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Ainda o "Gymnasio A seda brasileira1.p~arelhos destinadas á	 ;\li 

' . na Argentina I M~~~:~I~i1~te d~~~:::Pi~:a~~::I: Aos nossos deved:ores :; I
agunense' No «Alltlcidil SI ·tr>' que IWs- c;;IJo scndo i1clualmenle expe- Tendo necessidade de encerrar o balancete relati-L 	 sou ha pouco, ;el~" r?io de J:1- 1'Il~~nf ,l dos, na hase de hydro- vo ao 1" semestre do corrente anno, convidamos os 

neiro, procedenlc dc l~u enos ~vlOe~ de Sillanque, fres no- nos~os devedores em atraso (alguns delles desde 1931) 
Aires, vidjOlI {) h,mquciro nil- v.os dfyPO~ de apl'im~lhos des- a v!rem saldlll' seus debitos até 15 do corrente, quando,

d d...I .IISr IrI CI•• seu IIn a Dr, sr_ prol. Manoel GraU Idl·5.!·ian, dirccfOl' de fi illricds de }~~~tC~:il iJo~lal;:~!lil de g'uerra cntao, faremos novo convite, nominalmente, pelas co
. _, seda \'~~·e f (l l .. CSf<l!>dccid~lS na "enlaeio; .~c~ "~V[~~~I~t Sa~~~: IUl11nas desle jornal, aos que não nos houverem até lá 

Pubhcamos ontem, transcrJ- ' caprichos da bitlTit. i\ zona Arg'cl1lma. DJI'Ige -s~ " I rdl1ç ~l . Exupcry ií commissiio de r'- itllendido, 
ptas do nosso collega «O AI- carhonifcl'il do sul é a jazidil ao!tdc vai COl11pr,lr novas mil - ccpç,10 ConlJosfa de' Ires oft- Florianopolis.4-)ulho-19,33. 
bor.., da Laguna, as palavras de oiro do fuluro. Entrefanfo. cltln,~s para aU;!I11Cnfill' il pro- ciais. ' . I '. • I '/0«0 Medeiros, gerente do ESTADO 
de admiraçi'io traçadas p~lo o sul se queixa, de hil l11uito. ducy<lo dc St.I.,l ~lt1prC",l.. ' . O s Itydro-il\'i ,jes cuias cn-I ====~~~=~~=~~~~~~~~~~-? 
noss? conrrad~ sr, · J. . Ferretr~ contra o. abandono em que sellt- :-Ilt l'éIlesfi d com _l ~lll ICddC - saios f~111 sido ple~amenfe siI- 1 
da Silva, em torno daquel.la ct:lpre o ~~IXaral11 os g. ove~'l1os. f(.~ 1 da <.<1\ NOlfe". esse .J1ldus~ lis.filclorios seriío ult('riol'll1 nl %-Ing4rÕ&PtÍ~ Il:xpressoes
dade sultna e do gymnaslo ill! - E verdade... _.. II\'cmos f: 1,11 allu(~u ' ~1 pl·oducç<! (.' dd fran sferido~ ill'il o cellf' e de , - -, I' . 
recente!,"ente rundado e que, a que reconhecê-lo. sedíl no i>ld~11. t\ rC~l'c' ll <.:.- c· [3err(' . I' lO e po diCaS 
seU ver, vai em franco pro-, - O sul-catlwrincnsc prcci- Illtfflll d sC}.!lIlntc oplnldO: '''...0- Anllul1c '~ ·se d · f ' ' -
QTCsso, .' i sa e_tem direito il l11aiores df- l~tO f<1hricdllfc ~Ie ,,~dd. vcnho que o n'(~\,o hv~ r~l~~,i'ii~;<lr~~~ CIO I·~el orlDudorll C? nov<? secretário do Club 

