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ÜMBREf-F$E 
QUE O 

EMPlASTRO 
PH(NIX"


CURAI 
RHEUMATISMo, 

TOSSE, 
RESFRIADOS. 
8RONCHITE. 

DÔRES NO PEITO 
I NAS 

COSTAS, ETC. 
U1STlIIA 6OANNOS 

' \~",~"7 Iii 

o HSTAJ)()- Quinta-feira ~4 de Mal'CQ de 19J1! 

P~armacentico"José lugusto de Faria 
SANTA CATJ-IARINA·-fLORIANOPOLlS 

COIIIIJldo 50nimcIlln de drogas, produclús chimico8 c pbarma. 
c.:ulicos. Sl"cçào e~peclal de perfil marias do!\ IlItlhor." 

fabricantes nacionaes e estrangeiros. 
1 A\'iaIlH' r cxnct3 e escrupulosamente ag rrccitils mtllica~, sf.' lhlo 

! IOliu~ll1d:Uli~p~;~iriim 
I' \lind. d'ahí o resultado do cHtito extraonlinilrio tios IfIfdíf:l-

1114':lIh.h. que são manipulados n~Qta pharmaoia . 

i\ão se fazem annllncios para vender 
barato, Pêr:~~'tl~ti;l:,lljPulaçãO

II 
uand. assim )Dsto motivo aoS Ex1ltoS Surs. lI1~dic09, d~ ohrt'1 

\'arem Os resultados s::ati sfacl onos dOi 


mtuiumcn(os que aviamos para os seus diint~. 


Ess~n9ja de qualquer perfLll11e. vidro 7$000. 
só na pharmacia 

048 Santo Agostinho 30v ,,':3 

I
1. __ ,: " 

Viajar 
Q .... l\d~",yis;. r a C.....l1<>. ~m Vapor, AI&c..

:'~I:!:~~:::~"!~1F~~ 
Chuva. toda a vez"cí.ue mo ha~" P.ft.-uwc ~ 

~ ! ' ~~~~~~~1o:ftfb';~~~$~t1~~t~~=ti:; 
~ ~~~.~e~~~~~'~~tà1{.i~!r~ ~l:e . 

G.ateira e logo e~.l~i!'l~r?iÇtl,. . 'A;u! 
Q\lando fizer alguma viaae'm, leve "Dlpre em 

Bua ,l1Iala al~\,n. , Vidros d. ~~,U~~D'. ~~~!fr.~ 
Com os ,aLalos ,do ,~apor. ou,1.da,~t~.~," l,4e t 

F:erro, com o ~ol ,ou a.c~u,,:"~, JlW LC '} 0" , . " 
~;;'i-:~:~d:'s~~(~9t.n~~â~·:e1l!j?~ ": i. 
raiva ou pe2a r forte' ti Utero · ' 

desarranjo,' que poderá :;er ,,'ri

' Molcstia Gra,'e! 


Por i .... , é de enurme prudencia e muito ,uti! 
tomar uma coJhc~ de châ de ~e,!!l<!d.r, q"f~ir•• 

Qualqu"r perturbaçãO' do Vlero , pode dar 
comeÇ<l a Molc.tias perigrn;as e MaJeM terrini.I 

Dançar 
do?ikiil~:~~ad~:rTi~~~:~ d~~~~: ~'::'e r.;:!::a~ 
de Automovel, ao chegar em casa tome, sempre 
uma colher de cItA de Reg'lI /ar/or Ge,a(elra 

'Tinturaria da Moda 
- Rua João Pi/llo 34-Phone 311 

Cemplelamenle reformada e contando com pes5eal ha~iIila4r, 

no ram." está ~ta casa apparelhada para servir .Ia rr.elher 


forma, a sua dls tincta freguesia. 

Lavagens e tinturas garantidas, 

A TINTURARIA DA MODA Esó emprega nos seus serviç(ls material exlra, 

Cuidado c rapidez no trabalho e modicidade !tes jtreços 
O 
U: 

Nãe e~qlleçam. E' nH rua João Pintf.l 3-4 
[<>}lono 311 

RIII:J~I!S DAL GRANDE 
SOMBRINHI 

T eftdo .ido deixada na r •• he· 
drol. ap6. a mina da. 10 horas, 
uma .ombrinl'8 de estilo i.ponê., 
pede',c á 'penoo que a levou por 

;~!.nVi,:onfrl;orúede Õ:;~I!&·/)·reto· .~)«XX;~lOiaOkpaOlCX)iQ()OOi(X)tC, ~G, ,~. 
n. \ti. 
110) 5 V-4 

~'--ElI-DE-SE r::~~~6~n~~~ ~!rr2!;, ;' n . es1and.o a mesma t:m 
boas cODdi~ü• • , tcurte> 102"0 cconomt
~O, (lia, elc. e bem p~,to "ma éX.QI!II 
lonte praia d. bánho. f:\I.ott d. ...,. 

~:r:~e ~!r~ ~~~a Pd~P~::J~.'If~;~t~ 
mosma t.:Om o seu prt~prletario. 
49) 15V- · W 

,ç~.P'.OS
Aviso aos meus freguelles e 

80 publico cm geral, qué acabo 
d~ receber 08 ultimas modelos 
de cbapeos d~,~!~._~_e,y!?_eJ~.o; 

,""v,~"...JU. C ~ ' "pc:;:,r;. 

107) ti V "": 5 MARCA ' REGISTRADA I::--------=-~-~---, 
IMPORTANTE Dr.Bulcão Vianna 

Pllanll - (Phenix e o unico Negocio urgente ,!ome do legitimo emPlas-\ Consultas da 1 ás 3 da tarde nos altos da 'tro). Exija na pharmacia o Pllarmacla Modema (Pra~a Quinze de Novembro), Vende· se o prcdio 
Fernando Machado n.nome Emplastra Pbellx, o AOS POBRES - Consultas no Hospital de Ver e tratar, com omais antigo, o mais usa-I Caridade. ás 8 horas da manhã Medeiros. 

dp e o mais conhecido 143 ) () 

I~OTERIA IJO EST.A])O 
A MAIS ACREDITADA LOTERIA DO BRASIL 

Contribue para SarHá Cathariná CQm á elevada somma de ••••0:0•••000 em cinco 
<tnnos. Extracções ás quartas-feiras em urnas de. crystal movidas a electricidade, 

com bolinhas numeradas por inteiro. " 

F.iscalizada e garantfda pelo Governo 

Proxima t.rtracção QUARTA-FEIRA : 1~O~DPcQ$O!lO ••r i$$OOO 
Extracções em MARÇO: 

Quarta-feira 2 100:000$000 por lí$ooo l\OVO PLANO 
Quarta-feira 9 100:000$000 por 13$000 
Quartd-feira 16 Joo:ooo$úoo por 1'7$000 NOVO PLANO
Quarta-feira 23 100:000$000 por 15$000 
Quarta-feira 30 100:000$000 por 15$0(')0 

I'labilitem-se na iIiegualavel Loteria do Estado. Muita sorte e pouco di,spendio. 
Chamamos a bôa attenção do publico ' para o vantà'joso Plano que vamOS iniciar 

em Março nos dias 2 e 16" c,',om (l pr(ttemio,' má,ior. de CellCUrll "r n.o, 
- , distribllinddl'i1!f~! I'AOleHJTl1('~RreIDJlAli8f ~ [lIJMJN' [N'S' E 
CONGESSIONARIA: ,1dIMI;M ' " lii "';' 11 I: 

Sédes em . Florianopolis e Nictheró)', e 'Aiehéins )dn '1 to'dô'lI'ô! Brasil. 

da Rua 
63, 
leiloeiro 

V. - li, 

Cinco vant~gens ,da 

SANTA CAT:HARINA 


la.-Concorre com 1.208.000$001) para o Thesouro, 

isto é, com quasi 7 '1. da' arreeadacão total

do Estado, "t' 

2a.-E' uma Loteria reconhecidamente honesta, 

fiscalizada e garantida pelo Governo, 


Ja.-E' e~p[orada pela mais popular or~m!1Lz~ç4o

lotenca do Brasil, fi que vende a preferIda
I.oteri!! dos Pobres, do Estado do Rio. 

4a.-Desde o inicio vem distribuindo s~rtes , por 

todos os Estados, tendo em Santa Catllflri
na' balido em seis meses um record nüóca 
Igualado em varios annos. '" 

Sa.-E' a ,unica que é , ;otegilta " v.ef,dadein~!ente 
Q,or ~anta .Cl!tharin~l, a ~nilagrosa: 'Santa de
iflonanopolIS. " , ' j . 

~~IIIE~~~.m..~.................................... ~....._.a...n.,...T~BUE.BI.d&lB""I~ 
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(3) o ESTADO Quinta-ieira, 2.4 de MArço de 19..12 

'111 d.iIIlssi. usr. Mlmeill
,O Estado Car~!SI ,I 

I Rio, 23 - Tem·sc comoI • • 11 • muito significativa oos meios
Dtartt! ..esP/J.r!mo

Sem llgaç6t3 pollt/Cas 

,R. Jacto«.: GUST10 NEVES 
e CASSIO L. BREU 

'Gerente: JOÃO dEDEIROS 

ASStGNATUR i\S 
Na Capital : 

