~la5 com rele· casL' paulisla e que a maior 

De modo que, ante·onte~, mas con~ider&ções bastante re~Cla a dete~ml~ad.os caml ' Iiberll!lde havia dado para 
presentes to.d~s os conselht:i' ponderosas, recordando á nhoes que, IDfrlDglDdo, em esse .:omlcio. 
ros em activldade. o sr. dr. casa que, não ba muito tem. flagrante excepção, o regula. I;--=--:------__--1 
Henrique Vasco d'Avila abriu po, o Conselho Consultivo mento do transito. por ahi P I t 55:000$000 
a sessão. O sr. tenente Bar· Iltteudeu uma solicitação do ostentam, desengonçados. Bem a ate e-v~~de-s~ um, si· 
bato leu a acta .Ia sessão sr. Prefeito do Florianopoüs, pharões e sem buzina, a sua tuado em um dos meihores pontos 
anterio!', Que foi approvada, no sentido de serem elevados velblce e a sua immundlele, ~~c~aP:I~~ ~:n:::o~~~~~tc~~~li~: 
.em alterações. Do expedien. os vencimentos do chefe da sem Que lhes dêem u'a mão form.çõcsnagercnci. deste di.rio. 
te constou:-a) um telegraID' Contabilidade da Prefeitura de tinta, - mal se destacan· 66'l) V.-20 
ma do Preicito de Joinville, de 4QOSOOO qu e eram. par~ do nelles 8 placa em que 
dirigido ao Conselho Consul' 600S000, que são. E' de prc· se lê: - -Limpeza pulllica-. Fe',ra de Prulluctos e 
tivo do Estado e nos termos sumir-se,-argumentou o sr. Está certo: limpeza públi· 
que Geguem: -Solicito·vos fi· Barbato -- que o sr. Prl'leito C_8-::..:-.-:---:--:------ I d' t . C I. • 
f:r~~ r:=:tt~~Ifl::I~:~~~uJ~: ~~Ov~~~\~!~~~; ~~ ~~;~enJ~ I cheg~da do sr. general nUS rias atnBnnenses 
ções.(a) Placido Olympio, ;Jre· um <.:hefe da cont!lbilidlld!' mlenentor Estão em plena aclividade e 
feito JoinvilIe >: b) um oWeio municipal " que não esteja -0- lêm sido fartamente compensa· 
do s~. dr. J,!s~ Moellmann. em condicõ(;s de organiz;tr a Procedente da capital/los pelos e~lorços qúe fazem, 
prefeito mUDlClpal de Fio· Imesma contaoilidudo. Poris· da Hepublica. chegou on· os organizadores da proxima 

~:n~~~~ii~e~~:S!l~~O t!~n~~~~ I~~~i~~I:~~~Use!~\l~:!~ l~~~~~: ~ee~e~ale~~OIOc~~:~a~eo .~!: ~~i[ha r~~I~~~~UqC~~S ~s:~~UsS~~i~~ 
Consultivo um requ~l'ÍmeDlo ! o seu parecer" sóbre fi pro· ais Brasil, interventol' fe- alvo das maiores sympalhias de 

Que fôra dirigido á prerei'l posta do SI'. Conill : deral neste Estado. Em todas as praças do Estado e de 

"!ra. pelo ~lub.Nauti~o ., Frau· .Sou yontrário a es ta pro . companhia de s. exa., todas as nossas zonas produ · 

CISCO Martlllelh ,·. pl t' lleando a posta. SI as IIlstru(:(,:ões "nne. viajaram seu~ filhos S1'6 . cloras. 

doação do terreno em qUl' xas au Codigo de Coottlbili · dI'. Dacio de Assis Brasil Os e,fl1rç.1dos ccnlcrrancos 

aqueIla sociedade dt'rporlivu dade alio de tlll monta que e tt'nente Antonio ele As' tud<l t~m feito para Que o cer' 

está construindo a SUII séde: !os lllunieipioSl necessitalll lIe sis Brasil. ta~e conslitua, ne gencro, o 

esse caso rec.eberá o parecer Ipessoas que tenham t'eito par. Al!uarduv'lm B. <''''I., UO malOr aconlecimento regislado 

do sr. dr. AVlla.. . te da commissão org~nizadora tl'apiche muni cipal. as elll Santa Catharina, pois jà se 


Pa~sou·s(' , depOIS. a ordem das referidas instrucçõ.'s>, autoridades ledcraes, es· entenderam com uma grande
do dia: (como insinuou no seu omcio taduais e municipais. empresa de di~crsões, na capital 

1) Processo rererenle á So · o sr. prefeito Ju~é i\fol'llmaoll) Durante o dcscmbar- pau lisla, para a vinda de- um 
ciedade Carbonifera Próspt-ra . d~VCDlOS ponder.u ao sr. que tocou as bandas mu· dos mais modernos parques de 
S. A.. Devia relatli·lo ? con· ~enc~~i Intenentor a impra. sicais do 1·1 B. C. e da variedades para funcdonar no 
.elhelro tenente Genhl Bar· tICablhdade do Codigo. pois o Força Publica. recinto de exposição, como ato 
bato, que se limitou a subs· nÍlmero de membros dllquella - tracção popular. Estão tambem 

f:::~~n~!t:r~~~~e~~es:g~ ~~I~ ~~~m!~~:~d!r ~CG~~J~oo: ~I~O EDALlCIO A. DOS ANJOS ~~s~OS~~~~~t~~~~iaq~~~IlIl~i~~
~[!~d!~~e p~l~e~:~~~'a S:o:uua~: ~~~igisOaStito~i ~~l ~:::r~~~~~I:~ ;ar~~~!1~~~~~~~!icig~ms~~~ ~~n~~~~~~d~ i~~~n~~na ~ott;~;: 
quer dilatação do prazo an · da commissão, que será dos rela,oe. o ~ascttnelllo pe sua sacional no grandioso certame, 
teriormente concedido para o Ioutros municipios'! Sendo um 1!lhmha IEDA. . que atlrahirà á nossa capital in· 
reinlcio dos serviços ~aquella serviço extra, opino que seja 19) Fpolts, 19 ·· 1- 932. . numeros excurcionistas do inte· 
empre~a. O conselheiro Caro o mesmo feito pelo sr. Chefe 3V. 2 rior. 
106 Lelsner votou no mesmo da Contabilidade da Prefei. - .--.------- Por esks dias, os intelligentes 
lent!do,-e o process~ loi de· lura, quc poderá recebe .. uma Para salvar a carga d, organizadores da Feira de Pro· 
volVido á Interventofla, com p e que n a gratificação Ilor "Santa Clarl" ductos e Indústrias Calharinen· 
O voto unanlmil do Conselbo, E"'!ntuaes'. - ses seguirão para o norte do 
contrário ás pretenções da Apesar de o processo a que Bt-Ilo Horizonte, 2~ . - Con· Estade, a serviço da sua valiosa 
Pró.pera S A. se refere esse parecer não tinuam as tentativ!!s de sal· empresa. 

2) O segundo processo tra· exigir acurado estudo, em vamento da carga cio vapor =::'-:-----.-- 
zido á mesa era o r~lerente vista da sua simplicidade. os -Santa Clara_ que alundou Enterrou VIVO o 
ao contraeto da Carris Urb~- collegas do relator, contra. r~centemente no Silo Fran· •• . • 
nos e Suburbanos, a qual ti· riando o que P praxe em t'lsco. No local do desastre prOprlO ftlhlnho 
OOa quase todo o . Conselho ca..08 semelhantes, não subs- encontra·se os nBvios .São . . .. 
contra os seulI direitos, de. creveram as ponderações act. Fr8ncisco. e .Holfeld-. Já . ~o ItlOga, .< mumctplo de Jo· 
pendendo o caso unicamente ma. O sr. dr. Vasco Henrique se encontraram os corpos de ;lVI/te) tuma loven demon~trav~, 
do parecer, já em minoria, d'Avila pediu vistas. seis victimas, entre a8 quaes e·dla t emsos pa~da cà, slgnals 
do sr. tenente Gentil Barbato, Nil.o havia, então, nenbum está a da menina Ruth, <:te eVI en t:s e ~ravl ez. 
que, finalmente, se pronun· outro processa a relatar. O 11 8nnos, filha do comman. . lia t:hasd porem, .o ~esap'pare'
ciou de acôrdo com a ex· conselheiro Gentil Barbato dante. Tambem foram eneon. CCCI1 ? desseJs .sll;çnals, diZ o 
p06ição do seu eoIlega sr. com a palavra, solicitou À trados os corpos lIos trlpu' - Ouorrelo e 01l1V1Ile.:-, cha· 
Carlos Lelsner, o qual se mess uma licença de um mês lantes·Orlando Santos e Joao E .a atétenção dos VIZinhos. 
pronuneiára pelo encampa- por ter de ausentar·se deste: Celestino. assl.m Que o Inspector de 
mento da Çompanhla, por par- capital, a serviço do ~ini8. O navio lSe encontra sub, Quarteltllo daque~la Estrada, pOs 
te do governo, medlsnte -um terlo da Guerra. O eonselbei. mergido por doze metros de a :n~çat em cdnflss~o, sem que,
acOrdo de indemnlzaçllo e ro d'Avill1 couvldou os 8eus prolundidade acrer.ceBdo a ~n rt:Jn o, na a pu e~~e obter. 
CADcellamento do coutracto•. eollegas para comparecerem eircun6tanel~ de estar o São ~azldo o caso a pOl!Cla e exa' 
O proceJlSo, assim liquidado, ao desembdrque do sr gene. Francisco muito cheio Os mma a ~t moça, con limaram-se 
foi remettldo á lnterventorla. ral Interventor. E 101 ·eneer. conhecedores do grande rio as ôUStel a~. . lã . 

S) Flnalrnente, voltou á meu rada a 8eS8110. a~severam que não será poso a ? n e es aTla en o a crmn' 
o procelso. que havia 81do O Conselho reunir'se-á no· slvel qualquer providencia ç A' . 
dl8trlbuido ao con8elhelro sr. vamente no proximo s8bbado elficlente antes do wês de b p~rIIlTlen:e. eS18va amda 
tenente Gentil Barbato, re· 111 houver número. : A:~I, quando as aguas come· ~~spec~~rert~~~~~TI~ ~~~i~?aO d~ 

ç a descer. que a tinha <enconlra:!. en'AL AIA ARIA PEREIRA O tclephone automalico, e.borl terrada, proxlmo á . casa delia, 
, . f .' T . . num . lar dcsfa~orecldo da fortuna Era um robusto .menino QUt 
" cC!lnbnua á dIspOSição .de seus.... freg.u.e.ses á contrtb.•.e, de qu..alqu.. e• .mineira, qU~I\. deVia. ter ., S.ido ,.e.•.". te·...á.a.dO. .. .~;; _ .R ··-TIRADENT.E· S . . :~r~~~~~ea.c;:'~oa.~~'be~~~d::·jud"';' fazia oito 'dias:'}'; ,:, ..YIVO,
;74) . ua I ;. ' . ,:.160'V. c~mp'"8."do, a.•sim, com os seus ser: . A policiá ·próselrue-Ilo inque:J
~ ~... ViçoS, a pobr~~~:~?,_P.1.ci? ~'· ' ~' ",~~c:l, ~~ ~" v " 

5}? ~ ;:i cé~", 

"'~"-. 