Para nos agradecer a pubh- ; lençocs da parfc dos podere", «,Ilsfaldlldo d supCllOr qUilllda- g'mfe <<\ ~f - 0(1 ' f . g ACilha de chegar-nos o nr Mlhlar e o coronel Autrlln 
cação desses conceitos, esteve I administriltivos. l':nfre monfes Ide c iI l!l'illldc perfei\,do da c~perim~;lf~d'~ I;'; ~ua n-l11d!or, 12 do anno 51 0 da revistá Dourado. que furou, na'eleição, 
na redacção do ESTADO o verd~s c o Atlantico, reducto 1~i1I!i.puld~a() do Pl'OdlKfo hm- C ~) 111 plen~ exi~o o~~~s A:~:: quinzenal csPirit~ «O Refor- a «chapa ros~a" presli~iada pe
sr. pror, Ma~ocl Groll, dlrect?r herotco d~ aVilnços occclnicos. ~J\CIl ~). CI.'111 preço ltIulfo mal.s elton, sertí levildo' Jard 11 has f!1iJ(!or», orgiio da «Federação 110 general Go~s Mon~elr?, 
do «GymnaslO Lagunense», CUia a Laguna ca lel11hranca dos han- convldafl\'o, sendo UI11 jJl'Oduc- li" ."i'l1 ·1n'l1l~ ond I ~o .' ~ ~ Espirita I3rasileira. do Rio de I . Um vesperfll10 carlOCd, refe
of~cialízação a,caba de ser erre- deiranles que fund<lI'ill11 lJ mo I fo pcrl ctl'11~lCI.1I C i!,!ual dO illlpnr- r~do - p;rü' a- r~~ji ~a ~:~~d (E.;efr~_ Jilneiro. Il'IIldo-se elo CdS,O! le~hrd que 
cltvada. Officlal reformado do Grande do Sul. Com a cruza- Idl,O. dd LUlopa,. il sedil do vessia do AtI r SI ' I:m sua secção «Echos e I o novo secretar~o fOI «eleito 
Exér~ito; o sr. Grott dedi,ca-s.e, ~a g'loriosa _da I?epúhlicil. )11- ~1'1ts,d cSfel . con.l~ulsftlndo ~ritn- al1 leo u. Factos», traz longa notícia duma por uma confusa? de ~lti~a 
ha \'mte annos, ao maglsleno hana, de t81>9. il Litll'und e um , ~amcn1e os mClcados pldhnos. conferência realizada ~ 11 do hora» e que devem" sohdarlo 
secundario, Por deliberação do dos anlecedenfes do regimc dd As nwiits de seda. q~c !,!'ilsfél- A !)('s!e brGflf:i!.. rr~s p. lindo, na 'séd~ daquella ; com os Sel!S camaradas de cha
sr, .dr. Getulio ~argas, então d~mocracia . .Porque. pois, dci · 1110S n a ,~r;!'cnfln,l, S'10. qU éls.e _ , . . Federação, pelo eminente jU- 1pa, renunctar, o cargo.» . 
prestdente do RIO Grande do xa-Ia em lI1iusfo ahandono? fodas fabl'l~<1das no_13rasil. MUI- Nelo I!d dllVldd de que, en- risfa patricio sr. dr. Evarislo De IU~O porem o mais sa-
Sul, organizou e olflcializou Assim, lemhrando VieiJ'a. il La- fos nCll'oclélnfcs IldO ill[Ol'l1li1ltt Ire os tltiJles que mais ilmeél- de Momis sob o thema' «Da horoso e essa «confusão de 
quatro gymnasios no vizinho guna «não vem pedir. pedindo: a procedcllcia do j)mducfo, o C11m a hUIlWllid iJdc, i1 hlbercu- liberdade 'de conscienci'a de- última hora». Quanta gente não 
Estado sulino, em 1930. S. s. tem direito». que dcvcrictllt fazer. Sei lilltl'IIOS~ se colloci l num dos pri- pendem fodas as liberdades». fem sido .eleita '!lercê de tal... 
roi tambem delegado geral do E élllegando niio querer l11ilis hem qne rJ colhelfa de cilsulos mell'OS IU f(a res. O i Ilustre conferencisla - re- Quanto il «sol!dafledade na 
Ensino. naquelle ~stado, junt~ roubar: nos tempo ....,;, o que niío se fa z aqui fres '.:eze5. por ,1n- No 13 l'e1SiI esse fl Uirell" vi- fere o «Reformador» _ «au- derrofa»,. ~ coisa n?~a no «car
ti quatro eSlabelectmentos eqUt- procedta, porque s. s. nos da- n~), o que no .JéljJi lO 5 0 {' pos- CflllW, mtl~ualmenfe. lIlilhdrcç de topsiou a fundo a questão re- n~f" pohhCO... Elelçao no Brü
pllrados. . va, ao conlrário, l11uito I)razer, sl ve l fazel' U.lltd vez». . peSll<1S. nao sendo composfa s<" ligiosa oh initio, demorando-se sd fOI s~mpre, mesmo en!re 