Anno 35$000 
Scmcijlre 18$000 
Triml'stre 10$000 
M8s 4$000 
Numero Ilvulôo $~OO 

a No Itztrlior: 40$000 
Ann 

~~~:!f:e ~~~l: Idir os desiinos da Justiça todos ~~-I~:~~,~;~~~~lId~It~~It~~ss;p~::;~u~~~ções s)phihticas e de 


Redacção e Officinns á revOltUCi,~nfiria, ~uv~fo~~iue~ 911 nã~-;gc;pga~~:~::;~;~tr~ ~ã~.~~~:!J'e~fi~3;tr~f~~ o ELIXIR 

rua João Pinto n. 13 ~~~I~:S~~lU~ ~~vavel miuis. L; E' o uni.eo. Depurativo que leru aueltad.o dOI 1;I?!pi

l'cleph 1022-·Cx. postoI 139 tro. p ta.., de elpeel.h,las do. Olhai e da DypepSla Syphlhllca. 

....------- co~t:~~i~~ 3i~i~~:~~~o~ ~~ ,=·~-~ü!;~III~ii~~~~~~=~;=====:;' ' 

ip:llilicos o resoluçilo do sr.G,;. 
: tulio Vargas, r1ecidind'} se, fi · 
10alDlente. 11 d~cretal', li pc· 
' dido, li dcmissào do SI'. Mal/ · 
: ri cio Cardoso tio cargo de 
ministro da justiça . O <lecreto 
ds.ignado logo após" chega, 
da . do sr. Flol"c~ da Cunhu 
pllrece signiliea!' quu o Chele 
do Govc:rno Provisorio roi 

, aconse!hado pelo interventor 
. ~lIúcho, q :l e té'l'ia fe i t.o 
I àciente dn illubalavel determl' 
: n"çAü do sr. Muurlcio Cal'doso 
Iem não voltar ao Monl'oe. 
' Desde ontem, os boatos co·
Ilpl~~;~~~~da~ee~r~~rvÍl~á~r~sf 

68 tUdO um pouco ~}~~~J~lA:~:lr;t~~~o:~f}i~'I--AI t· ',1 d d fi' " 
"- lucionllli~ta e o Govêrno Pro· . 1110 ~~,!{\ nra B orlano'nalS' 

EXPOSiÇÃO AVICOLA E visorio que não Hcaria, desse 
INDUSTRIAL.-Em 19 do cor· mOIJo, inleiramen te sep~rt\(IOI
renle m,;i inaugurou-se em São do Rio UI'ande. 

('aulo, no antigo edificio do fô· ••• 
ro. civil, ~ma g~ande exposição Rio, n. - CnmmentRndo " 
aVlcola e mduslnal, que tem por (aclo de o sr. Getulio Vargas 

~~ml~';!~:~\~r ls:~i~~~I~rJ~eq~~Oé R~~ â~.~~~~rn: s~~1r~:t~~ s~~! 
lima das indllstrias ma.is cfi~pen ' (lesignado um ministro do I 
sad(Jra~ e indi.pc~savels á allln~n' supremo para presidir o in 
tação do po.vo, amda não ath~. querilo n;) CioSO do .Diulio 
Riu no BraSil o grau de aperfe! Carioca', diz o «Dial'io de 
çoamento que possue nO.5 pai ' Noticius" que o sr. Getulio 
ses eun~~eus e noIle.amer.'c~llo5. Vlllgas mudou de opinião e 

Os VI; ltantes da exposlçllo a' mudou pUl'a melhor. I~ verdade 
vicnla e industr.ial de São._Pdulo que a nova doutrina aproveita 
lêm uma opllma occasl~~ de amigos seus, mas pouco im·, 
apreciar (1U estudar a ullhdadc porta. 
dos melhodos ~e criação mo.del. O que eumprl' assignalllr é 
nos. que são Simples e hyglflll' que essa nova dout!'lnl é 
ws. Durante o cerl~me esses verdadeira justa e de acôI'do 
methodo!.' são praticamenle ex· com ella CerlanH'~te, o SI', 
hibidos. aos i~teressado.s . Getulio "vargas baixará um 

O maIs CUriOSO, porem, de~la dccret,) eXlinguindo os ultimos 
exposição é que dIa se realiza vestigios da malfadada jusliçll
~~s::~~~~~~:~I~e~~ga~l~ ~fuem~s plJliticlI. 

gem o que, aliás, explica·se no 
prop05i!o de se querer demo!!,· 
Irar que mesmo cm épocas IITI' e 2iOSOOO A maior pari e da 
proprias a criação de aves torna· madeira exportada foi o pinho 
se lucrativa. preparado que se destinou ás 

MOVIMENTO DA BOLSA republica~ do Prata A preplllação 
DO RIO.-No anno de 1931. as da madeira para a _exportação 
transacções da bolsa de valores con~el1tra·se nos Esto.do do P~- , 
do Rio obtiveram um récord nun · rana, Santa Calhanna e RIO I 
ca alcançado, accusando um mo- Grande do Sul. 
vimento de 352.070 contos, o IDEIA GRANDIOSA .-O enge 
que significa 90 000 contos mais nheiro Herm2n" Honnef, que
do que o instituto congenere de eriRiu as grande~ lorres de radio 
Sãu riluju uu i i-I~5mu p~ilüdü. KÜjjig::,wush::r"üu~cI1J Ait!o çii) 

~:v~0~~ar:J:~:~t~n~;1~;I,~~? ~~~h~~~!n~~ a:;:;'~!f~c~~nt~~~~ 
centos. Em 19:JI fOlam negocia' de moinho oie vento, por meio 
dos na bolsa do Rio 60.000 conlos das quaes elle rretende aprovei'
dedoclImentos estaduaes, 30.500 lar o v~nto para abastecer CO'11 
contos de apolices do Districto energia ell!ctrica toda a Alema· 
federal e 21.100 contos de titu nha ao preço de um PFENNIG 
los federais, Seguiram·se as ac· (40 reis) a KILWATT · HORA 
çõe5 dos banc.;s co~ 10.1.00 As experiencias feitas numa tor· 
contos', as acçôes· das IlIdustnas re desse genero, de 256 metros 
com IUIOO contos e as obriga- de altu.a, deram .oplimcs resulta' 
ções industriaes .co~. 8.600 c~n· d(J~. Agora cogIta· se de cons' 
tos. As vendas ludlClanas athn· trulr uma lorre de 270 metro,; 
giram 7.800 con!cs. . de altura ... Na agulha ~a torre 

O numero de IIlulos negocIa· serão appllcadas 3 turblOas de 
dos em 1931 constituiu igu~lmen' vento de 160 m~tros de diame ' 
te um record, pois subIu. ao 
numero de 782.900. Anlerror' 
mente foi o anno de 1928 que 
teve o maior movimento com 
751.300 titulos. O movimento 
médio annual do~ ultimos 5 annos 
foi de 621.700 .lItulos. . _ 

O valor médIO de cad!l tttulv 
neaociado em 1931 fOI de rs, 
450$000. .. 

EXPOTAÇAO DE MADEIRA 
Em comparação com os annos
antfJÍó~es nlo houve no Brasil 
no 'anno 'passado grande dimi: 
.uição na eXPol,~ção de madei· 
ra. O movimento des nnssos 
mercados de madeiras nos ulli· 
mos 53nnos foi o seguinte: 
anno toneladas valor em contos 
1927 119-761 24.216 

ill28 112488 22521 

lé929 127.220 26:602 

11I30 115.549 22.581 
1931 1016i8 20:268 
~ 

tro. O enhenhelro Honnef de· 
clarou que com 60 dessas t~rre.s 
espalhada~ pela Alemanha lOteI ' 
ra ,p<ldcrla fornecer a elcclri 
cidade necessaria para todo o 
pais. _ 

PRODUCÇAO DE ARROZ: dos encarregados da entre~a. ~a, bem Chevrolet, completamente Gelullo yargas,. em sua respos- NeUa sei vê ~ que de .:fais moderno 
São Paulo é, ha alguns annos, c Agua IMPERATRIZ a domlcllto i refor~~da, tudo por preços de ta. as alHa habilmente ás costas existe na sei.lIcia odontologica. Os 
mais importante eslado na pro- 05 bl6cos de 50 r. 100 vale. pa·, occ1slao. do sr. Mauricio Cardoso. Con· preços dos artigos do rasoavei~, suas 
ducção do ~rroz. No anno pas ' ra .o pagamento d~ alfua distri· i GVel e tr.atar a qualqu~r)l~ra nR clue di~endo: ~~~~~~~cg'ecs~:~~f~;\~~eb.'!,~~a~':,"nif.~~ 
sado prC~UZIU 360000 toneladas. bu~da em seu cammhao. ; __~~~.l!(!!~IS .. _....( .o ....~-: 21 '0 Imal da 10~Iga ,CSI)osla pa· complicado app~,.I~O pr!"thctico, .ali 
Os demaiS estados produc\ores Esses blócos. que solfrem em '[I I rece ser um appello á. volta do está em expOSIção. Opltma oceaslão 
deste cereal tiveram as seguintes seu preço um desconto dl' lO I., , Agua lllglez. WERNECK sr. Mauricio Cardoso ao minis· para os sr•. clrurgiões - dentistasrefor 
colheita~: Rio Oranda do Sul 
264.000 toneladas Minas >56.000, 
Maranhão 40.390, Sergipe 35000 
Piauhy )0,000, Santa Catharina 
20,850, Ceará I!).~, Pará 14.4.40 
Paraná 13.700, RIO de Janeiro 
12.880, Parahyba 1.0.780, Bahia 
10.780, 'Malto Grosso 9640, 
Alagoas 9.000 toneladas. 

A producção do! territorios 
restantes não chegou a 5.000 to

.. . 'd' t O O meço neladas'da~~.~~I!d~~~~ÚI~U ~~t~e 195$000 I Yiríblls 

• . ... ... \ . ... -t I • • 
\ 4 PASTAL 

I 

I 

Eli~ir91:4 
Com o oellllSO, 1I0ta.se em poucos dias: 

1'-0 sa ngue limpo, sem Impurezas, e bem estar lIeral. 

.·-Desapparecimcnto de Espinhas, Eczema., ErupçOes, fu · 


rur.cuI3~~~ecS~~~~s~,~~i~~~~ob~~~:ie~~~~·iir:tCÚMATlSMO, d6res 
dos ossos c dôres de cabeça. 

~. I 1Ü ~~"n U UU· 
. I 

J ã C
de 

eO O asca S 

Rua Padre M;guelinho s/n 
(Bai xos do Centro Popular) 

Especialista em: installações electricas p~lra 
lu z ê força, auglllentos e reforméls de instal
lações, con~"rtos, lllontag-ens e adaptações de 

'" 
todo e qualquer apparelho de electricidade 
como sejam: motores, fenos de engommar, 
iogões, etc., etc. Posr. uindo para isso todos 
os lllateriaes necessal'ios á boa garantia ' dos 

CO',I allto-canll"lhão aproPrlarlo e com todos 
. " 1' 

. , OS ,eqlllslfo~ . Cf
.

·e hygleTlf!. 
i A entrega a domlctlLO será feita com a
I maxima pontualidade. 
• Peso absolutamente cerlo e claferida áYista di fregles.H"I b d V CDI I te

1 deran o az O~ar 811\1 _ _d I~ " bl. 
" e 1 c é:.t. o - t 1 1é o 

•
Pedidos pelo telephone. n. 1660 ou pessoalmente. 

servi/os executados. 
.,. 

Venda por preços sem COI1Cllrrencia de: 
lampadas de qualquer typo ou voltagem, ma
teriaes elec!ri(;l! s em geral, motores, terros e 

outros apPi1felhos. 

Visitlle a fnstalfadora de Florianopolis, a uni
c a autoriz ada pela Companhia Tracção, Luz 
e Força de Florianopolis, a executar todo e

I . rl I t"d d 
qua qut:!r serviço e e ec nCI a e. 


104) V. -7 


de- 8 
• 

rAU 

Mercado Publico 
Entr.ega a domicilio 

\
I 
! 

lIa borcil. pois,
evitilr·acarie dos dentes. 

desinfeCla e refre.sca il bocca. erl
durece i1j gt'Jlgivt!s.c:om1:are omáo

hülito e c\'ita as pedras. 

Centes.tand. afflrlllatlyas da 'I "'''rrel·O Aere'" sr. Gllall. VII1IIS '-IY Y 
___ . 

Rio, 23 - O .Correio da, Aeropostal .J 
ManhA> commenlaudo li ras I ~ 
posta dada pelo presidente . <:::;;:;~:;;""I)~>:.~.J 
~~t~~~OA~:rr~r~~i:~I~~r~~~~1 Jorrelo'(\~;",Y Aereo 
l~m que diz que a aCluação Fecham'se as malas. para o 
d,) governo provisorio não NORTE e para0 SUL, ás sextas

. teve linalldllde polilica, vi friras ~s 18 horas (registrados) e 
sundo. apenas, administrar láS 20 horas (porte simples). 

. isento de prt!oeeupnções pRI"
lidarias, R8sigDala que quem 
promoveu, directa ou Indire- . 
ctamente. 8 comp09içll.o de \ 
uma rreot!l unioJa dos dois 
pnrtidos polltieos em S. Paulo 
foi o sr. Gelulio Varglll'; e,, 
em Miolls, segundo testemU' ; 
ubo pessoal do sr. Olegarlo 
Maciel, lambem foi o sr. 
Getulio. Vargas quem acon· 

Rua Cons. Mafra, n. 8-A. 

Condor 
. I1 

.

...-I·•••••MI!!II!;~ 
"li C lU S.a:ac;; 

' U\~ 
Fechóm'se as malas para o 

SUL ás lerças e sextas.feira., 
ás 10 horas (registrados) e 11 
horas (simples); e para o NORTE 

143) 30v.- 2 didato da AlIiança liberal, estar 123) 10 !-alt,-4 
- hoie definitivamente resolvida, EII-si." .., IrII.'SAVISO DESASTRE DE Cita. ainda. as reclamações do 1'-...-1 
I AUTOMOVEL Rio Grande do Sul, quanto ao d.atlr 11 

VIRGIlIO MOURA & CIA., I projccto da constituição, effecti· 
LTDA , avisa aos seus freguêses: ,vende se I Chcvr?let de 6 vação de alistamento e fixacão A casa Mii}ler 8< Irmão, á rua Traj•• 
que já se acham á venda em mão: cyhndros e urna barallnha, Iam· das el.eições, dizendo que o sr. ~~:c:~~o~~ ã~u~~ra!r~mo:u~:~:!~:~ 

selllou a lundação de uma . ás terças·feiras c sabbados ás 
legião revolucionaria, com; 16 horas (registrados) e ás :~O 
(Mos de partido pOlltiC,'; e, ' horas (simples, no Correio). 

r~:~~r~~~e~flÍo !~~r~e~ R~ i Pa:air 
M. I 

Pl!ngunta eotão: .... 
'C. amo se pode admlltlr que I ~ 

a dletadura BIl tem eooduzido i C~ ., 
. cOla d~ preoccup ÇÕCB Dar I 
~1dllriaB?' ~. . I Fecham'se .as 111~las para O 

Relere'~e .. seguir ás pa- SUL ás qUlOtas·felras ás Ii 
lavras do 'partidos 'gaUChOsl heras; e para o NORTE, no. 
sobre o caBO de S. Paulo e mesmo dia, ás 20 horas. __ 
do empsstellamento do .Dill COIIVITE lOS DEVEDORES 
rio. CarioclI», e, reproduzlo~o DI (ePEIISIO 5.11'1 GA'HA
as decbrações do sr. Getulio n ... 
Val'gas sobre 08 inquerUos n •• 

~nust~r~sa~~s aft:~~ad~i>~f:t os Por e.le meio choruo a todos OI 
Se ha nesta cidade d~is inque e»-pensionistas da .PensAo Santa 

ritos de cujo andamenlo não se Calharina>. que;alé agor~ não 1.I~a . 
têm noticias el1es são os deter- ramo. leu. debitas, a vlreru faze'lo 
minados pa;a descobrir quais fo- até o dia lO do mês de Abril 
ram os autores ou cuinplices da vind!,uro, lob pena de eu Ih.. 
destruição pardal do mendonado dechnar o nome pc" eola. mesma. 
matutino>. . columDas, cham~dool nominal-

Passa então a tratar da res· menle ao cumpnmeDto dOI leu. 
posla d~ sr. Getulio Vargas ao d,ver.... ElSe convite é eltensiv.o 
item relal!vo á libeldade ~e im o a todos OI _na devedores parh-I' plensa, dIzendo que haVia tem cutareo: • 
P'J de s6bra para essa materia, Flonanopohs, 18--;3-932 . 
promettida na plataforma do ean. losé Marfim da SIlva 

foram instituidos para facililar I tonifica e faz eogo"l.,. lerio que occupava. Accredila' i'i~r)cm o, seus gabinetes. (15V-6) 
aos fregueses o I"lagamento da; .. . ..... . .. . mos que !sso. não acontecer~. A ________ ___ 
ugua . i .. - . -- - .- -- - -- ,. .•.. _ . e.se resr-e:to, mesrr.o c.m a vmda _'____. 
17 30v.-29I Optlma occasllo inesperada d~ general FI'.lr~ da---I-···-P.. , I I _ Cunha RIO, Rodolpho G. Hlckel c Di·a~ por .sohclhÇãoAu as artlcu ares v d 24' do propno sr. Getulio Vargas, nhh Praça Hlckel parti. 

, en e·,e a cala n. , a rua as declarações dó ministro da cipam ás pessoas de suas 
Prepara· ~e I,ara exames de ' jeroDY~o Coelho, recenlemente re· justiça que se exonerou são ca· relações o nascimento 

admissão e curs~ prinl2rio . . Ic~n.lrUld. e .com lodo. o, requo· teaoricas" de seu prlmogenlto
Tratar rua PreSidente COUtl·. aUol de h>:g••. ne modern., ___________ RODI 

nho, n' 114. . . . i Para ma.. Info.rm~çõe. a me Im Oi !areade tratamento! c~elo. de Fpolis:', 18--3-932. 
Ensina-se á domlcllto. ,rua n. 5. (Confella".) bom senso, paz e .harmonla, tem o .eull...!I;;:.;31:1.).....,___...__, ~3V;,;,.;;;;-,::3-1 

I!lO) 30A -1 Ó 102) Ó V- 5 telepholl. a.tom.llco. 
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,1, Empresa Nacional ~8 lavegacDo HlBpcka 
' tl'ln; :,p~!-l~""t~gi rl o d~ pa,,~ agci l'oli e de Cit ' g a ll com 08 

pa-q~(~te~ ;i!;~ç~_I:tª~,~P~~e,1 t cAnn~ e dlax.
ExposiçãO de Moveis 
d. afamada fabrica de moveis movida cl ele 

ctrididade de SIIIII,lIÍel$li,lI' iseaS'vâ'.res 111 "rtllIl "'rfIIIfIIIl 
':'/" :': ';"r~ ••-.~' ~./ ",~" , . ,~' .-'" ...~- .~~ ~' ",_"","" "-,, _~'''''''~ 

Guilherme Ladwig Junior Linha Florianópolis-Rio de Linha 'Pafà:n~é} '~aI8n- Unha 
Janeiro, escalando por Ita. do por Itajaby e Sito o l?lorianopollt

CURAM 
" 

jaby. S. Francisco e Santos . Francisco , , Lc~gunaICUlUat:!!~~~ir~~!rnfz~faf~~~~~/~ mais It/ 

Camas porll casal. • tle 36$000 • JIluis 
 RINS. ""-· ..t"''''' .... 


Lavatorlos com espelbo. . d I) %$000 • mais BEXIGA I "--:1,'"'''-' 

"enteadeiTa!l com 3 espelhos • de 85$000 • mais 
 E Paquete Carl Hlellcke, dia l' ., ~ \" I Guarda rouras. sem espe lbo • de 100$000 • Illu!s I ( -'\, 
Guarda rourJas. com e8/1elbo • de 132$000 « mais ACIOO URICO 
Bió1s • t1 p. 32$000 • mais Paqulltc Inol, dia 8 Paquete Max, Paquete lia.,ELIMINE OS
Guardo louço8 de 100$000 « IUais dias 

Guarda comidas de 60$000 • mais VENENOS DO 16 ,Uas ti e 20 2, 12,17.27 ;
IPuquele C.rlH8llpeke,dia
Mesas de jantar. de 28$.000 • mais 

i
 

Mesa elastica. • de !l8$ooO • mais 
 ~~~C~~I ~~EO. Paquete IlIna. dia 23 
f:f:ldciras (duzia). • ele 96$000 • mais 