.,,!::rd~ jo:::..~1Z 
Pct~lUdlmo·QO' de que 4o_~r:::.~o..=. eo-

O Consdbo Conll&ltiYo do Il1O .. uM, o,...... ~ 
E,~ comeÇa I , sentir o AçIo de 11. ..... cIe&aIU. 
e!1.e~lo,de o um «tPH qya. cio eObno u ~ .. 
~ to!al, " com • prol<lma ceda .. doe E..IacIo. .. R.... 
VI.g~m do sr. dr. H;:nriqu,: publk DO ~riocIo .... 1... 
d'AvIla e com a liée<nça 'pe: , tradvo .c.rndo.. 1130 
~ida pelo conselhe!ro' Qeíi~;~' pelirTRe,.ol~. 
111 Barbato. Que yalausen-_ f ',~~ê8tuclo foi I to • .,..... 
tar·~e desta capital, .a ser' seatádn 'àô 00...-. 
viço d~ Mi~isteri.o da Qller: ' NeDe;Sàata c.&Uriaa IIp 
~a. licenCiado, Igualmente ro';entre ':j' o. ~ • .aor 
já se a;:ha o seu collega IidDillilamaílÔiÍ7 " ----eu perto..
I~yno Sardenberll e,licoo' do; t oom;{oiÇ~:.o.· eq.m
cl~do ou nllo, o. sr. José brados. pajràDi"e.tôi'fêa dia • 
M~ller ~tá recol~ldo' sua UIÍl numero; conaider..,e1 .. 
~Idencta, na CIdade. de reallzaçõei em '~ obii' pabll
It~lahy, de onde, ha mUItos caso . ' > 

dIas, nao vem cumprir os A lmprellÍllO raulÍada pelo 
seu! devt;res no Conselho. resultado d8llie HIU40 foi 

Nilo .val esta nota com exceDente, taJito UiIim\que 
proPOSlt?S de cen~ura aos no selo do · proprio .' GOvêriíO 
conselheIros arredl~s, Que, Provlsorio 101 mnlto' eloiüiia 
ten~o o.utra! obngaç~s a brilhante admioJstraÇãO@O 
ma!9 eXIgentes, podenam dr. Adolpho KODder queras~ 
facilmente reful;ar a criti' sim fica eoDocado 'entre ·· oiJ 
ca Que. se thes fizesse, nes- melhores valores e as . me: 
se senltdo. lhore8 eanacidades admlnJ&; 

Os srs. ~dyno Sarden· tratlvas dô paiz. " 
~e~~ e Genh! ~arbato, of- O illustre e eminente ebe' 
hCI~ls do ExerCIto. ponde' le do Partido RepUblicano 
rarlam motiv?s respeita.eis Catharlnense foi multo feli. 
com.o delermmantes do seu citado no Rio por esse l'eIoul
aihelamenlo ás reuniões do tado.. ' 
Conselho. Embora dedica' :iiiiiiiiiiiii!!!iiiiiiii!;;;;;;;;;;;;~-----
dos ao encargo que se Preàla de lenha em lórosJ 
lhe. deu, as obrigações mio em sua propria residencia? 
Iilares têm fôrça de afastá' Peça a Simões 8< CIa ltd 
los periodicamente da séde Te/ephone-1490
do Conselho-e ninguem 134-8) 
lhes exigirá mais Que o 
cumprimento do maior de· 
ver. 

Quanto ao sr. José Müt· -Aguas benefieilltorillB, Es
ler, emhora de natureza di· ta é a impresslio que consig
versa, o motivo do seu no neste livro, louvando Cal· 
alheiamenlo ás obrigações das da Imperatriz. Os que
de conselheiro estadual lerem esta impressão acredi· 
não seria menos justifica' tem nella, pOr obse"ação
vel, si não lhe fôsse possi criteriosa sobre 88 excellen· 
vel li escusa, mesmo em fa· cias dell&88 al(Utl8 - prinei. 
ce do Codigo dos Interven' palmente para todas as lDani· 
tores. festações arthritieas e como 

Segundo estamos infor· reactlvadoras dos orgãos re 
mados, s. s. não é dos generadores do sangue•. 
menos esforçados membros E' essa a oplniã.> do sr. cIr. 
do Conselho, tanto que, em Rivadovia Corrêo sobre ' a' 
Itajahy, onde reside e on Agua -Imperatriz_: . 
de se acha, s. s. elabora 
o seu parecer a determi /\!~T10US PAKA HOMC!"S'l 
nado processo, que vai !er ludo que ba de moderno só na 

ohjeclo de esludos dos seus Alfni~~~~!015SiNo 
collegas. Mas, o facto de s. 1
 
s. residir e exercer todas 
as suas aclividades particu. CII.. lIalsllte H BalHari. 
lares e polilicas em Itajahy, tle ellllS,ieiras 
obrigando·se a gastar nada 
menos de tres horas e meia Realizou·se, ontem, no Bal· 
de viallem, por via terres· neario de Cannasveiras. o citá 
tre, e cinco ou seis horas, dansante promovido pela exma. 
por via maritima, cada vez sra· d Oda Oliveira Ferraz. 
que necessitar comparecer A reuni~o, que decorreu num 
lIs sessões do Conselho, ambiente da mais franca cordia· 
constilue tal sacrificic indi' lidade, teve a comparencia da 
vid&lal de sua parle, que ' set. florianopolense. 
facilmente explicaria, nao a RiYisi'-~H-tiilllllS tilsua ausencia no recinto do 
Consultivo Estadual, mas 111.1"1 
a sua exoneração volunta' 
ria do cargo em que, pl'si· o sr. capo Jollo Caneio; dele· 
livamenle, as suas obriga· gado auxiliar. está fazendo a ' 
ções não podem ser estri· revisão da tabella de fretes co
tamenle preenchidas. O ar brados pelos aulos de aluguel 
tigo 2 do Codigo dos Iflter· desta capital. . 
ventores viria, aliás, em 
apóio da escusa de s. s., POlatefe -J'e~d~~Jpois Que estabelece sábia· tuado em um dos metho~s ponto. 
mente que cada .Conselho dn capit~I, com modernas installa· 
Consultivo Estadual serà ções e de recente con~lruccão. In

formações na gerencia deste di.rio.composto de cidadãos que, V.-~I)
entre oulros requisitos, se ~ 
jam -domiciliados na Ca «CaIIS Plru.IIICIIIS"pital ou em lugar proximo 
e de faeil communi.:ação Commemorou, sabbado, O i' com esta-oNão está neste anniversario de sua abertura.caso, parece·nos, o sr. Jo' nesta capital, a filial, das cCasassé Müller, Que reside a Pernambucanas>. O sr. FredeQuase quatro horas de via· rico Pollack, gerente do eslabegem, em automovel, com lecimento aqui, organizou nessebom tempo. E a ausencia dia uma bella exposição, . qur;de s, 5, nas sessões do foi visitada por grande numeroConselho, 'durante Quasi de pessOas.todo esle mes, iIIustra ca
balmente o noSlo conceilo; ... 
l1)8ior iIIusIraçlo, porem, 
amda abonl o que acima aelho, por telegramma' 
dizemos: é o facto de, redu. transmlttiu .o apjJêllo. ' 
zido agora o Conselho à Como 'se vê. a ' sua pre
minoria de dois ' 'membros 
que se acham aclualitienle :e~~~~e' i=~!~~
aqui, se viu, . anfe;-ólÍlerri, Si' as nu:Oes ele o.daa PH
na contlngencia, de '; aj)elllr " .soal qui ItnYOlwm lIUm 


lIra" lIQifiáo I .\.LI pu
~:~~~n:~~ {~é ' n~~~~\~u~ ; lIIIIICftda DO dlllffO dD3
qllem • preMc!c!1àa do Con. c:o.Mflldm ,. r;,... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:pelirTRe,.ol
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s::'~a~'~~~"b!'"~ OSMARIIDS 
~~e~, I; 

1\Wo_ .... _, 
iU.ri......." "" ~bro dC 191 , .~MÂOs ............. .--.,
.. ~ .. .6, . .2il. '. v ___~ _.......... _____ ... ~ 


0.....:,.___..=e.!W~ 
.,,,e ,.....m." .aftdei prescrner nl 
."..,._ .iaàa I:'.renaaria e oW.rM 
..t...... Sllperiattlldidas pela .doe-

INfOOIflROS ............---

... ---- __ ~r.-~~-~~~;r~ 

'-'>UI OS ftI1IIUMks colloidos c:ontra as 
• ...aalaç'"~ oypIãIiiic:as, IIIOnDeIIte CURAM 

EU Iocal!saçõcs para a ·peIIe. OwtrocinI, 

",",dOe prqura4o> é ~.. tolllbiaado. RINS. 

ele ...~ aznàavd. pnIÃCIlO ~ ......o • 
 BEXIGA........ iIo&ercm-- ....13cia, ... 

b1l<!c-:. " .....e"'c clt pcso e Ioe... . _ & 
~. 

SaacIe e fraternidade - (Assipado) I OOAURICO 
•• Hemique Inibusalll. clJefe de cu. 
.ia Medica. E por ser ve,dade mandou ·t ·Uf,ii"ri\i:É os 

..... apit~i> d" mar c pcrra JllediCo, 

clr. cIinclcr, pass:lr "plUeDle c:ertid& •710ce é irJuõto! Eu. tão doente e 7&d ,;illd,~ por ' "VEN~NÓS DO 


dmafr;ca de moo humor.ClJmo si ell lircs.le a w/pa' ORGÁNfSMO.
'1"~=i~C':!:"tra~~~,:ilil!

,.". Cobras. Rio de janeiro, 3 de duem- ~~:e~!5c~i~:;I:~:o~~{~:i·I~'::·'i:13n. - UN IGAS' QU[ 

1>ro de 1916 -1...,.,el Japoribe de Mal do as ~pcsu õlt.:JeC'cml S.io portanttJ mÃt'sc:'t' PRODUZEM A ie6, ~ulr. civil do Hospital Cen icrmeiros e qua.~i ~~p;c ólcha:n q\:(' ns C'.:;pu·
lnI da Mannha. (Sobre ntampilha no 5.U (oram itnprud.~nf::.s! CURA COl1PlITA 

~r de 3$(00). Eqt;.IIlw \"t:tt$ clfes fem m~ão I Quanlas do
 ~ VE:'N O"(Assignado) - dr. J. J. Calm"D de enças as Senhcros Fodem evillÍlr oucoDlbl.\f~r E" TOOA A 


Q;J~nd(l as autnridadades dos :O~:;~~~$t~o:na:~~:s=~~~~o 

cerpus de 5óíUÚ': do EXERCITO I 

A-litilc:ão, di=lor"_ 

9rülld.! 11l!{i,cd.iO 

e l\t.4,RINHA mandam experi. 