Na palestrll que nos fOI dado - o sr. pror. Grolf se despc- O IItdu~fl'lal étrg·cllfIIlO. CO~t- mcnfe de ttdulfos, ma~ féllnbelll mais nos seculos subsequentes os candidatos de uma umca 
manter!'10s,s. s. argumentou pe!a diu, afflnHando-no:;, all1da, com Cltllll tl1a~lfeSfaltdo ,1 convlcçilO de Cl'litnÇdS, eSSe1 fOrJ1l1davel co- ti Edade Media, para attingir chapa, 11m sillve-se quem pu
nece~~lIdade de um gymnaslo calor: . de que SüO exce,lIcl1lcs dS pe~'s- hOI'fe de Vlcf lltlelS d<l cllillllad,l os nossos agitados dias de del'. . 
offlclal na LlIguna. - Felizmenfe, (J (J)'lt1n<lslo l>ccllVilS da mdusfl'lcl hlttsd':ll''' <<]>esle hlilI1Ci]» franca reacção c1ericahsla Fri- -=============

-Cidadepobre,-observou Lagu~el1se <'"já hOle. UJ11íl es- de sedil . I No l!tO delcllleno.,sclo P'lII-ISOU nasfônfe que não é 11111 CREME 
elle, - sem estradas, sem por- plendlda reahdadel lo, l<ecl!e c eJ11 OUflélS capl fillS seelansl", fanlo que examinou DENT.... L 
to, esquecida ~os gover~10s. a Encantam pela bell~za! m3ra i 1<1 se dd comhdle \'I'''VIO aI) paralleltllnente os crimes dil 
1..8lJuna tem Ju:stos ansetOS de . vllham pela quahdarlc!. EX'I f(ld\'C .mol que clmeaçel de cx- Inquislçiio e da I<e[orma, nem 
progresso, Porque não lhe dar, A ' faSI3m pelos preços os artigos ICIIIlJlIIO as pOlmlaciics O me· capaz de combater religião al
80 menos, um Gymnasio equi- tiragem da Caoa Misccllanea J IIIO<!o Cdllllclfe·(iuél'ln CSfd gllma. Combate apellilS o con
plltlldo'? Dominando uma 1'0- d' O T. 27 _. P sendo Pl'ilflC<ldo com ex ilo nil' nuhio funesto do I':slado com 
pulação maior de duzentos mil «A AZf:. A" ~--. -t-.----/- quellas capilais. c, súmenfe no qualqueI' religião porque delle 
habitante~. a velha cidade de . _ flC.'G e/h.! .e" le a cp 0- I?io d~ ,Janeiro, segund.o de- resulta, infallivel~ente, a tru-
Britto Petxoto quer e hade or- «A Gazefa" e, ,em SilO Pau- !ua Gustnuca e o c/lre- cl i lré!;t IIl1l'ren5,t UI11 illusll'e cidação da liberdade maior a _~~~~~~~~~~ 
iflmizar ~m .e~tabeleciment? mo- !<? UI11 velh.~ dld~lo que. confél cfor de Ufll jor//al dS$ISf~lt le do serviço de . COIll- da consciencia, fonte de todas " , ~ 
delar de ensmo secundano. I~ ullla eXlstencla _de vmle-e- nuzista hil fe d. fuherculose. VilrClna-se as oufrilS». UEXEltIPJ;O ÂJ~EMAu 