Mobilias completas (lO pe ças). de 154$000 • mliis 
 Saidas 

Mesas de centro de 15$000 • mais tu~~ocUOZ~~f~ Saidas ás 7 boraslla manhã Saída:; ás 2:! horas ás 21 boras _ 


A VENDA 

Além das vantagens que se offerecelll com _o_-=:'-=-:-=-~_=__ ',,Avis-o:..:t.~~~ci~;l~â~~~~~i~a.d~ - ~':~sari~il:~~- ~ C~~g~~ 'éf~i\~ -pci~ ,~preços éÍ vist..-t tào razoaveis. \'endem-se 


lambem moveis em geral li prestação. PASSAGENS: EUI vista dI! "rande procura de Ilccommoduçõl'B cm n08801 '?'
I
I ~"' 1 Mli. ~apores. seillnti!icamos HOS srs. int(' rrssallos Que ~Ó assumircn.os comproml6SO ' ID)eOpositaKrioR:AEMER ~r. IlJ& DI' DII6m"n ! MEIO DIA dos vapores.cum os commodos reservedos. "tê ao da salda nossosli, 

ORDENS DE El\IBARQl1": - Pul'H fncilidode de serviço sú d aremos ordens -LEOPOL OJllsuftas mediras das /0 de ll mh,Il'lIul' fi té 00 MEIO lAA ja sulda dos nossos vapores. 
Rua ioão Pinto n 16 " âs /2 c tias 3 ás 5 ti Rlla I- Par" pU6sageD8. In·tos. ol·(ltms de l'n,harque ~ dem/lls inlorJIlllç/lr,t;. com os 

, . • João Pit'to /3 sob. Pratica lIi projJfle t!lrioB 

- -..--- ----- - - _ - - qualq1!fr exa!l!~ de l.nbnrn· Carlos Hoepck.e .S. A ,
I 

~~~t1H~9@§l~!l~@OfjOO.!\'!O§Çj.O I forio ,,~~~PI~~~ff(r;:f{10 de li_"__ Conselheiro Marra. n. 50 I 
~'t ~~ - 1 __ - -

RUR 

IIIm__ •• '~ 
; Peitoral de Àllgleo ; -----.--~ I~•••OO@.'7•••••ccO.c.••••• 
~ lelotens" • 6S~fIDIUpa(ao mep{8olll, ~~!i i~1 U!!i à·· : I 
,/. , . • 8PltnrnetllB euonlunUêS I ~ r;o ~ : i ~ ii.; :s o ,. \} •\~ o habil clinico pelotense e distillcto secretario do dou· [ Y ~ ~ ,.;i ~ ... ! ... .., O cC ;;:';, ' • 


g;~ to Cenlro Medico do Hospital da Santa Casa de ~ ,, ~i!::-;; ~:; o .. ... • ~ 
 I
'ij. Pelotas. dr. Francisco Si mOes Lopes. ,ssim expcnde sua ~ ~ ,. 3~ fi .ll s si aj tO ~ 
i 'íi ori J1i~o. acelca do .Peitoral de Angico Peh;tcng~ . : ~ 11 Ensino pl'lÍtico ' .. '" li • õl .~ ~.. ~~" 
r, IIImo. Sr. Eduardo C. Stqueira. .. : i ... oS.g ~] r ~: ii ti i4 ~0/ Os resultados il!equivocos pormim constan lcmente ob I In fo rm. çàe. ne, la redacçA :;:O,!" ·~8. ~QI~o .. ... liill. ahtfJ tidos com o .Peitoral dc Angico >. preparado nesta cida- .. I O .. ~ :4 'IiIT

~::l de sob a vossa dirccçãv. lev3m·me csponbncarncntc ii pf(: ~ i _ . . ~ _. •. .=~,... .. Svi c;:a ~ '! .:... • 
0> goar as suas virtudes IhcrallclIt ic;;s e a aconselha-lo con- IV d .~"~'I'S ....,g c.-. .. !I~;:;: ,It & I 

io:.:;."} fiante em todas as moleslias do apparelho rcspiratorio en e·se b~: ~ 5~ ~ i'c -fi ·g!V!lI:! ~ 
~.~. ~~.o~~;a~~~~a~5~eefW~~; · eS~~~~;t~.aq~e~I~~ ~~ç~~;:h~cs~i~; , cas ,. no cRnto do Estreito, n, 130. ....;; i~] L_~il~g!"i !: 

'''11 preferi-Iv a qualquer preparado eongcnere extrangciro. : Par~ ver e lrolu, no mesma com o """ - .. -1 111 i " o 
~~ Apreciador das SUãS qualidades balsamicas e sedalivas. !. eu rropriet8rio, l\1..nocl Fernande, Cí o~ IZI I~ I'" It ~ 
.]. L . .c:I e~!! c:::a ••• C) • ' V" 

@ ~f~~~ ~~:tged~e~~~er°d;~~~~uf.c~~~ l~~~~ a·~~ii~!~;rgda" ~~: i l}~r'ro. /O v 7 .! ~.; ~:I j!~ =i !: 
l"Ji) ~~riSat)~~ôtas. 2 de Se\crnbro de 192~. i (ii::~-E:3t:::3-€::3E3~ji:..,..",.' c;2 ; 11 ;:> eli ~I! ic 
t$I! (l'irma reconhecida pelo notario A. E.f ich~r). 1]1) Fatar de casa assrada e 'Y. -<I 1l~1 C3 3:isãllt I ~ 
• Exigir o Peitoral de alllCI Peletense i~ SAPON~~~OnoDERLEY ~ I~ 

1i3J L i(;ClJ <:u 11" 511. de 26-3-91)6 I~ Exija .o do seu fornecedor ~ i ~ 

Ii& Deposito ge~al. Drogaria SEqUE!I111- PelUlil& :]1) ou procure na !li Ifi} Graudes e pequenos l"dos procla! oJ~'~>~~: 1&Vt. :'IR~~é W CASA CO MBATE IJ ' '~
~t~~c~aE~I~~;;~~,~~~~~: óiH~~~~k::\1I I t) mam o Pe4toral de Angico Pelotense. o 
... - II LI .,. o,· · P. d I I P ' d L V O" 1 , ~ de Nocetti & Cia. ~ elo dos ed'os a a resv"l'ados tosses.<:!t, ' nO " orn... Ivelra.· il O P 'o ,"to a UZ. lUva ';,,(.5- O 6iJ Floríanopolis w/'f..,, r rem j p l' II , 
~ l l!;>am. d" Olivei ra. Em Juim·iI!.c: He~r;que Jordan /I; C.. .... ~E3-E3"",~. ~ e bronchites. E' o preparado por excel
• et.: . tlll Paranagllá Alhrlo VeIga &. CI.:.• ele .. F€:3-E3~E3Ô1 , ,~ loncia. empregado em todas' as moIes-
O ." ~_ ..., ' :.. . , '" . , 'I'l .J~~~r;;; Resfriados? W tf tias das vias respiratorias.
~ ••f,I!_••a••'li~~·fl,i ,~@-.il:~~iI~~ ~~~r O A' venda em toda parte. 

-.' \0 ,I Pastas de couro, pro 11 ' ~.~CGG~~fJC~~~~-.e$~~~~e. 
l pri a ~; para escolares o no.." pcs,o.t esla segura-l i ,--- . - 
j Preços de 10$ e 12$: - uo. conlra accidcntcs no traba- G~)K~OOO ti ~ ooo@ooxaWOfABRICA DE LADRILHOS ~ C _ I~ RN B i . tho. na CIA . ANOLOSUL :'ME
& a asa erau 3rua RICANA (quc temamcsm, . d- I Falia o aealauo lente da FúculdadeHVDRAULICQS ~ Tiradentes n. 3. ",Inlstr.'.ã:> da SUL AMERlCA).II SJ 30v-W II __I )E de: lIcJid n,l de POi'tr; .\kgr:~ a 

Grande e permanente slock de ladrilhos -Úq"u-idaçaõ . écãlc_ados"-i -'-'~-r[T;=;~:"0n';" f~~:: ~ do R?;' O~~~~e ~~tlasu~me~~e::;=~e~~~av~~~c~i~~~~o:, Rpara passeios. Variações modernas em cô d

!, r ' . 51 \.. ~J i ! ~ ~L,~ ". quer como clinico muito estimado pela sua excelsa bon- •res e desenhos de ladrilhos lisos para in· A Sapataria Müller. á RUA r ~;t,'t;; . . . ~l'!i:1': , ;, .. ~ dade. quer como escriptor primoroso. muito apreciado I
teriores. pizos e paredes, pateos e area5 ~?á"l~~~~;~~~ ~A~e~A;~;l~ i ~ : ~ f: , ~\ I I r::: o pelo :~'tt~~:~ile~~~~ot~~~njt~~tiça que tenho empregadofabricação períeita.- Preços vantajosos. 

stock de calçados. Aproveitem. i r..~ '.. • cc.m optimos resultado~ em tOda,S as molestias de ori- I 
comprando para as fest"s de ' ( . • gem syphilitica. li depurativo do sangue OALENOOALTOM T. WILDI Passos, sapatos bons e baratns. ! ITrinta ~nnos de suecc.so O formula do meu distincio e illustre cllllelfil dr. Frede- I• A liquidação é só este mês ; ' . ;;áo omcUlor reclame po r. 10, rico W . l{omano. 

Rua .Ioinville--FlorianopoIís··Av. R. Branco ~Ut4.CONSELHEIRO MAFRA,! ~L~y,iÁJ8~:~~~~ :~nE (firm~ 'r:o~:~ecf~~fa
i;i/\ 3üV.- 16 87) 30V. -!l ture embellezüroscabrl· -5 -

- v--.;;-. 'illIJiI•••II..........iiiI=-illliil~~ , -- - , ...._--- _oe il el~I}.;xq~~ed08~~~I'i~~-. Os mais reputados medicas de todo o Brasil. rc
'u' Dois pianos 2 eri~~o I cOllhe~enclo nn OALENOOAL uma lormula scientifica I-. .- se.~: i ~v\t "nd, 0..,cah~cie. _raz do seu eminente collega clr. Frederico W, Romano, fa

~1ilIii1§!~12I1t11§!12Ir11121~12I31l21ml2lrllf§JI2I[i!1il1l ~~~t;en~PI Ui dOA . ::~:ld~IO ~h.~ 1,', o;::r :~i~:~;~:~ 1I d~mtà~u~~i~~l~ã~ c~~r::~ar~~~Ii~~~~,~:.p~~o; i~~~~ti~i~~: :
II 

. Deuosito ~e mauelS emaieip8S ef8~Pll8(ãD de mo~els [§J leiloeiro rJ.':dei;o" ra ar co e mocidade, Nilll ' ceitam na sua rlil1ica privada e o emprellam etn todos 05 I
' i 85) /5 V-- t2 , . ~:~~m e8D::a_~: • rENP~õl·L.~~~I;~~~~r~~~~I~t~~~l~~1d~~;~~~!.d~~~: 

systema austriaco, trabalhos em colchoarias de 11 Jr.e:::H;=~,- o-l , como lo~'ão, ~ testados que chegam diariamen.e. não deixam duvidas; ~ 
lÃ! ~ l -h C '11' -e:::3-~l!: ::::", , ão expressivos convenientes ! Ouvi. pois a vez da sei·· h !XI omaz aml I ~ d h S ' ,e ar1os RelnlSC L9.I ~ Rua Blumenau 11 . 3 ""- ,. : ..,,'.::::~ encia ~n~~~:~a_~~e~~ °t~d~s y~hW~~r~~cias e Drn«a-

Telephone 1618 ....
M . . 11 ' ' . DoP.''C....At.un;;...· rias elo BraSil e elas Republieas Sul-Americanas.

44-Rua .João Pinto - 44 [I ]I) ovc,s e ms.ia ações , o.,'d... I ••• lli. N. 4 Am. D. N. S. O.-n. 211. 