Dltntar OFFIClAlMENTE em A SAUDE DA 1\1ULHER ADVOCACIA 

medicamento para SYPHlliS e OR. ABELARDO lUZ 

resolvem adeptaI-o nas fOR

ÇAS ARMADAS,nioguelll lDais Das 9 ás 11 e das 14 ás 

poli e ter d"vidas sobre ú valor 
 17 horns 
rui desse remediú. PRAÇA 15 DE NOVEMBRO n. I 


"O LUETYL" E O UN!CO! (Edificio do Lloyd) 


0291 
- ~- --- - ~-- --_._-- _.. _ -. _..- I 

~~'~~~;:~~~~~Iti IlIICI u.Itl~iáo-ftdvogado 
AT. Here. Luz 137-Te!. 1456 :.Vocã não (te\'I!Arados, granes egranas oe discos 1 : I,A1I!eni 

..v;, d.:.<peó,ir eS6C operario! 
.. - - i\'\~S PQ;.p:.., ;, lluis si I::.k COhiPO 

IImJIIII SI! para alugar. uma "RUD SACH." 1 ~,.ac~~%~;f e o .';cu ir:tbül!to Ci!da V~ 
PIMII- li casa para pequena 

1 • - EsSl' ho,n~?\ t5 "m doente <r.zc p-::dc fi·ialllilia. .1; ear Ixtm mun ~ I,') d~1. . t... n~lndo·se um ciInfomu!ç5es á I!erencia dtste dadéollltil a ~; , [,OS ,~tlS t' á 5ocieJ.-:,<k.
lIiario. 622) V-41 

~~~;oéa1~1:!~~t~1~~~~~~~~.~r~~;:: 
de cern. a H~U. V~I \.tre ill..:..'hn.do na,..'!: 'Ver-se 

:~~t~ ~~\s~~:~~~~~Ecu~:~~i~~~~~~.r~~~~l~:: 
f~~a·o toutal' u. ·M~o ·· ~:ccatorina·: VoeI!.......~-.::~ 


__ .k9~.ItfW~~ "era como dias dep~:s ~!lc e.lzmi Wspu>w 
"ar~ o t:-~:l!hn. Aieore e ~adio.:5~~=~ 

....... ~ftIIIII" .. ......,.. 
 NEO-r~EC1\TORINA,. 1b:>01"'_' ~ 
w= tF- ...~r.LtU • 

fR'ANCi$CO 61F'fONl " C. 
ftw5 \i6r C:"I1r."" (-i-R:' ~~~~rt~t~~~7t~~;'t:~~T~~;;~~~~d:~!::' ~~I~I~~!:~~'~~~~!: 

op!tmzr;;~e:-:h! 101~ !"i'l do r.eto C'r1; ll'il",r.~O hu.ülOno. 
. /" 

CURA: "~-- .:- ~~~:~;~;.]:.;~~~~
RHEUMATISMO. 


TOSSE, 

RESFRIADOS, 

BRONCHITE. Trinta ·ilnno. de SUCCCS80 

~ sio o melhor teclame par.OÔRES NO PEITO 

I
preferir JUVENTUDEE NAS ALEXANDRE para Ira· 


COSTAS, ETC. tur e emrn,lIezar os cabel-


UI~It /IA 60 ANHOS . ~~\E.~~t~edo~~~cll:'de precisão 
evitando , a 0Il1vicie. _Fau 
vol tar á cOr nntw'31 os 

.'_ ubcllos bra.'!cos, 
M."RCA REGISTRA9A \!~ dando-ihp.s vigor 

..~ ~o~t~~;~a~:~sN~~ 
IMPOftTANTE I • pra ta e usa-se 


PflIDil - tPhenix e o unico como loção. . 

~.nome do lestitimo emplas- ~";'

" .. '; VIdr•••••••• ,senotro). Exija na pharmacia o I A~c:ntes ~eraes em Santa Ca1harina: ! J PtII ,l1/li" 
~

.•• 6l4nn 
Oep."Ca.saAI6X6r,(."N' · ~~ea~~:.s~Orrr!!'~sa~11 . ~arlos Hcepcke .S. A. floPliOOOOlls ! OIll.,.tdOl'.1f8 ·lti 

do e o mais conhecido I Flhaes. Blumenau. S FranCISco! LnQ"una e Lages.' 
~ 

• ljl!9l!éÃéMoeOlolRB9A2JIiDCdiULf&JI§J
liI "' 

LOTERIA DO ESTADO d. Santa Catharina (A VERDADEIRA) 
DI~TRIBUE 75 POlt c.ENrrO liJM. PUEMIOS . 

Extracçôes em umas de crystal movidas á electricidade, com esph~ras Ilumeradas por inteüo.--:- Examinem os nossos planos e preços -:D:,

Extracçõ"s em JANEIRO de 19325 vantagens ~ui1i~a,-1~i1Y1l 
da 100:000$000 

lótedade Santa Catharina . Por ' 15$.pOQ: 
Uma· .·'fe~tu,~'â · peJa·. 
~º.~~():\ dinhei'ro . 

SE'OE: Rua Visco.de do Rio Branco. 419 
NICTH~ItOr 

rlLlAL Rua Conselheiro Mllra. I)
I'LORIANOPOLlS 

Endereço telwr""hico: INTI!ORi..JS. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:INTI!ORi..JS
http:Visco.de
http:11l!{i,cd.iO
http:lircs.le


o BSTADO- Sea1Jnda-feira, l5 de Janeiro de 1_ 

....-------~;ft correspondem:ia ................ 


...O Estado 11 p.. riv~d,a do sr. -·..... .....•.. I 
.------....·-1 .. Washington llufs \ Grande crime 

Diario Vespertino ' R' "3 - P t' ' < ,I 
Ssllillllçiin poliIials , I. 10, • - «A a fia •.p~'! 	 casar doenteL. i blieou ante.ontem 8 segumt& II 

1tedactorH: Ol.:STAVO ~':VES • n°!g:eria interessante que 81 

e CASSIO L. ABRE-U Iprcclu'adcria especial da Coro· I 


Gerente: JOÃO MEDEIROS Imissão de Correição explicu' 

se porque e com que fim deu 


ASSIONATURAS tilo alardeante divulgbçll.o, 

Na Ülpi/al: ;>ela imprensa, da correspoD· 
 Quem Quizer ver um bom sortimento 


AODO 35$000 deneis p r i v a d a (10 sr, de tecidos. da Europa cht2"ados 

Semestre ISSOOO Washington luis, - cOres clar~s, escuras e pretas

Trimt'stre 10$000 Para que não nos acoimem Eli~ir9-:4 de padrões elt2"8ntes, variados;
Mêa 4$000 de t'aedosis18s, dcante deste 

Com o seu aso, nota·s ••m poIK'OS dla~Numero avulso $200 reparn, apressllmos-nos em 1'-0 sangue limpo, sem iml.'urezlls,e toem estar,ieral. quem Quizer ser vestido no chielembrar que esta folha formou "'-Desapparecimento de Espinhas, Eczemas; ErupçlSes, FIl'
No Int~/io, : na campanha liberal, sonhan rur,culos, Coceiras, feridas bravas, Boubas, ftC. ~'porquem vive' com a m'óda em"cônstano18, 

AllIlo 40$000 	 3·- De ..!>,,~ recimento completo de p,HEUMATISMO, dô ... s dê e Machado c do dias melhores para o Brll' 	 um pulo visite o
doS OSsos e dôres de cabeça. Semestre 22$000 sil, e alnd'l hoje não temI 4'- Desapparecimento das manifestações syphiliticas e de -o Machado primor da elegailcia.Trimestre 12$000 motivos para retirar a9 pa· todos os incommodos de fundo syphiJitic:o. 


Redacção e OHicinas á lavras com que verberou OS 5'-0 apparelho'gastro intestinal perfeito, poil o ELIXIR 

914 Hão ataca o estomago e não coutem o iodufeto. Ao falar em tal cousa comrriovedesmandos dQ ex·prcsidente, rua João Pinto D. 13 

embora os leoha para modi E' o uaico Dopurativo que tem ,lIutado dos HOlpi· - na elegancia da Alfaiataria Machadô, 
Teleph l022-Cx. posM 139 
ficar o conceito que fazia de I tae., de elpeciahlas deI Olho. e da Dypepsia Syphililica. Praça 15 'de Novembrosln•
installada á 

.._________ 1 certas figuras que o comba' 
Na ponta está sempre o Machado. . ", " t·":.1 •• -" '- ':'c. !: ... ,. : ~ " .. - I'~ .-, t • teram, Com a mesma Inde, 

Vt'ç~,~; ri::.~:~~~d:qi~)l~t~s ne~~~~ B~s~iooRES-~~-~rgol;~ara -~;~ar. f\ I~~~;i~~~~a Na Alfaiataria Machado encontra-se sem'UIir manl~ pensamento, despreol'eupados do ,ramo no Brasil, procll!a n~sl~~'" iáoneo pre regular e renoum seguidamente 
. , de agradar ou desagr.adar!li para esta praS:1!. Jacque? fatl~.-::;ao Paulo, vado sortimento de casemiras namucas quem quer que seja. E é por Rua Capllao Faustmo Lima n. 39. cionaes e estrangeiras. 
~on(onne es.tava resolvido, ~~I~~~~~en~~r:?:~i~~~ c:~ ______ ,_ 	 , /ti 

=1Z~~ii~ i~~~~n.!:?onaF:~~~: :~~~t~~ P~~~iCi~~~~id :	 " I ' ~~mproo fll resta~elecldl O Tribunall AEDOPOSlAlE I~ Armarinho completo para homem. 
~. festa promovida pelo S. C. curadoria especial para com de Justiça do ImlZllnas : I'Frtncisco d'llmer·da Ma........

TllUcas en! seu stadlO a praça um punhado de cartas parti ' -	 ' 1U1 liIIIII 
Joio Pessoa. culares. cujo sigillo devia Rio. 23.-0 sr. Getulio Var-	 \ 

• A festa correu loda num amo ser respeitado por [urça de gas recebeu, ontem, o seguin , : " 

bienl~t de~~nca ,:maradagé;nb~ disnositivo legal em vigor. te telegrnwma: <-==--~ ' ' 09., 15y.-~

:;X;~~. /~;~,e~~~~~~~!s ~o~ eu:~~~~~e ~: u~m a~~~~~s~~ lIi~~~nO~~~ ld9~~~~~~~snic~:u~ Correio~" ~0 ; rmJl2li2I&JltImímlill!llili2llH9H)1§IOIIOIIOIiOII 
C1ubs da ~pllal, Brusque, Nova ex ch~ re da nação. Os ele- v, excia. que acabamos de 	 I .Ie..all~a se anla? dendo se disfarçar despesasI 
Trento. lIalahy, etc. Tomaram mentos cOllst3ntes dos autos f.easõUOli!' o cXeJ'cicio dos FeCham-se,tIS malas sexo co~muni. llam de Paris que milita.res e com armamentos. 

, parte lambem na f~sta lodüs_ os visam dcmon5trar duas difie- cargos de dcsembarg'ldol'es '\ ta-feira para o Norte e notIcia de que a Alemaoha Rel~t1vamente ã s!tnaçlio ~a. 

'Cl.ubs I~es a .quem a m~,ma rentes responsabilidades do \lo Tribunal de Justiça do Pai a S I á :;;0 h 
:1

prepllra clp.ndesUnameote um Italll~, sabe·se, poflotermedlo 
fOi dedicada, deIxando de ~O\l1: sr. Washington: Luis a poliiica, ES~RÚO, em , 'h'rude do acto cr' o. ll, ~ - .oras, ·jxercito. poderoso, do!ado de dp; d~versos membros da Com· 
par~cer apenas o S. C. Lope, que resa!t'l do tf; xtúS da~ lJalxatlo pelo interventor em rc.."lsIJados, as 18 horas, toda especie do mumçocs e mlssao de Negoclo8 Estran, 
Vlel~a, . I d Imissivas . IlPprehenrlidas, e a cumprimeuto oa decisiw de A,' raça 15 de Nov., 1 (sob./ apelrechos bellicos, afim do gelros, que se registraram

!" nOlle _10ll ....e lI?1 gran c de violoção de clJrrespondco. v. exeia. que deu provimento -;------.------- . l~sa fiar as restrieções que tliversas discussões. 