_ Ma~, - obiectámos-Ihe, - Otto anuos e, nao .obsfün1e, II<I~ l1l,?fel'llldild~s c . c~lsas de O {(I~eformadol'>' promette in- BERLIM, 4 - Informações 
co~segUtrii com elementos 10- ac?mpanha. na sua feitura mil- Appareceu, ul1ill1iJlltcn fe el11 ~a.ude IIll tll1f~S l~ a medli! de 400 serir, na proxima edição, na co!h~das em fontes dignas de 
cais ~m (:orpo docente capaz tert~1 e mental, fndo o que d~ POI'fo Ale 'rI' Ihlic f . ' 1'- CllilltÇ,lS pOl l11es. . íntegra, a magistral these. credito dizem que os partidos 
de salt~fazer li finalidade. a que m~lts mod~rno apparece por altl. mão UITl ~I";l;'ll I ·flil:.OfCItt «7/_ A!-!OI:iI em [~e llo (-(oJ'!wnfe. catholicos tiveram a faculdade 
SI! destma um estabelectmento E. seu .alrect.or o sr. .Casper ' ." . g . . 11 ellS él, . .•. e o serviço se Installa COI11 it A .' de seguir o exem lo dos na
de tal natureza? Libero, Jornalisla de mUlfa pl'O- lo ~elceJr() l?el~I~ ». \lll>v cndo, inallfrul'ação do Dispensario val/cel/a cionalistas dissol:endo se num 

_ Sim, - respondeu-nos o i~cção intellectuill e moral \lOS el ~ls mguclge;lt \'~~ cnla, afa~ues Cõlmelfe, occol'J'idil no dia 291 ) • .' prazo dad~. Si, ao c~nlrário. 
prof. Grolt, com enthusiasmo. cl!culos da classe. I~a Pauli- ~~~1 (~ue)o:~~i~il ~c :'i~~IP<lflllZ<l1ll do ".11ês I>. findo. . (til Pl7lGllaRIU[ não tirarem partido dessa op-
Mathematicas, lecciono-as eu, cea. e que esteve eXtlado em O f I f tcl " c. . ' f: cou[orfddor ess{~ Interésse porlunidade o govêrno decre 
faz muitos annos; fiz parte, vá- Porf~gal. _ fa ão i.\~ ~ PI:ovocou eerfd ~ll'I- que se eslií Iltillti[esfando. ellt Os iornilis. de C:UI'iliba re- tará a su~ dissolução, o u~ 
rias vezes, de bancas exami- POIS bem. ~re~tem i1f~ençao auÇslriaca~' colol1l<ls alelltil e lav()~' da 1)J'c~ervitç iln. da saúde' c1,àmaJll da.. ~trectona de Hy-! provavelmente accarretarIÍ q o 
nlldoras nomeadas pelo Depar- ao q~e se Vil! ~Izer, sobre il Co . . . , puhllca e dd mSll'lJCçdO no Bra- g~e~e ~o vlzmho Esfildo pro-I prisão nos leaders catholicos, 
tamento Nacional do Ensino, sua flragem formtdavel, que \lo.s d _. mo ..em. lecen~c Itllmel~ ~ il. Em f(~d?s os I.:sfíldos os vldenctas para o, surto. de vari- Sabe-se que a visita do sr. 
Para o ensino da língua por- d~sperfa.un: consolador opu- t esse tpellodlco Itou\ essc [OI 101'11<11 ':; 1l0f1 CI<1I1l, com jusfifica- cella,.que se esta ma/llfestando Von Papen a Roma leve o ob
tuguesa, contamos com Romeu ITItsmo a ~erca da cultura po- ~~sf~ai.l q~es aO gove.~.no. da do j(lbilo, iniciitfivas desse ge- na clda?~ de Parana(l'uá. " iectivo de assegurar ao Vali-