~~~lIrIIL9.IL9.I~~~~~~I2Ir11I21W~~~~ .MXXX•••••••~•••••••~••
UiIIIa!B·!lv>1iWL1a I:i: · .:I_ ...__:lW_________________~_________________________!!__IBi3_~.r;lõIIIIIIJ"'''

Lic.sob n. 185 em 5-9-1880- e em 9-10-1897. Uc, por Decreto Imperial em 16- 12-1871 

b ~ ~·0 bi ~ ~ t ~FihS 'A 
DO DH. EDUARDO FRANÇA I Os dois juntos representam CAROBA E MANACA da Hollanda 

- para a cura externa. eflicaz. de feridas, darthros e suores feUdos, queda O ideal do tratamento. preparado pelo dr. Eduardo França 
dOI cabellos e qua.lquer m.oleslia da pelle, - U.nico remedio brasileiro I O rei do, depurativos para a cura inlerna de syphilis, i,"pure~a, do 
adoptado , na Eurflpa. Amenea do Norte. Argentma. Uruguay. Chile. etc. Preço,de cada .um 4$000 I sangue, rheumatismo• .leddas.:,,~ore.<i'0ctc:' "/ ,. ,•.-"" . ,<" 

Unicos depositariosno Brasil: .r.I.1 f,,1I111 C.-Rua dos Ouriveis. 80 eJ)Oe S. Pedro 94-B,io d~Jal1eiro -Na Europa; C.Erba e-AiMahioii j'-":Milãodtaliá% 
~"::;:':':"_ :_< 'i" .-'--"_ , 
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f�!�!�lJ!I!I!!!!!!!!I!!I!_______________.O..ES•.T~n{)- 9uinta.feirá. .24;:.ilelM'arco-rlâ f9SZ:"? ,. , 

S~e::::Hii:3E:ii~.~e.asa~E3C3E»G!!1S!1.tàiEIJ"E!I"'lE!IáE!!é'e!!3~CiI~~ 

'~. qr!~~s~!1~~;f {~r::: f t.~f$'~~f~:r~~~i:s I~~i~~~~s~~it~l:~r:;, I~;.~~:~~;a~~\~r.i'll : . '·~i.r.::t.....'".......r ....: ............_........ ·.................1..
" ~~·!.:;j~:- ...... .....a ...iaI..... 