halle nos saloes do. CI\l~ !hca- eia por terem sino ~nconlrJdas ao recurso que interpusemos ! :!Je sfio impCJ!!las p~lo Trata· Afürmou'se, por exemplo, 
lro, que . cllrr~u an''11adlSSl010 ejno meio dcll i:s variil6 cartas do acto do ex,intervcnlol' AI· I 1548 :10 de Versalhoij, prOduziu que o apparelhameoto de 
que fOI abr11hantad~ p:lo , o de advcr~arios, crilllinosnmen, varo :\(aia. que dissolve II () • . 'lqui consideravel alarme duo guerra ittlliano é, hoje, muito 
Jazz dns Turunas TIJuquclbcs le desvi.lóas e relidas. A Illesmo Tribunul. aposenlando : [' O numero do novo ':aDII, a reunião reali;i;ada da superior ao de 1919 e de 

- responsallilhlade pr. li tica dei- cOillpul~ori amenle SO Ul; Ul Clll · , I';ommissão de Relações Elo:- 1!lIS. Alem disso, o excrcito 
Vindo do mo de Janeiro. , xem dt' existir em conse . !:Iros por motivo da coneps. :! teJepl1on.e [priores do SC/lRdo, régular lem, agora, a coope' 

<tcha.se enlre nús o nosso con· , qupnei:l da Gmnisti il d(, :!4 de são ele um «habeas,corpus».1 i do e s cnptono do Os senadores Bourgeois e fl~ ção da milicia num total 
lerr.lneo sr; Egeu l.a~I~, ~Jr!;t'nto outllbro u:timo e u outra, a Hegi,tando a inilcreetivel jus. i ! • Ellcard apresentaram doeu' ,te maia de um milhão de 
do EX~fCltO, em VISIta a seu" eri~i;;al . . hi ::gOI':l n:lo púdc tiça que ohtiv~rnos, a provei. I ; OH. PEDR~ DB .MOURn PBHH~ : 'lH;ntnçã? que julgam de Iimll homens. 
parenle,. m'Jls Se r lcvada em t'oUla. tamos o ensc,lo para asseg-u, ' : ,' vld encl3 absolulll em Ia~'or r-~~.;;;;;;;;;;;;:~==;;=;;= 

- .. uma vez qUi' a propri.! justiça rar a 'y, cxeia, o fi rme [no' I ADVOGADO 1 .las Ilccusaçúes .em questão li PrecIsa de I~nha e!" .ôr?s I
De Porto Alegre cnde resIdIU revolucio'laria acaba de inci- posito de con ti oli::lI'Illos a hou, ! . ! O sr. Bongeois insinnou que I) em sua pr~pna resl~encla? 


por algum lempe:" ri:gr~ssou.o dir no mesmo delic to, rar a im'estidura de acOrdo Rua Trajano I : o Reicbwehr está adoplDndo Peça a Slmõe~ 8< C1a lId. 

sr. Donalo Mehno que VCIO l'erecbe.se, eniL·ctanto. o com os elevados illeaes de , . ! um processo identico ao que Telephone-1490 

aC0!llpanhado de sua exma. fa ohjec!i\'ú da publicação 1)8 justiça que seml,!'e nos ori-I-'-·-- - ------ - usou , a _~Iemanull, depois das t34-C) -84 

nllha. pa\'cntos ~, é preciso dcsveu· ('ntaram. Respeitosas sauda· ~- I restrlCçoes napoleonicss, con· 


- dar cada vez mais os proces, ções. ". Hamilton l\lourilo - Ao· r" F A revlsla por segUindo treinar um numero Installau-s. I Coasellle 
DE S. Paulo onde fôra a pas· sos lor lurosos c as mnellas t!lero Rezende-Artbllr Vir' 10U- rou sx;=."Ilj,"cla. No I considerl'vel de sub·oiliciaes Cllaslltill lIt Milas 

seio regressuu a exma, senhora uos au"crs t\ rios, é prr ciso gilio - Haymuodo Pes6oa». a ao rogresso po~ meio de alistamento 1'0' 
d. Sergia Um!!, sogra do sr. desmori)lizll os cada vez tallVO. Bello Horizonte, 22. - Reali· 
Juvenal Leal. mais. Assim - diz Bourgeois -- zcu·se onlem às 20 horas, no 

M ~S. neste ca so, por que graças a esses methodos c a edifício da antiga Camara dos 
Esteve entre nós o nosso não se fez obra completa, ~i§JI§I!?lI21~~i2l~I2I[2JI2I!!ll2l~[2J~~l2Im~ escolas mililares secretas, a Ale· Depoltados, a primeira reunião 

amigo Alcindo Spesim, funcrio pUblica ndo tudo'! AnDuncia-se rõI ' !XI manha jà està preparada para ordinaria do Conselho Consul
nario do Thesouro que aqui já que entre as pllsms do SI!- M ("( ~. • I:Ch Iil p~r em ca.m~(9 um grande exer- tivo de Minas, sob a presiden· 
serviu como escri·;ão. precitado archivo figu l'Uva 00 vOD.ltl'tarla\..... ifi'uinho \Xl Cllo conslltUldo de Iropas de cia de sr. José B~rnardino AI· 

_ uma com a rubl'ica .Oetulio 121 	 "1 ~ assallo. _ .. ~es Junior. . 
Esleve lambem nesta Cida- Vargas', conteodo Iclegrum· ~ Grande sortimento de conservas nacionaes E3 Na~ populaçoes, o espmto O Conselho tomou conheCI' 

de o sr. Oscõ!r Jhon, agente do mss, l' urhs e oulros ·uocu-!2I e extrangeiras, vinhos tintos e brancos de 111 mililar é nulrido e instigado mento dos projectos que lhe 
moinho Joinville, na Capilal. mentos. O proces~o se l'crere 121 mesa, inclusive o ajamado vinho de Urus- ~ por meio de comidos patrioli· foram remeltidos pelo governo 

festejou seu anniversario a ~r:S~~r~a~~à q~;sP~~Il~jg~:~ 19.1 sang'a e toda a especie de bebidas finas. l2l ~~~sed~eat~í:\~sO~o?~~si~g~~~~ ~~s Ed~~~~:~~~~n~o o:ç~~e:f~ 
18 do corrente o nosso ami· encontrou li reportagem nada li! pela continuação, na qualidade da receita, a relonna tributaria. 
go Tilo Peixoto, sacio da do que o aetual dirigente da ~ SOl'vetes e I'efrescos em geral de sociedades privadas, dos re· a revisão dos contractos de ar' 
Empresa Peixoto 8< Cia., que Republica mandara dizer; te. gimenlos antigos. Q:Janto á pro· rendamentos dos Orandes Ho

~~::eud:m!x~:~inh:ra.na~~~~ ~e!rate~ca :~tee!~:!~lr~~mw:~ [~estatlrante Cruzeiro da Sul. íreQuentado ~~~~;o r~~i~:!Nz~~:~t~~~t~r~~~ ~:~uc~~oPoJ~s10d~. Cd~sv:nc~ 
OaIotli, que esteve concorridis ra~to! Por que? pela élite catharinense e forasteiros de simples nolicia as fabricas po· menlos do funccicnalismo esta· 
sima, Vamos: fale a eommissão fino \rôsto. derão produzir tanlas munições dual, 

de syndicaneias do Cllttete: quanta~ a Alemanha, viesse a __________ 
E.ti em feslas o lar do dr. tem a palavra a procurodaria A ' noite os nossos Ilabl' tuc'S dell'cl'all1-se ,~o n~cessllar para a eventualidade ,~.;----------.,

Baler filho e sua eXl1}u. senho' especlal. ~ de u!"a nova guer~a. Esses pre· 
ra pelo nascimenlo de mais uma som da maviosa orchesíra freysleben- par~lIvos - conclUIU o sr, Bouro l.HcMII S1lnl. TIIIIUII 
menina, que recebeu o nome de - Barbosa, applaudidos musicistas geOls - são acnmpanhad~s de "I SHzI • 
Mina Jose Oalolli Baier. Pastas de couro, pro- I i conterraneos. ~~~ ~r°..ei!':~~~a~YS~~«~~~n~~ II~T"'IIIIIIIIII SllZI 

Estao enfermas. recolhidas ao pria~ para escolares. i T h eodoro F e rrari o espirito de revanche pela der' P3riICIP3m aos parentes e peso
~ f I' S h 'dt I E' rola da ultima guerra. soas ,de "suas lelaçõe$ .que 

leito, Ili sraS. d.d Neuphlides P reços d e lOS e 12$. J,lia e lppe c ml , n' 0-- sguma da , AI declarações do 8eOBdorst!a, fillia ' ~TTlLlAconlractou 
, 	f~ e Severina Ncelim Mola, Na elSa Belrll j rua Rua Trajano.--Telephone.1194. IEucard referiram.se, princi- casamento com o 1. tenente 


, "quem ~mos promplo re~' Tiradentes n. 3. 1MBBJ1n ~J1almeDte, ao orçal!!ento ale. PAULO WEOI!R VIEIRA 

tabeleclmento. ' 5J 30 4 ' 6Ov.-J2 -" ·mAo, no qual alibiJÜI{ém di; 1>A ROSA. 


~, Comsponden/t. • v - , 1iI&/IO10I DiOIOI 	 'on.. camounlllGa. proteDo 6S? Uv· -lI 

~JU~HO~~( 19 ~2 G ~ ~~d~~od-cto- e lndustrias Catharinense~~N~ D~~3~~r-a-nd·e~F~e-ira ~e pr~~u--s--~
Patrocinada pelo Governo do Estado 

PALACIO DO CONGRESSO. In(orrnaçõus : Commi 
672) 	 End Tel~. f'EIf<A ;tOv,-I~ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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______~--....-~-----Oiil8Tiiii~~nda·fei.rn. Z5 de Janeiro de _2 

BAVASSO Alf~iate .:r~~r A mais assomb:osa cura 


I 
III orgafllzaçae: Uma creança salva das iarras d morte! 

OPtimo feitio e menores preços. ,~iasasPerllum'btl{jEl'1D13$ - A c.a~ça deformada com tumor~ lO li
2110$ .- O olbo direito fóm da orbila! 

Não esqueça: I . - lalta i.pud..... per.... o... .....

RUA PADRE MIGUELINHO ... COIIKiucia••1 ........ b.r.cr • ~ .......... 


(Em baixo do Centro Popular) , E3E:3~lr.aiit d~ic:-w~~o~~' s*D ·c..&t....I•• de cIr. F... 


~~!~ 	 .i FABR1CA_ ~EE_ MOVEIS =!~r~~~~~~:~?;~~t?~:~J!f6.~?.:-~ 
PINTURAS ~ Maehi':l8s SINOER? . ; }"ERNANDO ZIMMER por uma carniça espe.....·cabéça coruPn- .... cl.R Vi"";!!:: Munari. g~ntomo :A. Abdu 	 I~r~ada. Con.ultei vario. "Iedleo,• .que .ioVilla de ........ 

Rua FeliPIJe Schmidt n. 18 VISIImo de meu filho. tendofiudo 5 êlia. __._' 
R. Felippe Schmidt n. 42 	 ' Nesta fábrica V. Excia. enconírarà moveis ,.elhmm·me que o levasse àSsnla ,C.". onde~ckp.io ........
D 

o 