IUlysséa. siniio o primeiro, um pular p~uhsla. • . viu ohl:' consll <lusf, !il CO se nem, pit~'fidils dos poderes pu- ,A noticia deve serv!r. por St Icano que as funcções da i reja 
dos maiores philologos catha- ,No dta .26 do JIles p. findo a f ~g~~O a procl~rar () ~1.1C- blicos. l::m 1\1aceió, p. ex. , foi so, d~ üdverte~cta. as nossas' calholica na Allemanha nã; se
rinenses. Igual opinião, aliás, hragem d «A Gazefa» as.cendeu fe (e lohel<l. a q.~I~llld ltallOU aherfo. no fim do mês passa- aUforldades sa/llfar~as, quer do! rão perturbadas, na hypothe:st. 
já foi ~mittida por eminente a 89.220 exemplares! E extra- o que se eSfa~a pil"San .o, hem do. um crédifo de dois mil porto, quer da ctdade, para Ide não se envolver em ues
profe~sor do C?lIegio Pedro 11, ordinaria essa cifra: Illlm ,?ais c08°c'o re~aI ~ C~).I O I1I_a . ". COl1f~s para as desp~séls com que nã~ tenhamos..de assistir á I tões políticas. q 
do RIO de Janetro. Si, para os em que pouco se le. Expllca- . 1e e e ol~ua. dld,~lOU a silude puhlica c " Illslrucção I~peliçdo do que Ja tem occor- ::-::---:-------- 
snnos subsequentes, faltarem se, porém, tal êxito, pelo cui- ~ I dlrect~r ~1~hPenodtco Illf.I~ - do [:stado. 1'1 do, aqui. em casos idenlicos, Mallle reformar seu cltlpéo I 
elementos, levá-los hemos de dadoso texfo que «A Gazefa» Ils,a e f conse 011-0 a modJfI- Louvahilissimo! em que as providências come
fóra, apresenta aos ~eus ifiés lei- fi~:O: Inguagem de seus ar- Em Sanfa Cdfharina...·-mas, çam sempre d~masiado tarde. LI"nlneSa tl·ta eflras,,-a1D100n 

_ Como está funccionando IOres: hasta refen.r que, dia ,ia- ~s ' i " , _I I' pal' fI que pensarmos nisso? A. populaça?, por sua vez, ~ J UI 11 
o Gymnasio Lagunense? mellle. o sr. Medeiros e Alhur- a,?emos que o .consu (iI ~-~ - prectsa estar alerla e valer-se 

_ Gymnas.io em formação querque lhe illusfra a primeira !"us~lla deu c.onbe c llttCI1I(~ do Att _ de lodos os recursos aconse-I Rua IIII Pilla li,.
I~cciona, agora, apenas, a 1-: columna da pr~meira pàjl'ln.a ~Ocll?~~I~ ao 1111111~'J'() ilcredlfildo enç!llo Ihaveis para a immunização, I • 44-P, 
serie, cujo programma é peque- com uma das IIltereSSal1flSSI- .. .( _~ ~~~IO. U 
nissimo. . mas e beJ~l elaboradas cllrónL- •• 12l1il1il1il1il1lJ12I1IJ~1IJ 

- Os poderes estaduais e cas que so elle sabe escrever FUlO E CALOU Mandem . liI 
municipais têm .prestado, de com ,tanta propriedade, em tão çu e~ com e:~~J-fALt~ÓOR~bl!fE liI Grand d b t 
algum modo, auxilio á organi- perfelfa synthese. G ELO E LE:\"IIA FLOI<IANOPOLlS á rua Trajano, r2I e esco er a 