ar 

...
, ... •.. ....u.. .....•...•...•....oI...:~ 	 PRLOS HOEPCIE S. L..; Floriantlpolis- filiaes ,em ~) Blumenau, São Fraflc~sco, Lil~una e (]uges; :>. . " . ,... ...........'". I 

~~~E:3E:3E::3tct~E3fL3E3E3-E:iiH'C~)II~~~EB...E3E:it~EilI!S'I~íi:I:MI 

uEtltTAL ;:' .•II Gasalramel 	 Útil O PIIZO Il te _5 
· .' J tL"PUÇll .«'::.;' 
·Eu, 	o ·Df: Alfredo \'Ctf 'Trom

'''powJ!cy. JIIiz de Direito
I ..&fficinR t:ledrtl, mecan;ca 
I . d.~rtoi'l. . , da"lit:'Vara d.T ComarcaI .."E!fe".~~tn:" ,.i:E~='~:oS ., de"'Flõliânopolls\ Eslailo 
1 .Ollc:ular. R.gi.trl~ora. , Cos o ' de SífhlãJ Catharlna. na 

. ,. "órÍlia'''dat; lei; ele.I I~ra', Vielrol.., Armas, CI I 	 .~, FAÇO 'satier' aos"que O" prerimbo. Aut~malic"" ferros S'enll!' Cdilarde ' Ia/ praça. 'com oeier.tricos, rog~reiros, Venti
, Iadures, Raios \.Jllra Violet, , ' prazó "de ''ilei·(IO)'dia!f. virem c 
apf). de Mass31l'em, Moto· ' I. delle' conheciinento " tivêrein"que 
res, Dynamos, Arranques, . no 'dia 'vinte e 'n6ve' (29) do" cor

\ rente ' 'mez, és .'onze ' ·horas. no " . Businas, instailaçoes de local '. dg<iinhiovelpéi1liorado,oluz 	 e força. e demais 
porteiro " dos 'audiloriosdesleapparelhos de · pr~cislla. 
Juizo ·trá·r' a "publico· pr~gão deAtI.nde chamado a domi· venda e .arreniatilÇlo a quemcilios. mais 'der ti .. maior' linte oftérecer·Mudam ·se typo. Je .ochin.. 	 I_~ '"""'''<'

_tD.:Iü",li;i.~~. ~"I' ·v ~VQcê íI!o dt~ < sobre. 'aValiação de"dez contos 
de ' r~is ' (IOOOO$OOO)' a ' casa sitaPreços lTIodicos _Mas, pa~~~1i~~:f~~'r~~~po á 'rua 'Aristides -lobo, sln., cons

d. -e.crever, 

Rua Con.elheiro M./,., 53 ~~~~í~~~:f e o ~11tta~ IUlda·VC4 truida de ·tijólos, 'coberta de
576) V ll.... telhas; assoillhada, ' for'rada, envi' 

draçada, com ' diversos comparti·: carb~:en~::t(Iiau:r.:*:::1~·~cf~ mentos e' :leu respectivo terreno, ~~~ d.l!dão util li si, ao~ ~cus· c Á aocieda~. e on:!,lhor re	 fazendo " frcn~c ~ mesma' rüi, fün
medio para ! de InteldD , Seuza ~ Eu.: lido é IUIl prc~uiçoso, will preriaP-se 

dos 'com ·.quem 'de direito, conEspecialidade em lolhas, ca- altençll.oa setl aspecLo iinemlcn•• sua co, 
combater a. Tosses. lhas, chamines. ele. de cera. a leu vent"re induldo pua wr"", fróntando a 'ot!ste com"proprie

que é uln Opilado. EIn va de tite.r-IIt·o-piQ dade .do Dr.. Haroldo Pedernei.Bromii desentope os ~~~~\~a ~i~~i:.lJs~~!~ç!: ~~~~ . nuú!o "lftis hlUl'./i1lO e .po.ttiolicol!,cu.ral-o. ras e . a·leste ··tom · dita do Dr_
ru!móe5. SóltA ~	 fe.;a·o wtruJ., 11 -Neo·Nccatortna· : ;Voei Olavo' Freire. Esse bem foi pe.

~ Preços modicos, J' 

8rom!l ~ &.. gn.."1de .f  ~~g~~ll":! pnrr. o tra!:cillw. al.c~r. Nêdio. Vieira· na ·acc;ão 'execullva cam· 
- f;\.Ii~.:ia I:or.tr.. I::iaique lhe move Carlos H~p' 

• t.talTÍlo fi rlà ber.l-eltar. micilio. ~ ,·trá corno dias depoi5 cllc estArá ,dl.po.sIO nhorado a 'Manoel Natividade 

.. "ce". ..~' da A~"..~" .. 	 NEO'" N·ECATO'RINA cke S. A. E· paraqile chegue ao 
conhecimentll de todos mandei 

VeI'lÚf.~podel"':o, G~ndkfonado em cap~ut••·ftINM 
.da CÀ.><j,-.d-...ch'<l. hinta-feira Maior 

expedir o presente edital queDe:o~<~d'!"~!! A~~~~ilst r.tivn 	 ser' publicado pela imprensa eCOl!tcndií I~trad"outo dt CArDono em 50luto 'soIldo • ""Irmandade do Senhor Je sus d(,s 	 aflh,ado 'no ·tugar do costume.0p.!i.rna;r!y.le "'!e; a..to pelo organismo ItIImallCl. .. '. PassOs c Hospital de Cari da,te, <l osla na fÓ'rma da lei. Dado e passa'. . Capital , convido a todos os nossos Ir·AV.' S O do nesta cidade de Florianopo'
Em virtude do , d~spacho do sr. Delegado Fis- ~~;f~;, ~sCO~~j2~~~~~:d~, ~\~\:~:~,,~~~~ lis, aos dezenove dias do mês 

cal do Thesouro Nac!onal neste tstado, datado de thedral, a fim de revest i,"", ·se de b.· de Março do anno de mil nove· 
hoje, cOlTIllIunico .aos srs. possuidores de bill!etes ~~~t:~I'~'Co~n~::~,~,To°~~~~r, ~O:~~~'~~~~ centos e· trinta e dois. Eu, Hy· 
da tombola autorizada pela Carta Patente n 13, s~ n'. quello dia • hora n. ,.rerida gino Luiz Gonzaga, Escrivão, o 

o subscrevi. (Sobre uma estam'Que o sortei~ da mesma será, effectua,do 110 dia 24 C~:I:~~~~~d. do Senho r Jesus do. Pas. pilha estadual de dois mil réis ).do corrente. as 9 horas. na sede da Empresa Ca- 50S. l'lospitalde C:fffáil<1c C111 floria F!cdanopoHs, 19 dê J\1arço detharinense de Sorteios Limitada. 1I0polis, 21 de Março <le 1932; . 1932. Alfredo von Trompowsky,
florianopolis, 1-4 de março de 19,;2. Ollsi~ir~. ~~ f:C;:f.r~tretra Esta conforme 

O cOllcessionario 1"4) 3v- 3 O Escri\ão. 
H}-gÊntJ Luiz ·Qonzaea.

O. Silvâra . Irllaldade do SIBlllt JesUs 	 137) 3 V.3
l1: j) • _ .. . ._ dos Pasus e Hospllalde• 	 ____.. ______ ___ ... _ .... _.~~y~8...1 Caridalle LyraTe11l1SCI11I FI.lia.ã~ 

lIolls 
Convidamos os srs. socios e 

SOfFRI. MUITO DOS OVARIDS. liNHA UM TUMDR NO Quinta /t'ÍJa A'laior exmas. familias para assistirem 
De ordem ria Mesa Arlminis 	 ao Baile da Roléfa flue se reaSEIO ESQUERDO; OS MEDlCOS QUERIAM OPERA-la, t rativ~ d'esta Irmandade e ~1us 	 lizará no Sabbado de Alleiluia ,

Mas CUROU-SE COM o "GALENOGAL,,! pital, convido a todos os nos· 	 26 do corrente, ás 22 horas. 
A e>:ma. sra. d . Jocinth . Aro.leguy do C.nto, reaiden 50S Irmãos e fieis para assisli· A Dir~(to,ia 

le em lrohy, (Agua. de Mel). neste E.tAdo••"im no. es rem, 1\s 20 horas da noite de 151 3v-2 
creY<u. por inlermedio do sr. Eduardo Falc;, o Americano, Quinta ftira Maio" á Exposição - ------_._--- --- _._--------- 
digno ~~ente do C~rre!o des~a. cidade: .. . do S. S' Sacrame."o e sermão CIS.MENTO 

do Mandato pelo Re~"'o Frei '12lll8B8~!IilI!ilI[ilE~B~311If§131IillillilEiJB88Ulllmili-J:.. coi11 111 me" vlva aatJslaç~o que lhe envIo esta, par. Cavalheiro r ec emchegado 
communicadhe o grande bem que me lez o grande depurativo Evaristo Shlinnann. ~ de Norte America. prolissfio 
.Gllenoga\.. que em lao abcnçoada hora o dI'. Romano Consistorio da irmandade do .Engenheiro Mecanico, com 
de,colriu, em beneficio da humanidade. DUI finte oito annos Senhor Jesus dos Pa~sos e Hos· 38 anos de idade, boa apparenDAS AGUAS MINERAESre.idi em Porto Alogre, .empre con, ultando e .endo trat. da pital de Calidade em Floriano cia e conducta exemplar, de
pelo. melhore. medico•. Soffr ia muito do. OVArios e tinha um : polis 22 de Março rle 1932, seja contrahir cDsamento comAlumor duro no .eio esquerdo; 00 medico. diziam que ..a de Oustm'o Pereira uma moça 011 viuva, quo dis
vfiiêm i:.ã.Ü~;í~·. ;G i; \juiZêiafiJ Op Cl di "ú"u=, v lli.ii: iiÜÜ~ú. p':i" püühã d ê reêü rõüõ niiâü~ê:· 

miui. 1 inha muila f.lIa de apetite, estava em t40 desespera
148) A:lj. :l~ secr;~::::'j I - .. 

ros, e que tenha de 20 a 35 
dora ,ituaçilO que já não acr~dll.va re.labelecer·me. S enli. annosdeidade, de cor branca,IlDperalrlZ

~~o;:..,'(;:
'Iue I "ida le me tornava um lardo pesado, quando vim para 	 nã.) impondo nacionalidade. 

~ Para tingir em casa TINTOL. .~ Cartas para: Casamento A. D.etla lec.lidade, fazor um tratamento de aguas sulphu",las, ~ Não desbota. Não mancha. i 	 - Posta Restante Florianopopor meio de binhoa, que em onda me aproveitaram. Tive, Tinge com perfeição, . Iis. 
carenhas, que depoi. de uaminar-me detidamente, acon.e A' venda na 147} 3V-~
porem. a felicidade de cnconrrar-me "qui com o dr. Mas' 

--------------------~ 

Ihou·me o uso do .Galenogal· . Já com o primeiro vidro ~ . CASA COMBATE • 
leali accen.u.das melhoras que culminari\m com a cura ra" ~ de F%~f~;~p~li?a. 1 	 Declaração
dical, .pós mais 8 v,,,rOI. 	 J. Poria I!< Cia, nlo podendo <onti~~~~~~ 

NAo ha ne.la localidade quem desconheça essa victo nu.~ c?m .a ~.xploração d~ Café ESlrê
,ia Dotavcl do mar.,.jlholo -Caleonogal • • e por i!!o em :i.. la, aeSUl Cap ital, (:õlU",UllIcam d u pu· 

5E3E3~a~1 os NIiURAITIIIJCOe '., , bUco e ao commercio que fizeram enIlnal de gr~ti·lao envio· lhe eota, ':om o propo,itl' de ' tornar Irega do mesmo ao seu antigo pro~ 
me IItil aoo que .derem, indicando lhe., com . inceridade e OI IIG:::."-:'..TD ~~if ' prietario, $"r. 'Paulo Posito, na forma 
com letteml!llh.., o remedio milagroso a que devo I vida. . 'TU"lICuu.oe contratual . Communicam, outrosim,

• ChapEDS ~amozo.c s. ~ 
'.' . .. lIIAGROa ·I :....1OOS

lrohy,4 de Abril de 1929_ 	 _.~ 
quea fi rma declaranle conllnlia com as.... - ..,.,,... .. 

Com ilQmorredoura sratidao, jacil/t/za A. do Cal/to, 	 A. ma•• que .~l"I'Ie"~1"I'I :~~~.~r~i~~~~~ Ifvr~i~eà~S~;ba~:~d~~DDg
(Firml reconhecida p.lo e.crivlo di.trictal, Alcide. Silveira 	 · de todo e qual~lIer compromisso do••r.clsam ""inca, .......... 