~~~i garantidos e modernos. por preços sem lido> exame. foi-me declaraào que meu, filho 'está.... ~ 
~7.~ • , competencia. VER PAPA CRER! e que .6 uma operaç40. UDica hYP<'theae d,,~,..h.·'" ~ I

Carnarinha ~- Roupas elc;gantes a preços. ; , probabilidade ccnlra 99. de mndo que s6 poderia .. 1"'......_ 
modlcos. só na , , ~ da em .beneficio.da .ci~lICia. Dele'pendo c_ • I ....... 

alimento animal para galli- Alfaiataria Gonzaga I procurei o u . maior Jo,,, Alfonlo d. COIt••• queaí"'rer...õ . 
nllas. na casa oecorrido • este cavalheiro, como ultimo recuno IeVOIl-__ 

Cosia, Baier 8t Cia. ~ . ' Laboratorio do .Calenogal-. • ~ 
Rua C:::::~lheiro Mafra n· 54 ;o:t:3€3~:r. Comer bem e 8 ta t [t II De pos.e de algun. frucos deste podero,o remedio, ..... 

~=~ Funelaria Moderna ~ as Ufan e srea ~ei .para minha casa, oade comecei a empregar• .oejUIId. Ii 


de IrlllH Sl.za ffi barato, só no indicações recebidas. posto que com pouca, esperasoç...... 

S~guros .. Especialidade em folhas. ~ ' Fornece saboroso almoco com 5 pratos va- ,·a-Io. Peslado. di.s, veriliquei. com enorme prazer ea_ 

Companhia Italo-Brasllen3 calhas, chaminés. etc. 4 h à bro que meu (ilho melhora.a rapidamente. tendo. ao 6._5 

de Seguros Oeraes Aceeita installações de agu3. riados por 2$500. das 11 ds 1 oras. ou « meze~. oolho que e,t.va fàra d. orbita. volt.do ao _li;...: 


Agencia: Rua Trajano. 1 (sob) Rua TiradeDtes D. 42 la carte~.-Aceita pensionistas e íornece comi- perlellD. rewperado completamente a ma \·isla. inteir.......e' 
~~~~l!::~~. da a domicilio.-V68 1o 8toC!ll, dei bebido,.; bom, e hoje ajuda-me no preparo d•• terras para plantác:ào 

~:Il: 7.~€::311l diu; O"\",Hl0['<!lS Tl"\6P<908. a que me dedico. Publicando e..e I.cto notavel, reado .jr.-


Jfr ~ . • ~ t ças a Deu. por ter meu filho re.uscit..do. pois NSim ~ 

Thomaz Camilli 41 Roupas. armannhos. artlgvs Aos Sabbados e Domingos o pra o dizer de sua cura, consignando aqui c. meus votoo de Ir.tidao ' 
~ R BI - 3 ~ para homens e senhoras. na extra RA VIOLI. ~ este grande e pode.o.o remedio. 

I'! %lep~~~~:8 RFIIITIRII BOIUSSIS í Praça Quinze (baixos do Moura Hotel). Estação Cer.rito Candido GOnçalves. 
41 Moveis e installações PHONE 1402 Como testemunha. O.tando Cruz. Inlendente-Avelino 
Pl eommerciaes. ~~ Jo,ó da Co,t• • Adolph~ AliP.io. .JFirma. r.,conhc;cidal) 
W ~ ~ O «C. renogal_ fOI o UDlCO ct.SS1hcado na ExpoalÇãO 1.

~~ Calçadhso~e~~gOS para ~E3€3€3XE311tE3€::3 ~e:~:ci;~:~i~doCec~~na~ibIPLÕMXrÚE~O~i{~~d~:C~ 
Quereis ser bem servido em ~ Casa Athanasio ~ çOe. ell•• que nenhum outr.o depurativc. conseguiu.. EIICOI'
chapéosecalçados?procuraia lfJ Ofiicina e Funilaria "Santos" tra-se, ~m todas as P~arm.Clas e Droga",. do B....I e du~ Casa Rival x~'" ~11~!R!eP!u~'" DI~lc~as~su~I-~A~m~t~Tlc~a~n'gs.~~~~~~~~~~!lIJ
!(~~,,~'( ~ RUA SALDANHA MAHlNI-IO. N. 2 ~ _______ 
~~... >~~~~y~~:;.~~A<i' •~ Joao Tesla-:-fab~lc.a de maS-!1!J Ncstacasa executam·se Instnllações de agu3. calhas. chammés. (2J12l12l1!.l~~~l21~I2I~l2Il!J:l2ll2ll2ll21l2J.I2Il2I~ 
fI ' , : . . ~ sas ahmen~lcJas : I!I Mecitam-se cl1eommendas ele qualquer serviço em folhas. I ~ 

E F.q~r~ca Al!ze/m ~ ~ A Cathannense L=:::machinas de costura evictrola<. 121 PINTO ro'\ elA0nsertam. se 

r P:~~~S: :es~i~:5c::~a;~~~~~:: ~ Massas de todas as qualida· ~ ~ Lt1 ,,~.
~ , ro.'pas para cri3nç:!s, acoichoa- " des: Brancas. amarellas, de 	 ZE:3-z E3t:3-·e:::;Uõ..."3€3-E3E3 li! 
~ R",d:c:y-i~~~:I~~~:I::~~a;094 i Preç~:~~~~~a~a~~ ~VaO~~reio. tF~'ri~:;;~~~~~t~~ i'r':~;~~~:-:::~~-~~~;;~ r21 Consignações--~epres2ntações
b:"~'<.==~;;,.,:.~••~=~ Z~)'. ~ ~arpmt<l~I~ •. ~.al•. Rudolpho C. llickd, f. Cio. ~ 111 I~ ec\.:b~dor~s do,; mamados ,·jnhos~ 	 . 
!(~;.: • " '~ de Fern!lndo ~lRm~el ~ São os preleridoR. Rua l2J fallce e Ou-ce 
~. •. ~ ~E3~-E:3-E3m.~ P, Rua Felippe I-)chIDldt. Zf Esteves Junior n 183 , ~ 	 , 

Situado a t.eua mar e o que ~ Casa de Calçados ~.'~ esqnina~eronymo Çoelho. i.\ S? Florinnopolis· ~ ~ acceiti.l lll represenlaçi)es e cOlIsi 
serve melhor a seus fre- ("i para homens. senhoras e ~~) Sei·vlço garantido. ~ (.)) ~'" @ llIi:! .... t· I d EO gueses é o ~ crianças ôe Gustavo ~ (f~~·@Y.""'>x:" l':~.."1'y.,,"t.Y.@l~ I ,",~-,.,~t>"A'l'el;.@:P~;»:::· '"/o;~!XI ~naço~s para es a caplla ou. to o ._stado. 

liotel Metropol ~ Múller. G;ande deposito ~ 'E3~E3E3~~<;o] ' :;:E:3-E:?"E3~E:?-~ ~ Dao d e 51 as melhores relerencliIS 111 
Rua Conselheiro Mafra n· 45 :~ ~e sandnlins. tamancos. ) ;: RESTAURINTE ORIENTE ~ '" O d r ·d ... , ri 121~ ' ~ cnmeJlos. etc. Consertos ~ ,.' . . ~, ~ ra~ e IqUl açao. ~ llIi:! FREDERICO ROLLA 130 

I 
~)! i rapidos a preços modicos. ~ 8Rua .vICtor Meli"l~lles D; 1 I!I i1J Sandahas e. calçado.s, na '" ~ , 

i. Rua Conselheiro Marra G4 ~ Serviço a La Carte. Va- ~ '" Casa SandalIa, W IXI 

~E3i:3~~l a Florianopo:ls ' ~ riado sortime.nto em bebi-o'" de Domingos Evangelista lfJ ~ Tele phonc <lutol1wtico 156J 
 I 
~I .. ? I.! · ~';E3-€:3E3E3E3-E:?~~ ~ das nac:lOnses c .~ \li Rua Tiradentes. 17 \li 1.21 
ME~ot~g!!n;s~o~~J~s~~ ~JtOoPEMÍiYA"'rnHARINiNSE~ ~E3~.JI~~E3~ ri flori3p.Opolis-- p -Santa Catharina I 
~~I~ DE f 'F~~E3M I2I 

~~~~ } MIGUEL MAUY. ~ • li! Xarope Pulmog:- I ~ ~1il~fill2ll2Jl2ll21l2ll2l~'12J~l2llHllmlOlDlIl 

... Ch ' 141 ~ Todos os generos ahmen- ~ nr DJI81111S M~ftlllll!RR 7.€::3E3E3Ge~~ 
li! apeos Ramczonc5,; ~ 1· ;»ticioS.deprimtiraqualidade":1: M. 111 11' WW IIIUI 	 Dr Bulca-o V."anna 

n <'. CIPITIL' WI ~ aos menores ~~eços. fo~ne- ~ 	 : [,~ <tV~~~~y.{i"'iR\O;~.Y.W • 
• a ca_. _.. !J! I~ cedora das famlhas da capItal. ~ ~:'~s;~aJa~zefi~~s5 d%SR!t~ :~ Brnolda Suarez Cunuo ~ .. _.. _... .... _...
~•~, <!- RaaJoãoPillto.8 ~ T P I" 	 !to

~!"~I "eq "'~"· I to""Y:~,.jI~~;·;:;"'O~"<::"'i2V"'_.cil>O ~~'.S!.~ João í"to 13 sob. Pratica I~ Cirurg ião-dentis ta 41 Consultas da I ás 3 da tarde nos altostrlle«;!~n~a-o~l~ m· ·	 da"'u~e~r u;~
" '" qualquer exame de LobO/·a- I~ Serviços garantido!'. l:: 	 Pltarmacia Moderna (Praça Quinze de Novembro). 
. grande ~~:~om~.aiPor~:~~~ ~. ! ;(~~E3E3~N I faria para e/ucidaçflo de ~ Rua Padre Migu.elinhO. 30 ~ AOS POBRES ...- Consultas no Hospital de 


visitae a ALFAIATARIA BRE- ~ i . fazendas ea!mannhospelos diagnostico tr.{'i;'i>'A'l,!,!::~~~:", .\,~ ...j Caridade, ás 8 horas da manhã 

(jEIRON que lá encontrareis i' preços maIs ~aratos da 

um preço nunca visto em praça. so na 

feitios de roupas. ~ Casa ES!f1eralda. 