. zi!io do estabelecimento? I. Delamberl-Pllnlle UOO 11 ,que é a unica oue emprega bom li para a mulher . ......: o municipal, sim, tem-nos 337 30V _ 28 material pelo merlOr preço a di- . 
,', feito tudo o q~e está ao alcan- PreCI de occasl'a"o . . _. . nheiro ou .3 preSlaçãó. OR. SYLVINO P DE ARAUJO 

te de ,sua extgua arrecadação; 	 Ha sele meses não recebe Lampadas espc;laes de no volts fiI . 
o sr. mterventor federal pro- Vende se a casa á rua Almi' I 1_ até 50 velas 11
~f,It~~:uepr:!~:rá~e ~g~~~f:;~: ~~!~a ~aoTsegq~a~t:s,2~~gt;~de~: 	 • 2$000 I iI! '1;('~1 :f lI!) _, i ,.1< um os ao !XI 


ml!nte, com recursos maferiais. o0!l1ICO, pIa. tanque e um bom FOl'faleza, 4 - A «(jdzela 80 na InstaI/adora \11 

O "sr. ce!. Arisfiliano Ramos, qumtal, proximo a praia de de Nof~cias» publica uma car- 364) 20v.-19 aa . Regulador Vieira 
espírilv intensamente illumina- banho, fél .a,sstgnilda por penSionista _ - liI A malheI não soffrerd. dores 
do, declarou que, em se Iflllem- A tratar com o seu papríeta do I h"souro Nacional, clalllan- PersegUidos em sua palrra eI
dQ. dé cllsas de ensino, ne- rio no Hospital Militar. do que ha sete meses não re- I!onlraclados no exterior CURA AS COLlCAS UTERINAS EM 2 HORAS 
nhum obice opporá á sua rea' 3(9) 3Ov.-16 cebe a sua pensão, - «X»-- Regularisa as su,':,enslles. Cot1lJ 
Iizaçi'io; /Intel!, amigo mcondi- 0" legentes I"rifz Busch e as grandes hemorrhagiás. Combate as 
cionlll da inslrucção, prestar- Oflo Klemperner, que por mo- flores Brancas, Evita o Rheumatismo 

~g~~aton~~ °c~r::o,%~~~;v~~'e~ ':;:STOMAGO ~j~~~sd~~·cl~h:r:~d~V~an~r~het~~ ~e~Js~~~a~~:nt~~ i~::~I:J~~c~o~'~: 
apenas: a abertura d/l barra, das operas de Dresden e Bel'- tos, eVita Dores, Hemorrhagias e quasi 
&IItradas e um Gymnasio, _ FIGACO Iim (Alemanha), foram contra-I nullilica os accidentes de "morte. que 
".rOb.ab. ilidades de prolj'resso INTESTINOS cfados, respectivamente, pela são de I por cento. Meninas de 13.1 
tnaterial e mental, E é justo 	 _ Opera de Buenos Aires e pela 15 annos todas devemusara'FbUXO

J 
que lembremos: no lIul está H Philarmonica de Los Angeles. SEDATINA, que se vende . em 65i:!lfO 

J grandeza de Santll Catharina'l IIIW' JK' O Brasil• .. Receitada '> pOl'f IO,oOO medkot.
~0gliio fertllíssima, não tem II UI\) OftB8ftD~ M08S I f f A revtsta por I fLUX();SEDATINAcotónffá.M na • 
por onde se escoem os seus on· on excetlencla, No di • putc. 
,todll\:."'i"llS, ~emp'r~ á mercç dOI;! 5&tlo Proa'OIIO IiJIJÍIBIIII ;.: : : :.: : ~ : : : ; :.: : : : ~ : : : : . : : : : : . : ... . 
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.. ~::: :]21EIDFi!!2l~mllll!~ jJ~&1!1i!O!lII:e____F.1 
VêílTrce 

Rins 'Doentes 
'Velho aos Trinta A~~os!fl~j :~r~~ ~ llJnam~~ ~~ 2~ mã~ I 

Antigamente todos Viviam 
Mais de Cem Annos! 