Carpos), · Cófll ·Estrella ·.uranle 	 o lempo que·OEYt!M TOMA" o _t:OfO.A\.!IICIITO

O .-Galenogal., queircm ou nAo OI incredulo. FOI, E ' , -~~"-'-.COOPERAltVi CIIHIRIIENSE ~ 	 "~~~i:'~:p~I~~r~r~ed~.~~:~eci:~~~: 
e SERA' sempre o !Ccurao SUPREMO do. de.~.perado., DE 	 j. Porto & Cio, .que aeUe enconlrlrlO o allivio immediato e a eura radical. 

Enconlra-se em od.. .. Pharmaci.. do Bra.il e Re ,MIGUEL MIL" 3v-~ -YITA::ltlIA
publicas Sul-Americanls. Todos os generos alimen


N, 29 Apite L.D. N. S, P. P N. 211 
 . tidos. de primeira qualida· ~ M de, aos menores preços. 
~ Fornecedora das familias 

~ . Ruadjoi~P~i~io, 8 
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http:TU"lICuu.oe
http:acr~dll.va
http:0p.!i.rna;r!y.le
http:ca-alten�ll.oa


" O :0iÉ8TAoo-Quinta.-teíra, 24 de Marw ele 19S2 

, . ' '~..~---------------------------,-----------------------------------~~~;;;;~'I' ' 
Conselho Consultivo (Jó -EstââóI ;'êeoirtúpirita.r) llor I HllDil~ldl APItai. Vinho Quina e Carne 
osr. I.s. Mlill.r cutllíl Irrlllll••• RIIIIII.stl. sll d. '.. R••' lIinéUi " llIlIiiil. tI 
Eslldl.·· u. 1I1111Utr1111r 114 Cllt.S •• Os ,..1..11111 Amanhã, ás20,30~'hÓrá~, \hâVefá uma sessão 


do 11.lr.1 I"'Rllller . '. ", lllúsiva".,á 'oo , LEONI
: "r'-
Estcve. onttlm. reunido, ;I:~ passo que a recentemente Paixão 'de Jeaus ;c;hrlato 


Conselho Consultivo do Es- inlc!ada, daqui para a Laguna: Todos são , convidados a assistirá' interprtíaç o' 
 ;~ ·'.'.,~~"T·'.~.;~rneok.;;.X:~~oi!~e:t~~terd;:Oco~~~~~~: :lõ~!O~!~:r~l:' ~~~"oe~~a:'~, espirita dos factos evangelicos,tl" :.V '~y;':~~.~ 
berg presidente, e Gentil carissima, O sr. tllnente Bar· Entrada ' franca 

i U ..». '. 

Burblllo, dr. Sizenando Tei· bato está inlormado de que 154 '_.i lv.~l 

xeira e sr. Carlos Lelsner. na extensAo de um kilometroI~~~~~~~~~~~~~~~~~~::j;jiill 

roi aberta a sessão ás 15 e pouco desaa estrada já se 'Iria .". c....r............mcl.....'CItI...2.... 

horas. pontualm,ente, . A acta gastaram nada menoS de 114 .nI•• d. 111. d•••••r.1 llre I tI.na ~ 1II " ...r" III~ 
~:c~:~:~~. a~~e:!~~e 1~:rJ'a~~ co~t~~'üm detalhe de que o , ...? "11 Ce"". cIIt'l d. 
l'oi approvada sem emendas., Conselbo não precisa tomar - , ..". '1 

Do expediente constou um conhecimento, mas simples São Paulo. 23. - O ·CorrelO - . -,' 

oHício do sr. José Müuer'linlormaçAo particular. lIão da Tarde- alfirma que o general Rio, 24- A secretaria do pa· EJrpgpirn,, 'o",n 'tQ'U 

cuja preaença, apesar de re- é?-interroga, escrupuloso, o Góes Monteiro foi chamado com laeio do Cailete forneceu onlem . '':1' ,,1I:l;., 
clawada foi ainda desta vez dr. Sizenc1ndo. urgencia ao Rio pelo general Lei· á imprensa a seguinte nota: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,!,. ,.:.~ 
impossivel. O tlr. José Müller, I Ao que o tenente Barbato te de Ca9tto, afim de pôr termo ·0 general Miguel Costa foi, I I fi . ~·lda Sn , .a """ ", ., r. ''~",I :'""" 
nesse olllelo responde ao responde que sim: era mesmo a uma situação que já podia ser ontem recebido pelO chefe do .......... '1.'" .•res "''". ;0.' 1 . 


. 	appêllo que lhe lez o Conse· a titulo de inlormaçilo por· considerada insustentavel em São governo provisorio, a quem preso ... CIIIIII . 
lho. no sentido de que com· ticular. sujeita a posterior Paulo. Diz esse jornal que o tou informações sobre a situa· Sabedores de que o interven· 
Ilarecesse ás sessões. a que verificação... E proae(llue: o general Góes Monteiro fez de· çilo de São Paulo, tor federal no Rio Grande do I"azem Ilnlios hoie: 
tem dcixado dc assistir já ha seu fim. ao expôr tudo o qua darações á imprensa, de tal fór· - O commandante da ·Fôrça PÚ' Sul. general Flôres da Cunha, Sras: Maria Costa e Sara Pe· 
longo tempo. O conselheiro atrés lica, era suggcrir ao ma inconvenienles, que os offi ' 'blica paulista reaflirm\lu, então, passaria hoje em nosso porto. a reira, 
nrredio não se dá por achado Conselho que solicite á Inter- ciaes da guarnição. principal sua completa solidariedade e aca' hordo do avião da .Panair•• qui· Stas: 81andina Formiga Pires, 
c a sua resposta traz. ainda, ventoria uma . ordem á Ins- menle seu ajudante de 'ordens tamente ás ordens do ~overno semos tentar ouvir 5, exa. e, para Zuleima Povoas e Claudia Coso 
o tom duma reprimendazlnba pectoria de Estradas para tiveram um trabalho insano fe:Jeral e do interventor de São isso, com antecedencia de duas tantini. , 
30S seus collegas. que. de fornecer ao ConsGltivo os para arrancar das mãos dos jor' Paulo. nlio tendo sido acceilo o horas. solicilámos lugar no bote Srs: Bento Athayde, Nestor 
hu algum tempo para cá, mllls completos informes poso nalistas essas declarações. evi' seu pedirio de demissão, da Agência, que nos foi logo re· Luiz da Silva e Manoel José 
deixaram de telegraphar'lhe sivels sôbre esseR traçados. tando a sua publicidade. Está, pOIS. normalizada a si servado pelo sr. Miguel Atheri· Cardoso, 
'luando era !le!lcs8!\rill a sua· com o lim de faciltiar a or; Accre~centa ainda o -Correio tuação de São Paulo. onde to- no. socio da firma Syriaco F. At· -Por entre abraços e beijos 
fêi;íHJitavel prcscnça no re· ganizaç!lo de um me.moriua' da Tarde- que o Kêliê ....; Góes d... "s óiülmldm!es federais e es· !todoo e Irmão, I]I/e é agente da de seus pais. comp,letou hoje 
cinto do ex·Legislativo do que elIe, tenente Gcnbl J3ar· Monteiro escreveu uma ordem taduais continuam devotadas ao 'Panairo. . no seu primeiro annrversaflo a 
Estado. Acha o sr, José Müller bato. pretende trazer á apre· do dia de lal fórma violenta. que perfeito desempenho de suas Ao chegar o avião, porêm pequena Léa Miryam Abdú, fi
que. sflnal. toda a culpa do ciação dos seus colleg~s•.á se tornou necessaria a applicação funcções-, fomos, com surpresa e vexame, I~inha do sr. Antonio. A· ~bdú, 
6CU allleiamento á~ sessões cêrca do plano rodoviano da censura, impedidos de tomar o lugar que dIgno agente da CIa. Srnger, 
recál sõbre o proprio Conse· sul·catharinense. rrcc.venh~-se V, S'" conlra. o uso nos fôra reservado• .horas anles. nesta capital.
lho. que. cowo o fazia até Posta a votos. (oi es..a dos c.fés Impuro;, EXIJa e~~.lvamen Haviam tomado. o bote, além 

lia certo tempo. deveria tele· suggestilo unanimemente ap· o !elcpltoue aul~malico. embora 4OA) le -CA.fE fAMtL aOv -27 do sr. dr. Candido Ramos, in· Viajanüs

graphar·lhe quando [Ôsse ne· provada. num .tar dcsfa'/orccldo d. fortuna ___._ lerventer federal, os srs. dr, Ne· Do norte do Estddo, onde 

cessaria a ~ua vinda de"Ita. Ainda eo~ a palavra. o ~n~~~s'i~~I~ec~~,a~qu:l~a ml~:lrl~~d~urr:~ SI qUlnls. c••I.II., nia re~1 Ramos, direclor ,da '~epú' andou em propagan~a da -Feira 

jaby. Termma o SI'. Mullcr tenente Gentil Barbato volta formando de lordo e s.bendo de ludo, • 1I1Sllllls s••II.. bhca. e chefe do Partido Liberai, de Amoslras,- a realizar· se bre· 


E~: ~:m~rs~~!~:e:i~m~~~: ~e~~lt!~:t~sru~~s~/~~n:r~i ~?;;~.e~s~~g~~z~s~~~~~~ os Seu8 ser· E,angllhl ~~: ~~r~n~U~~t~~f,fed~:ci~;ic~~ ~e s~,e~~i~~ii!ali=:~~:,;o~aO~!: 

Fala o sr, Sizenalldo Teixeira Interventor. Historiando a." _ ,. - Hygicne, sr , Cleto Barreto. om· 'llis5ão organizadora daquelle 

que acha plenamente ,iust!· questão. desde. a cOlIsulta E SI o Ce}Dselho nua [OI con· Na Igreja Presbyteriana des,ta eial de gabinete do sr. Intervel!' certame. 

ficudo o sr. Müller. O tenente feita ao sr, Mimstro da Ju~· sultado eotllo. tambem não Capital. com séde à Rua VI~' tor e outras pessoas, Postl'rior· -Acha' se enlre nos o sr. dr. 

ldyno csclarece que o Regi. tiça pelo sr. gemeral ASSIS lhe compcle manifcstar·se conde de Ouro Preto. 61. ,real.. mente. o sr, dr, Henrique Rupp Jorge Maisonelli, advogado na 

II1Cnto Interno do Conselbo Brasil, o tenente Barbato coo· agora " • . . Lar·se·ão de hoje ale dommgo. Jl1l1lur, chefe da Legião Republi- ' região serrana, 

estabelece que sempre que clue que a decislio daquelle O dI'. Slzenando fc:x.elfll tres importantes conferencias re' cana, tomou cmharcação parti· I, Visita ' 

haja expediente se reunam titular. por mais l'esP?ltavel secunda (I tenent~ Idyno. ligios~s sohre os themas se cular, Em companhia de seu digno 
(lI< l'oollelheiros; e propõe que. que seju. lhe parece Illegal. achando que? eUechvamente, guintes: A' volta, porêm. quando o sr. primo sr, Louro - Valente 
d'ora avante. se faça sempre Justificu o. tenente Bal'bato sendo o Cudlg[) rlo5 lâter~ef ' HOJE: - Porque, para \1111, dr. Nery l<l1rtz. desembarcou , !deu'nós ootem a prazeir08à 