OIts ntderíco Rola. esqui' ~. Rua ConselheIro Mafra.56A 
 Tint"raria da Moda 

nad3 .rua~~ ~:I! "'" 

Rua jodo Pillto 34 -- Phonc 311~;~ Completamente reformada c contando com pessoal habilitado 

Avisa os amigos e fregul'zes que fomeee c!mf::A O no ramo, está esta casa apparelhada para servir da n:elhOl 
~ a domicilio por preços modicos. ~ forma. a sua distincta freguesia. 

Asseio e pontualidade sem igual. Aberto dia e noite. ~ . L~vaf~~ueR~W:xraDKa~~~ÂS. 


O Rua João Pinto. 27 r'I só emprega nos seus serviço5 material extra. 

~E3~E:i!~ Cuidado e rapidez no trabalho e modicidade nos preços 


~~~ Não esqueçam. E' na rua João Pinto 34 


~ , Defenda seu bolso e su~sa_~d: ~sa.:d~._ca~éQ' fOllone 311 


~~ml '~iI===;;R;r:U.IJ'B;;E=Na;:8r;;D Lm;(;R;;AN..= , :;:=~i=~~ = = 'a;:;tE;:
--=:M34I:::::8Ci1~0ti::3~'cac:II~11 DAS AGUAS MINERAES 

NAo " allllJam: Eua toe. "'usystems!us!!o~ !!o!em~h!ria~ A 	 paaasr em U bora «10m o mlLuroeo 

"Qitoral de Al1Iloo Pelotenae. Ir um
Carlos Reinisch ----ratrlz porrele. Ii.' nDda toei a parte.oU - Rua Joio Pinto-44 --... 


~""~~aH~~~~~..~~It...._.~~~..~~..~~~.~1 
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o &STAJ)()-Sesrunda-Ieira. l5 de Jlneiro de 1.2 m 

mp. MaCiall1 • 
Transporte rapid. de paasageirCNl e d.. _...... _. OII 

paquef cC:1rl Ifoepeke~. eAnn.~ e eM.".IJoão d.811.,a 
I Silveira 
1 

lI' Phannaceutic~ 
Chimiclt 

f:mpregado ..em 

succn!O nas 


sfEuintes 


I 
molelitiu: 

EscroÍulas. 
Dar~hros. 
Boubas. 
Inflammações 

'do utero. 

Corrimento 

dos ouvidos. 

Gonorrhéas. 

FisiuJas, 

Espinhas. 

Cancros 


Ivenereo5. 

R.ichitismo, 

flores brancas. 

UIc<!ras. 

Tumore!:>. 


'- I 

Uen~e-se no E~ir:eilDSarna. Por preço de custo terr~no alto 
Rbeomatismo com 10 nlctru. <!e frente, boa 
em g·eral . ch~c:i ra com bcrnfeitorias e matc

riscs nu mesmo para a construcçãol\\anchas ôc um pequeno c moderno ; \'ilino 
da pelle, com dois pavimentos. Pl n.lta com 
Aiíecções o architeto sr. J. Goettmnnn, Rua 

oinvillc 18, com qt1tm se de\'edo figado. 

Dores no peito.
ITumores 

nos os~os. 


Latejamento 

das arterias. do 

pescoço eiinal E' pecididode em unl.rlos 

de machica5 de E9crever,menteem todas (blcul.T, Regi.tra1or.o, C OSo as mo/estias tura, Victrolas, Armas, C.· 

I proveniente do ri:nbc.s AUlt:m3.tic~!r e de

sangue. m,is apparelhos de preci.ao. 


[ Mudam·s. typos de mad.i-
Grande Depurativo do .),mgue nas de escrever. 
Preços modicos 

RUl Co,,,e1heiro M.I,.,53 
___ _ _ __________ ____ _____" _. ___ ..._ 7ó;.;,)_~____._V.;... ~1.;.....;1 ~gj_ 1·_.;.5;..;

URSo FULVIO fillUCCI E I 
CID cn~,pos 

Mudaram o seu e~.crifltoric I
de advccacia p2 ra a rua 
Sa!dé1nh~ ~\lari ll!1o n . 2, 

Soui'.:lt!n, esquina da lua 
João Pinto 

i~ 6.11) 15 v.alt.-14 

I 
!~ Precisarle lenha em tóros I
: ~ PI1l sua propria residencia ? 

ft Peça a Simões &, C ia Ud 

1i~ Tc;~~~)-4\lO -M 

i 

1~~tlmD tmenn DOP lD:~6aloll 
i Vende-se um, situado:1O Cell

\\ Iiro da Capital.
", \ ' iDi~:~~maçõe. na gerencia deste 

1695) D V. - ó 

I1 Caminhão para mu

I 
. dança e ou iro qualquer 

serviço, Tel~phoDe 1490. 
Simões & Cia. Ltda, 

t"i2613 v ,-33a 
nossa opinião Vende-Set':~;eC~'aq;aOr~ 

Sô6emos dn que neces~itsm . ~~~P:'~~; . dS.~~i t:s~1~al~u1~,j~ntar 
5l1bem~s (Jusl o r ece ptor que Informações.. rua Conselheiro 
YOS dará (IS melh ores resulta- IMalra no, 1;". 
dos sem preoecupações _ e \1:9 30 V.- :lO 

PHILlpoSbe;;;~mmeDdamo. ES[rlntllP8~D mmannl,1I

arlt~mBtI{a eDOrmgUhPeçan;t informações,prospectos etc. i 
t}OITA, BAIER & Ciae ! Ensino prático 

,~ Caiu ·"tal, 12.- Rua Conselheiro afia, 541 lnlormaçõ<. De" a redacçlO 

.~ ~ L~~r~~'i''''~'Y]~r:A 


SIIItII ...., ..... ' ............. fIIr' 
 7 

LInha Florluopolla-Rlo d 
Janolro, eHalaDtI, por 1 
jaby, 8. Fra1lclAee e.~t 

,'. ', - .:: -.". 

Paquete Cid ftIaI;ck;, dia 1~ 

Paquete bit. dia 8 paquete"1Iu, 

Paquete e.rI HHJCkl, dia 16 dias 6 e 20' 

Paquete ..., dia 23 

Saidas AI 7 )u~ra8 tia m&Jlà1l 

AviSO-tr~~rCh'AlRlr~K:~ia~'" pa-aeltN e? qu • c1le .... 

PASSAGENS: Em vista da Irudo procura· dei accoamodatkl •• .. 
vaperes. sclentilicallloB aOll sra. IntereB"deB,.qllet-H , usumire .. ele."...... 
com os commodllll reservlldos. 8t6.ae, MEIO ,DIA da·,lalda.. tios DoeeM " ....... 


ORDENS DE ElfBARQUP.:-Para faoilidade tle, larviçe í6 ..... .ne. 
tle embarque até ao MEIO LIA :ia laida de. DG8I8S, vapores, ·· " ;."'~, 

Para passagenll, fretes, erdellS de tllllbulIlI' . ' tiemala iDfenaafl",,".~ 
proprlelarlos ,' 

Carlos Ho."cke S. A-
Rua Vonselhelro Marra, D. !I ,-=...am..... 

WTtRIA D~ t~TAD~ 

DE 

. GIl=' 
Concessianarios: 

ANG~:L() M. LA PORTA & ela. 
Pirma commercial estabelecida em florianlpolis de aaeertle 

~'m e cuntractD registrad8 Da Junta CQmmercial do ~stade cle 
S, C atharina, sob registros IIS. 346 de 24 de Abril lIe 1924 • 20M 
lie 15 de Janeiro de 1931 e C1C!rtidlo sob ft. 2100 de 16 li. r... 
vertir. de 1001 da installat;ie de UIIl:! filial aa .ióade de Araeajli, 
4iMjlital !le Estado de Serlipe. 

Extracções as Quintas-feiras 

Pre iamaior 100:000 

PLANO ~ 

18.600 bilhetes a 17$6Ot 315:000$ 
MeDOS 26 por ceDt. 78:7110$ 
75 por conto em premios ~ 

PRBMJOS 
I premio de 
\ 
I 
1 " 
4 premios de 

10 

27 

55 

JOIO. , 
1440 preDlili 2 U. A.. 'es 

'prlmeiros premlos a 40$ i7:6OO$ 

2550 premios De Mel de RI. 2I':~ 


815 bilhete. lio divi'ille. ea .e.i.os .e 1$710 

HaveBdo repeti~o nos2ultl.ol aJeariEII1" de ...ualquertol 

oito primeiros prem.IOII pasArie o. premio. destinado. 80S 

IIols ultimos algllrismo. aellum,,. ·_me.liatam_te ••peliar. 


Os bilhetes trazem iMpressa a irnaEeWl tle 

Santa Catharina. 


Essa marca acha-se registrada na fonna da lei 

e t'ertenee á firma Angelo M. La Perta &. Cia, 


assim como as palavras:

I RIIIHI D.IS LOTEI"I!S 


Extraeções em Aracaju,á Rua- João Pessea n. 12--3 

Endereço telegraphico tia matriz e ' fiUal: ,LOTErUA 


N, 8 ,- Esta .Loteria 11110 6 IllIai4là LOteria do .Esta4le de
CaIIl.,,,.. -. -. . 

t SAh'B'A:' 

-c, 00 Dlt eoUA~[)O f'lJ(ÀN CA , . . ,. I Os~ cf.is ,'untos rtprrsenl.m CAROeA E MANACA da Hon.ntlo 

~ I Qlfl RltI .1Ifkn. tk f' u, d. rtitr., e UOtU f.tidoJ. qocda () ide. do tratamento, ~ pHo cIr. E.ctu..nto r....e. 
=p=~ ~u':::~~~:r:.":~-eo~:::~u~~(~r~ I'reço de cad IIm"$OOO or dolo depur~ri:: 111= 1=~tte ' de 
Unicos d '06ittlIiesno 6rasíl: Iralll fnllall Co-Rua dos Ouli"cis. LO e S. Pedro Oo1-Rio de J nClro -Na Europa; C,Erba e A.Manzonl-Millo-ltalil 
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Vida _Social ~::::~~::;::~a~ •.V i i li u.:.=:::.a=..11 •• ..' !' • .. ' 


Ca~.~iru~al:~~~ 1!~{f~ei- ~~~fI~~~~e~~~~~~~:~!i~~~~~: ; ' ' "1 Cio., Popular
D~lqO~1" "Ad~~~Jt~I~~ --u~ c::~ Centro 
ctl e Francisca Arag-J'). conjunta 8 directoria e n . , ~ tdP n~11 '. pata ~ ron trucçIo e ~~J 
Ed~:~si~. i\~~i~!~~~:::: Costa e I~i:d~~!st~t~:a~.~:I~;i~I~~h~~~ rulqból '. r:r,al~l:ij:ll!fSfa~!rn7í1r~ ':~ IIOJE -lS de Janeiro -IIOJE 

Srs. Tenente-coronel Paulo delCatbarinenscl>. Coniorme havlamos annuncla- Henrique U. SaniosDamonl. A's 8 e IIZ hor s 
Alblll!Ueroue. Pedw Nunt:s Telles i O fim principal da reunião do, encontraram-se. ontem no Orton Houver e Fiitz "Róesler Sob bo j' ler DI~est~~'~~~is'es~~r ~~~~Se~to~l~f~roaa ~!~O!~~ta::' PriIUCiI'Õlg~;::;jÜo 2~ ~~~~~;(~~sseS~I~~ ~~o~a~~:~~'~~i'~~Uga~e EIlIj)re.~ BHOA 'm:

__ A ephemerida de hoje. re- Approvado o criterio de. com · o 1 do ·Luzlense· .d~ A empressa está lerminando a 
gi,tra " .. n~t3licio da .Illen!~a em primeir08luga~, ser pub~i- T,iiucas. O embate que teve .'01' construcçã'J do seu primeiro 3P'r AyWanda. hllunha do sr. clrurglao Cada uma obra antiga. recablU CIO ás 16 horas, d~u <"! 5egumle parelho destínado para aprendi
dentista Argemiro Gandra A' noi · 1a escolha na rarissiJUa . Me. resultado: no pnmelro. tempo <agem e trenamento, scndo os 
te, I inkrssanie menina oflerece-I rooria Politica da Capitania, a garbosa e destra rapaslada do trabalhos dirigidos pelo dr. Jorge . T 
rá ás suas amiguinhas uma me- de Santa Catbarina>, de« Luziense » marcou 4 Jfoals Corbisier, engenheiro da Prefei- 12 PAR ES- cJasse super-Universallonni· 
SlI de rlo.:es e gazozas. Paulo José Miguel de Brito e no segundo tempo apos . o tma, e um dos mais desbcados I davel e grandioso drama, CQm o desem· 

_. Iescriptll. eU! IBlti e impressa coslumado descanço a equipe elementos que se dedicam á avi- penh<i d<:ís ' queridos arlistas: ;
Viaia11tes lem 1829.. do -C?queiros> n'um ~u~to . de ação em São Paulo ha longos OLENN TRrON; MERN A KEN NEDY 

-De sua vi"gem ac. Riu da, O s~gun~o livro serà uma ~~th~s!a.mo e n~ mais mhma annes. e EVEUN BRENJ . 
Praia, .egressou. ontem, a esta I abrI!. lOedlta.. moderna, de ~u.rdl::l!dade sporltva, marcou o Sli 
capital. sr. coronel Ganzo Fer_ l autor c~thayIDense, sobre n pnmelro goal, uma prolcngada 4/':."_-__'_ 6ZJ ,_ '- ~énas coloridas-Extraordinarios 
nandes, direcior gerenle da Cia. q~al remlttera p~recer a com- salva d: palmas entoôu por ~~~iÜIIIi1' bailadús. 
Telephonica Catharinense. i mlssao <:onsult.va.. todo o ~ampo e assim dominan' I Uma pellicula Que se recommenda pelo 

-Pelo -Max>, chegaram ~ab-I Para ISSO, sera marcado do os .seus contendores amigos, «Brasil·Pelaala') seu conjundo-Soberbo! 

bado 3 esta capital, vindos de i praso para .o~ . cOllcurrentes. suc~e~_ram-se mais 3 .goals, o 0-. , Preços: 1$500 e 2$000 

Paranaguã, os scguinles passa- I' - Já se IOIClOU a co~rll:n~a suHlclenle para o desejado em· Rece.bemo~ o nllm~ro 8" . da 

geiros: João C. de Souza, e da metade .da contrlbUlç~o pate de 4 .x 4. - o )' • bem f;lta revista .:' ~rasll-Polo.llIa » , IlliilCtlIÃl&liJCtlCtlCtlCtlCtlIXIDt1IÃD1~~~ª,~~~~~~

Andr.'!ina Souza e 20 passagei. ' de eada SOCIO para .esse f.lm A c<:nvlle dos s, ". I reslden que e orgão oftlcml ds Socleda- IXlcaaaaclXllXIlXIlXIlXIlIGDacaIXI 

ros de 3, classe. !tendo o sr. Thesourelro, major Ite~, aCCltou a ~ferenc'f de todo de Polono·Brasileira, de Porto DI1 a'Jlllilü "I' "'clsaara -


Fallecimentos umFernaancdaOder?lnIaeCtabadnOo' aBbaenrctoo ~r.JOg\~af:e, am os os. e~pos, o Alegre. .. 67rr-- ., .L - -.•..~. --""
',i _ ' . . .....>> "lla, da Slivetra, que O número a que nos reierimos cerca • t88.aU IIl1r.s ~ 
jde Credito Popular e Agrico· muito a contenl.o desempenhou conlém vasla collaboração, sôbre -- 

fdallecedu , oniem:dás. l.20 da j la. o sOcu compromisso. . assump!os que dizem lespeito á Londres, 24. .- Está sendo Cine Theafl O «Cen l ..,.. 

ma ruga a, na resl enCla de sua i - , Inscrevcram'se mais co· "Luziense>, que ve~~ a~om' Polonia e à laboriosa colonia po ' construido para o «nizam. de n 1 ., v 

t;3, professora Delia Regi., à ' mo socios os srs. Porpbirio panhado da~ suas . gentlltsslmas lonesa no Brasil. Hyderllbad, IndiB, um aero. • .opu.ar» . 

r~fa Bocayuva nO ..~57 a. senho- :Gonçalves, engenbeiro Ray. torc~doras, num so amplexo de A,yradecemos a romessa plano especiblmeme equipado A 820, 30 hOlas, o CIlle 

nnha Ye!\'a Gemll . Barooza. O .mundo Rothsai.tl. frei Evaristo amizade com as do .Cuque.i ~ _ . ~ . segundo os desejos desse Tb.ea)ro -C~ntro Popular>, 

seu enterramento fOI ontem .eff~- iScburmann e Trajano Mar- ros', fizeram . uma tar~e chel~ VnIGo Beneficente e Re- principe hiDdú, e que cust!lrá ro"all:r.ará o lIlm <Broadway., 

ctuado, ás 18 horas no Cemltcllo . garida . com as suas Jll~tas toradas. Ao creath'a Operana cerca de 100.000 libras. O e~ 12 partes cum G1eDo 

de ltacoroby. i terminarem o JC~o, :umaram apparelho poderà truDsportar Trlo~, Merna KeJJDedy e 


-Em a residencia de s~u pai, I todos para a resld c a d d' Evehn Breut 
Sr. lrineu Li~Tamento. falleceu si. Presidente do cCOqu~~~s> ~n~~ De ordem do Ir. Pre.idente con- d~ze pass&gel[.os ~ ti~po~á ::--...,-- .----- r alac:ete-v~~~e~~:.:o.;<ooO, -- 
sexta-feira a senhorinha Iracy foi oiferec'd 'vid. lodoo o, .ooio. para. a..i,li- um compar lmen o o o e IIRII. Ii a pen.Ac MACHADO 

Livramento. O seu e!!!erramento ~~·~~p~:;;I ,u~~~OSm~~!~~!~Si~S~~:~~ agua e nes~ o lum. copo ~om rem a ....40 do Auemblé. Geral, as~estos, em ql:e seu prop~ie- UI.·. á rua Cu_lheiro Ma

foi realizado no sahbado, ás 10 çôes e de re«nl< colIstruc:ção. In- organizada a o~c~g:~~;aU~~rig~~ a realilar-.e na dia 28, quinta·lei. ~arl~ pos~~ fumar, se~ pe,ngo IIr., 75. Proprii. para lamilia e _i
hor3s, no Cemiterio das Tres forma, õ.s na gcrellcia de, lc di.rio.; pelo sr. Delgidio, principiou ri, h .ISI hc~a.. ..: IDkce: lO, O seu abllual ' Preço de oc. llo ~em heq"eatad.. 
Pontes. i óó3) V.- _O a altrahir os convivas á dan- P'1.naRopolu, 23 de Janenu de 00 a • eUI!o. A tratar na muma. 

i ça, que se prolongou até alia 1932. 1
11 

) 6V.-1 
Noivad.o . . liO d d noite. . . Alvaro S. Velztllla Wald'lIIire Issis I,U. COIDIoO COM O C"" ~•• I :lo 

Com a senhonnha ftrlmna ' IlInra a oprogresso Copa~hc~param dessa mo· 2' lecretario em exercicio I .~ .

A~sis Avi~a, fil~a do sr. Walde- i O ~ocre..o de uma upilal, n!o desta I~stlllha os valorosos e 10) 4v.-l Estl,í;ui;;i;Sj,lIa Rio, 23. - Em face de uma 

IIlITO ASSIS AVlla, contratou ca- .implica .1. bellezlI de leUI edifi- sympath.'cos sporti~tas do '< fio' Um baato s6bre as preços communicam ao, .eu. parentes communicação oUicial, relatando 


samenlo o sr. Indalicio Tavares. icio., nem .0 aliD~ameDto clmerado ~~n~~~;\s::;t~~Sr~m ~~r~:al'dequ: da Bar ccCalnasvielras :ufer~ih=' tir~~:a ~~!i:dt~l~e, o apparecimento de cholera,

ide oua. r..oe mUII? m~no. D? apu- todos o>; collegas expressarem a - crOl I"1racl~r epidemico, nas 

j rld. C';SI? de leul lardlD'. T"ae de sua elerna amizade social. Existem individuos que , não contr.ctou e..amento com o sr. ilhas hlipinas, e em Cuba. o
MISSA u,.. eapll.1 elec••te a lua Rede lendo nada o que fozer, pro- lnd.licio T.vare,. dr. Belisario Pena, director da 


- ~ • • Telepho.ica e lereÍt aro uma reua - curam por todos os DICios Sallde Publica. tomou medidas
lTllelllm Ca,azZlII Cima ,d. admiravd lormes.... m... sem <" _NaJs Çapoeiras. municipio de atrapalhar ou dizer m:.1 de Indalicio. Flrmila de rigorosa vigilancia de parte 

Viuv:l Thereza Cav3z- !llenhum p~rlume." ASli~ é em uma .:>3() o~e, encontraram·se onlem todos e dI) lU110. Assim ú que NOIVOS. das autoridades sanitarias e ma 

. ' zoli Coria e filhos :on- , reoidencia chie, ondeie Role a 1.1. ~\qua rosddo - Voe Ol! Racha- alguns .desoccupndos>, não Fpoli•.,23 - 1·'-9:\2 . I rilimas . 

.
 vidam aos parentes e peso : ta de umlelephone aulomalico. a '-tel os cl cHumaY!,I> desta tend() n ada que dizer. cspa· 12) :sV.-l - , _.--.- -- - - --t soas de suas relações I . . . . . . . . . . . . capl a. . . Ihnrum que no Bar -Canoas .- - .... I