o lIViso reclamado pelo seu essa asserliva lembrando que tores um d~creto e u a fi por quem lIIorreu 1I0sso intcrrogámo'lo a respeilo da :dlslincção dc sua visIta a 
collega residente cm ltajshy. o Decreto nr. 19.398. de 11 muito ~osterlOr ao Óm r?U~ Senllor lesus Chrlsto origem da prohibição. ao qne lalentoSl pianista conterranea 
Mas já o dr Sizenando Tei· de Novembro de 1~30. no ~e baseia o tenen~e en I.' SUla fEIRI' B' _ g, s' gentilmente nos informou. ' srita. Newtonina Costa que
xeira. que. ontcm mesmo. to · paragrapho 1", do artigo 11. de parecer q?e, nao ha como •• -- Dsque esclarecendo que tal prohibição acaba do completar no ' IO'fIi. 
mára posse da cadeira e já na diz (lê): "O intervcntor terá, jlôr'se em duv)~a o caso do mls O Chrlsta VI" para ,I· viera de Santos, direclamenle ' lUto Nacional de M~ica, com 
sua estréa vai revelando um em cada Estado. os pro,vea. sr. I~te~ventor, .t;:m todo caso, 'Irmos. pala a AgEncia, sem sua inter-Ilincontestavel brilbllnllsmo o 
espirito conciliatorio e _. jus· tos. ,'antagens e prerogatJvas. deseJafla ter mais tempo para DOMINGO' _ Os caracterls- ferencia, curso de plano. ' 
\iça seja feila-~s.crupuloso, que a legislação ~nterior do estudar a questil!?". . tlcos da relialil "rdadllrl. Agradecemos a 8. s, os es' A jovcn artista do tecladD 
opina que se olllcle ao sr. mesmo Estado confira QO seu - o c.ollega nao quer er I clareclmentos que nos deu · velo agradecer'nos a8 nOII. 
,José Müller. dando·lhe todas Presidente Oll Oov~mador. ca· rar... -dlz ? tenente Barbato. lltlas, As 20 ~ara~ e ml a. sôbre essa ordem anti·demo · jcias publicada8 pelo .Estado
as satisfações a respeito do bendo·lhe exercer. em toda a -Nilo é,lsso.-!eplicao dT . Essas conferencIas visam mo~' cratica. tanto l.Dais estranha' aseurespeito.e.nodecorrerda 
incidente. "para evitar que se plenllude, não só o Poder Slzenando,-;-deseJo crral' o Irar ao po,;'o as ~ossas dout.fI' vel quanto pal'tida de POSSD' Ipalestra. revelou·nos a loten. 
perca o companheiro». O sr. Executivo. mas tambem,o Po· menos p.os81vel... nas, que sa~ gemunamente chns· as que se muscaram de de· ção louvabilisalma a todos 011 
Leisner apoia. O tenente Idy- dcr Legislativo,> Ora, a lfl!is, Mas Já o tenente Barbato tãs a~o,stohcas, , mocraticas e liberais; e oosl respeitos, de aqui lundar um 
no concorda, O tenente Bar· lação allterior do nosso Estado. eselare.ce melhor o seu pon· . Religião, 110 seu sentido geral. dispusemos a interrogar ou' Icurso regular dc piano em 
tato al10 S(; oppõe. E o eou· cO!ltinúa o tenente Barbato. to-do.vlst~. O tenen,t.e Idyno e a somma de relações que mano tro cavalheiro, desta vez á Imoldes moderoOlI. ' 
selho Consultivo se retracta." diz no artigo 35 da Consti· r!.'bate . E ? di'. lSlzeDaudo lém o homem com Deus, e cêrca da Impressllo trazida Somos gratos li gentileza 

O presidente o[(erece a pa· tuiçilo de Santa Catbarina, a a~aba por. flrmar:se nas ra· c.om~rehende as ~er~ad.es, expe' pelo sr. general Flores da da visita da talentosa planlsla 
la~ra ao conselbeiro que respeito do ~residente do zoes (J~e Já haVia cxposto. flenelas, acções e InslltUlções que Cunha. Esse cavalheiro nos e desejamos'lhe os maiores 
qUiser usá·la, Pede a palavra Estado. o seguinte: .Quando contr.dlCtando o ir, Bar.bato. correspondem a essas relaçõe.s informou o seguinte: Iriuwpbos arlisllcos. 
o tenente Gentil Barbato, E' fóra do exercício. perceberá Quanto ao .sr. Carlotl Lelsner 0!l dellas procedem. e na reI!' - Tudo corre muito bem 
para apresentar uma suggcs· o presidente metade do subsi· tamb~m discorda do ponto. glão que abr~ça":,os ha . as .ve~· encaminhado para um enten· I)r. ? . 
tão ao Conselho. E esclarece: dio, . Diante disso, ° canse· .de,vlsta,.do tenente Borba!o. dades. ex~er!en~las e IIlSt!tUI' dimento satislllctorio para as .;;,.#~~ 
é sabido que a nossa capital Ibeiro tenente Gentil Barbato ~. rica, i1n,lllmente, pela maIO· ções do chll.llamsm.o ~e Chrrsto: várias corrent..s. O general- ,;.~ , 
dilôpoe dc uw.. 65tr"du de ccnc!::c que () E!. g~np.ral rIa, r~solvldo que o Conselho . Reatemos pela rehglao as reta Flôres da Cunha, qne vai ao "-'" . 
rodagem que conduz li cidade Interventor, achando·se fóra Cons~lt1vo não tomasse ~u. çoes com D~us ljU~ u ..a ê.:llG sul icvunüo a rÓI'wuia lil'v" ••
de Tubarão. Até Theresopolis do exercicio do cargo, só nheClmento do facto t.fazldo rôtas. posta para o acôrdv. deverá I '.I.cl 
ê passavel, mesmo até Annl. deveria perceber metade do á mesa pel~ conselheIrO tc· VlIDE OUVIR IS COIR- retornar dentro de oito dias Será, hoje. ás 19 e 21 ilor.., 
tapolis; dahi para TubarAo. subsidio e nilo os vencimeo· nente. Gentil Barbeto, que. REIIClaS. EIITRIDI FRIIICa. ao Rio de Janeiro. com o no· reprissdo no elegante cinem!l 
além de mal conservada. é tos integrais com a só perda todavlO. se mantêm Irr~ductl' 135) 2 V, _ 1 vo ponto de vista do Rio Palace, o bello lilm -O ultimo 
mal acabada, Ha tambem a da represtlntação. velo aIlegando que o COdlgo Grande do Sul. Por estes tresl pelolão', com Conud Veldt e 
variante do Capivary. que. Otenente Idyao Sarden· dos Interventores nil:0 prevê Os rlJlllllllcal1l 'Idlm... '.Z ou quatro dias. tambcm o dr: ' Karin Eva!ls. 
para a sua conclusão. está berg discorda do seu coIlega, o caso em apreço. Isto é. os .- Oswaldo Aranila passará por Esse film levou ontem ao 
depl'ndendo apenas de mais Diz que ha uma lei mais vencimentos do Interventoi'. Porto Ategre. 24,- Vcrilica se aqui para o Sul. E' tudo o .palace. duas grandes en. 
20 kilometros. E, finalmente. recente do que a citada pelo quando .este não se ache no ~or parte do~ etementos do Pa~' que 'sei. por agora, chentes. 
ha a <'letrada recentemente tenente Barbato, a qual é exerciclo do cllrgo. ·frtlta.se lido. Republicano . uma tcndenc,a .\gradecemos.lbc, Não fôra ___________ 
iniciada. daqui para li Laguna, o Codigo dos lnterventort:s. dum fa~to qu~ ?nera o Es · g~~~t~~~ p~~~saC~f~~~~r~:a~,~~~~d~ a gentileza dcssc cavalheiro e Diz qUI ni. c.hi I 
O sr. tenente Barbato se de· Accresce que o sr. Interven· ta~~. C1rcunstan?la llue o s.r. Rio Grande do Sul nlio deseja. de nada leriamos coIbido nos _ 
têm examinando a situaç.lio tor é ~enel'al reformado do MI8I~tro da. Juslle!! nlLo terIa lórma alguma, pertubar a vida meios autQ~iza.dos. embora I São Pllulo, 24 _ Estala0. 
de cada uma dessas rodOVias ExérCito e optou pelos ven· preVisto, SI nüo e justo que nacional. pareça faClI ; á Imprensa. nes· , inlormados de que o genolrlll
~~l.acabadas e._allude á fero ciment.os de IDterventor. Além o s~. gene!al ~tolomeu de . ta democracia. entrar em con. jMiguel Costa perDlanece lo
bhdade das reglOes cortlldas do mais. trata·se dum caso ASSIS Bra811 seja desembo! · C.allJcla .....e 1IIIIIerll tacto com os chamados .lio· ' em leu ponto1translg.mte do 
pelas duas primeiras e espe. liquido, uma vez que o sr. sado de metade do seu subsl- --. . mens public08'''' vista que é o da desmillta. 
eialmente pela que passa em Ministro da Justiça o resol· dio, uma vez que oplou pela S. Paulo, .23. _.. O Jogo cOJ1h~lIa Tambe!:! Viaja para Porto , rizaçllo de SAo Paulo Sobre 
Theresopolis e Annitapolis, veu, avocando-o a si, portanto. perda da sua pensão de ge. a ~a~er r "ctlm~5 n~sta ca'C~a:, Alegre no avião da .Panair_. a situação o general .Miguel 
;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;___;;;;;;;_i;;;;;;;;;;;;;;;______;;i;;;i;iiiiiiiõ;;;;;;;;;;;,1 nerB! reformado. enquanto d oJ~ pe a maE\uga a, no ~ ~ de hoj~ o jornalista Frederj· Costa teve a opportunldade 

s~~ê::~ p~~~~or~~lef:!~e~ . s~~adoa~~~~o .c~sCh~nt~,~eo c;a~ co Baráta_._______ de declarar textualmente:·lectra ~ão é justo que o Eslado seja laclo presldClcral, occorreu. uma AI pureza do CAFÉ FAMILIAR é a -Posso cair com São Paulo,Casa E onerado. Nesse caso, a dille , ~~~~~, ~~c:~~~u~r~~~~ 1~~I~i/gl~f~ melhor rcco::,;~e~~a~~para o .eu :na3en~~;e~!el :We~1l0s~:~~~ 
lte" & SeHWIIDl f::rt~~~d~~~~i~ s:é/en:~: ~~~t~eG~e;;:!al~Z~Y;gi~l~ sSrlv~r~~ 40C) 30V,-28 bem "om o povo.. ' '.,'.,\, 

PASCliOA-VVa~iladdo:sortifmento. de artilros para pelo Ministerio da Guerra, --- ~1Z1 .. I' .....-tl. , '.~ O '.............. ~
...,~ ."
presentes: entl a ores, ogarelros, varas para Em seguida. o presidente, 1iIIi1Ii1IiB1EliIlIHIllllllIIlEIiIffJlIIIIIIIUIIIIIIIJIIIIXI ' - ........ 
~~~~~:~ ~~u;~~~n~: f~t;óioJ~a~~~~~~fr~~a~yi~ !~~:!~teJdãn~ppr~:!~i~b~:9 11) .. .,,>.." .. , . . . • ,.:: 1;- 5o .' !izit~éó!itos pa,;:;~~~;:; 

tlí:~i' ci':~kfg~:si;tci.r:\C' ~~1:::E~:~!:hl.~~~~~:~~ Re,o~~~~~~, de ,~l!tr'~',:~ 	 ' O~ ~" <	 ~1tfa~~:~;~~;!~~~:1:~N
Visitem a nossá-:c.asM'5em compromisso. conteslando af(jrma~ da,;; - , _rula..: . 0 Uaaco do 8rUlI 

"';iIi - " quelle matu\lnócario ~líie Ci.·~'.r"" 1If1tlt. UI IIINtcII lIt UI ,... .c.ba el. r oI""r . C40C4Ia

'nll1llie... ~ae luz\, e " fo rea, conforme as exii!en- 9svencimentos de; ' Int('rven' ;/:Rêfôhi18, lav e tin2e com capricho e 2a- :::1:: !~a =dJ~:!..rl· ::! 
" cias" da',C'amparihia Força' e Luz. ~ lorcalharinense. ·','.''':gC';'' .c'.;,: ;: . ~~.·ran"a . Pr~rt\s ao alcao".. de lodos.'.c . · ·	 r--rr.", Flnalmeiíte,'o dr. "'SlzeiiâÍl~o .. < li "",.... operI.q6N bTpoCIIacarlu dQ 
< '. -~ -~ ,~ • T.. elxelrà·'s4gt.a'dec~ ; ÍloIL seUl f" ,i Rua Conselbeiro Mafra. 100 au,,1lI0 . ,"lIartl.. • 

CIII.... em qual~uer apparelho. sob garantia.,' ~colhjgaS~a""vlsltà,:i quo íito n- . "" ..... '.' ANTONIO XAVIER o If. ~.Ia GMt..abrtl.M 
.,..111'1 .... '.....~ . ' - - .. - a' r&m;iDéorporados" qualldo ou na casa A CAP ITAL . , 1411 lU ... -Dlartoe AIIOdI.: 

153) Rua Fellppe' Schmldt. n. 1l,.__ll:U!.~ ::::,": ~~:::~.. • )'9) 	 av, ~.:~,:, ::'!'fi.::.~1 
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