para assistirem á missa que man- • • •.i.. d . . . . •. Nos pnmelros qlladros houve ,,!eil·8S. eram ns bebid,as. veD· Opessimo estadD sanitaria RRI!CISI.SI! de unta casa 

dam rezar sexta-feira, dia :!9 do I As laml la.o . e tratarrenl~, não um empate de O x O. dlllas por preços cal'lSSlnlos. de Recife r 11 11 para pequena 

cc)rrente, ás 7 112 horas, na Ca- Ipodem preSCIndtr de um telepho~e Nos segundos f1uarl,os VCIl· Procurámos o SI'. Oavid Silva familhl. no ccntro ou imo 

peita do Divino Espitito Santo, I automahC? A q..alquer h~ra do d,a ceu O ·Vne 011 Racha" por proprietario do estabeleci~ Recife , 24.--:'" I:; iJldisellli- mediações. da cidade. Cor; 

pela passagem do trige. simo dia ,ou ~- no,!!;. o telephone, lá ~o seu 14 x 2.. _. P mento, que nos disse que velmente pessimo <) estado Itas neste Jornal para P. F. 

do iallecimento de seu filho e icanhn~o, lO agu.ul_ ., ~..seJo ~e - Rcah zoou-ll·tCI'oOI(II'eelrl,lltn(,ob",lalellna: {lU são as I~ebidns vendidas sanitario desta cr.pital e de 

i,mão THEODORO CAVAZ.l s~r uhl e .de .e lornar Impre~t'" ' nal um cnc pOI' pl'eçoS l"lI!lIS a lest a 

ZOLl CORIA. Antecipadamente Id"e1 no m.'o elegante em que Vlye... tr.e O Cruzeiro F. Clllb de~ t~ ca· cupilal ' . " .. os ( I OIindll, onde ? t,fpho tem [eilo - - - - ------
agladccem a todas as pe~soas :: : : : : : : : : : : Plta: e 10 ~id;rte. Corinlhians da· ~~ quan~a coisa se di 7. pOI' ~~n~~~~~~~h,;;c~~a.~ot~lr~~'\~ A


1 
que comparecerem a l:sse acto i De Ilcwm modo. leode. lIee."i· qll~ a .oca dos sc!-!undos qlla . ~~I \'11~â~~~~ o mesmo tundo das ~rovas i1'l'efutaveis 91lc VISO 

de piedade chrislã. _ d.d~ de ellar quase se~pr~ em com · dros

o sJ~~~ vencedora a turma . esse lOI'oal trouxe a publico, -.;....;....;...;;:~
l8) ~V.-2 'ImUnlt~çàO com a. pnntlpaes p"" do Cruzeiro I o Departamento de Saude 
ças do Estado; m.ndae colloear um 5 x O pe a cúntagem de I_' CHAPEO\ DE PA~lt'iA JPublica continua negando a Y IROIL ~O MOURA 8< C:IA.,


O lrallalllt el.cltl"l 111' Ielephone aulom.lico em voua mesa . . -'d .. I 50 ~1ANGUEINA, o-ravidades dos fados e não LTOA, aVisa aos seus fregu~ses

" . 111 1tIC' . de lrabalho e go.areis do descon. ta~;emP.~h a prlllc,pn venc.~ll NA ALfAIATARIA SILVA toma providencias. O 'ornal que Já se acham á venda. na ge

Rcc,tc,24 _- Ao InshlUto Ar.llo, b..:ante considera"el, qu.e a Em' pelo score quadro do Clltze!ro . PRAÇA i5 . explica que os medic~s en · rellCla do Café Java e em mão 

cheolnglco, u sr. Samuel Cam· prela focuha ao•••u. asugnanles, O . .de 2 x 1. S t ···· 'li . d - I carrp"ados d . '. dos encarregados da en\lega da 

pello ~c~ba de !dzer oHerta d.e na. cQofer••ciasioter-municip.es. thian~rt;u~r.:l quadro do Corin· en encla OS proce en es meios" rap ' do ()d se~vlço, s~rn Agita IMPERATRIZ a domicilio 


~a~ ;;;'~~~;! c~~~b~~~ ~~e~ua~~~ : :. : : : :': : : : : : mai?ria de i~1~~~~~:~~:~a ~~re~m\~' de Slo .,!,ranC,iSCO " !::i~1~~r~~~~~ ~: .3;Omtdoode'~~ ~JI~~~:mde~~~ ~a.l:u~al~t~: 
por um louco da Colonia de De:ue os relroçrado. e~c~rcer.· tal,Jogou ad t"d I PI l' oram outem aples~~lados mer'lS solicitações que diaria. hUlda em s,eu cammhão. 

Alienado., localizada no municio do•. Dal .na~ maOlas p~...m..ta, e sen~o derro u '! pe a va ente á Chefatura de PoliCIa da mente rccebem Esses blocos. que sofftem em 

pio de Barreiros. aotq~r0!l'''SI.las; arrec,~enl.e-vos eqUIpe do Cruzetro, Capital os sentenciados Ne· . -- seu preço um descor.to de 10'1., 


feito de casca de cajà, sua nas !,lt"<I de nosso. ~...gn...le. c Os quad~os venc~d?res acha- lasiDO COrl'eia de Almeida, Os i,res de Iratall1clI io, c~lcios de foram instituidos para lacililar 

execllção despertou elogios, con- vero.. os vossos oego.CI.os tomarem vam·se aS' lm conslil.uldos : .. Izalino Alme id~ e José Far- :)~:~~i~~::~oà ,it~~;';ti~~~m01ll' , temo S<tl aos freg~êses ? nagame~to ~a 

vindo ndar que esse louco di5- um DOVO rumo de ac\lVIdade e pro· ~egundo . quad,? . f.lpldl~, do, os quais vIe ram de São - agua. pOIS eqUivalem a dmhelro 

punt,a apenas de um canivete greno. ChiCO, Q~ld?, ,vldal, Seg~l . Frollcisco. Vende-se no Estreito sempre a mão, s~m as incollve
c~um e um pedaço de arame. : : : : . : : :.:.: : : : ~~~~'al~~!~{::;. Innell, O lymplo, • • I Chald acabado de co~struir niellcias~ falta de trôco.__ 


l1li llraal •• H"I.IIIII.I. CommercI.ante! SI Vllel o leu Primeiro quadro era ° seguin- CTelephonlca Catharlnense com 4 q~l3rlcs forrados! dlspen- 5 OOre'l'S 
_ Gollell.a mU.loIo de Ula telephoDe .u- te : Renato, Eduardo, Osmar I, • S3 e cozmha, poço cimentado 

Apparecerá, brevemenle, nesta temahco, D'O lhe per8~.le o moli· Piéga. Heitor, Joquinha. Osmar ___ com excel~ente aguaa 2 metros 
capital, um jornal, em idioma vo ~orque 0' "enio. lhe ,ao Ino· 11, Mandlnho, Seara. Pacheco, Avisamos mais uma vez aos de casa. privada. etc. luz electrica Uma lamina Iypo 

italiano, q"ue obedecerà à direc. la:el:" .. • • • • • • • • • j Pedrinho. nOSSGS assignanles. que as ccn · na poria. 61'1"11" 

ção do .r. Amoldo Cun.eo .e • • • • ' . ' • • • • • • N"os ferencias inler'municlpaes devem Terreno plano com 15 metms ~ ~ 

terá co.mo redactor o sr. BmglO Procurde, hOJe mumo, o eseri. preços para a cara. ser pagas no acto de ser o res- de frente por 75 de fundos.. AIfIl;II'lIrlll Silva 

Dalasclo. ~orio d. Empresa, á Praça 15 de . . verde . pectivo lecil)o apresenfado pelo Inf~rma-se na Rua Feltppe PRIÇI t5 

.~ ~ribuen:~ novo collega será iO~~~~~:ln~r:~i=II~~lereislod.... ~~;t~;!~~~:ij~~~lii~i:~~~~e:~ ~~r~:=~~irni~;::~::ji~P~~~;? ~)hmldt, 29. 5 V-2 ó28 v.-Z9 

~!I~~~~~~~~d~:~Ç~U~~~t!acJ~ daÓ~~s;~uccitir~~~~oiem oldens L'lga Nautl'ca .Ia Santa 'Cal·ba'I·DaAVI e!o Mercado Pllbhco e abaRtem de apresenllr sómente uma vez . U .,, ., ' ." , 
:~ "ftS'O~ mento de carne verlle á o recibo de cflRferencia, mór· ' , COIf-· lftDl·liMA .. 

_ A casa -1tUII!' - , »de Nag-ib Massad & população. mente quando se trata de assi· D d . r " 
teSI'dU~ ,. 

Irl1'lao. cOlnmumca a. su.a distincta freguesia o novo co,:lracto entrará gnantes fó!a do ,~rimetro célílral e or , em d{) · ~ r. . ~nte convoco o ; snr:,s. 
q~e.se p-tudou Provlsonamente do n' 18 para em vigor amanhã, devendo ,e nova conferenCIa ,6 pod ri ser membros do Conselho S upenor, para a sessaó 
o n a r u a F~hppe Schmidt, onde espera :e~Ji~~ a~e "Ja <í1!~Idllde ser obtida pHo "'ltInanle, uma V'C'1 c.xtraordinaria a reãlrl.ar-se terça-feira amanha ' 5 
mer~r a conhflnça de todos. O utrosim com- por IUlo (.~~re~~eo !~~ ~rs~~~JI~rn:-:.':.r~~~ AI h<?ras, aflm de se pr~eder . el~ic4o pam prc· 
mumca ao publico em !reral que continu a (com 0110): a u me do Z. 1i!tc Itr .pmml.ldo pdo (otn." e~ChUl1ento tl«;lS C<1TU'OS \ ~os na dtrectort e com... 
ver:td«!r as suas mercadorias por preços bEl.- qualidade UI' TClDdlda • m dO(, rncontrne. tll&ao. rm no.' InISsilo Icchlllc~ . . 
r~.tisslmos, nao temendo concllrrencias. _ ONO a 11400 e co.. QUO • li Th«ollf&ria '" I'faç-. 1~ de LUIS Oscar de Can'olho 
(-i , 11 V.-;, I!$~~.· d :), ..r6 rorne tda N(lV'C'nIDto. a. - 15 v. 4 13 1" St-..:relario 2 "._ 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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