"C-D..::D, -::;~-:::' .. 

b&r~ttol e soh garantia 
56 se morria de Velhice 

SAnDI torto,; os M,-dirns qtl~ 11" < tempos mais nntillos s6!iC mõ~ria de 
HoIamellt.o de motores, t,raJlstonnadores, Velhice_ 

O!i homens ~omelll c morriam IllCl{~'ns C'" fort es ús vcze~ na Coça, luctandeinduz.iveis, et.c. contra os Animaes Fcroz('s das Florc:'itas, OH entüo Ilas Guerras, quandu 
feridos em comhate pd(l~ SIJI(I;lcl4)S {los Exc l'dto~ ;olimigns. 

Erarn a:; Fl'ra~, na caça , (~as (~11( ' rras que ma ta .am os homens. 


F6ra di st,,_dlcs s" n",rriam de Vclhic~, dcpoi~ o;le terem vivido Mais 
 , de Cem Annns! 
Mai. de Cem Anuo,! 
St'mprc ; l::~im. 

Porquc hf'.k.~m dia {:' a Vida Hio c~lrt.a? 

Porque, (-01 I(~ral, Indos mml,h' 01 1- l'rat ic:un as maiores imprur1cncias, 
que arruilJ~m t ' ~ac~ifl("arn a Saúdt" 

A ra.din {. ('!:(a: 

Todos sol rem do Estotnal(o c intestinos , e assim . depois de algum
EspeeiaJid ildc: Radios, Electl'oJa..;, nnios X, tempo, licam sofrer ,lo taml",m das mais perigosas Molestias do Coração. 

da Cab("~-a, dos Nr rvos, ,lo S"nglJ(', cio Fi >.:ado, dos Rins c a tcrrivel
Raios V ioletas, etc. Arterio·Ef'd<:n lsP . 

Hoje, muito ant<,s clt" Trinta .'\nnos de idade, os homens começam a 
perder o!Õ' cabcilos, ficando calvo.;. mu ito depressa ; aos quarenta annos já 
pa n?CCJh Vel hos, C0t11 pC'rda {!e mctlloria c rias forças.INSTALLAÇÕES DE LUZ E FORÇA 

S~IO (:f' rtt,s orgãos dr) cnTro, principalmente O:i Rins, que estão 
l'Ofrend n, em consl'<]lIcllcia ria:; Fcrmentaçõ<:s Toxica~ no Estomag., 
c int cf'.{in(l~.Engenheiro PAULO SCHWANDT Com ísh J, pm.te..~ .-.tú morre r d~ rcpenfe! 

Para viver nluÍtüs (. m uilos "HltIOH e não ter nunr,a tão Dolorosas 
Doenças, tenha o seu Estnmago c intestino:; >'Cmpr(: bf,m limpos e 00'" 
fortes, usando Vvntre-Livre. 

Nunca esquecer: 
Só se pode Cllrú'- nu,- de Cahrça I' qual'lllcr l\Iolestia d", Rins, 

tratando-se l>em o E~tomagu I.:~ oS i:lt estin(u:; . 

~ão u:;e Nunca c Nunca n'rn"di,?s Fortes c Violento•• 
Seja Prudente: Trate-se! 

pAR A fazer uma bôa {' se Ventre-Livre 
propaganda, que jus

tifique plenamente sua 

propria verba, não basta 

annun<:iar nos jornaes de !,••OX~:lOC)QC)KXXXX••••• 
maior circulaçio. É pre- .. INDICADOR. :~J~~~\l 
ciso,umbem, que taespu· =Companhia AlIiançada Bahia o Mlles"l' 111' cria.... 

,'~ . i .'- bücaçõcs tenham o dom u -DE- ESPECIALISTA 

d d """ O,. GonzlIlIlI Netl. 
e esper-..ar o interesse ã Seguros Marítimos e Te,restres ~x·...istente ~aCli.ica Pedtmiell 

dos leitores. Pan uma FUldalla e. 1870-5élle Ballla da Faculdade de Medicina .. 

e 't I R r d R 9000 000$000 CONSU~TO=J:ní~: Felippe
propaganda efficieme, ca- ~:~!:Va8.e~!f:d: 8. 32:000~OOO$000 Schmidt, m (IOMadol' .~dO. 2 
paz de produzir fructos ~ Resposabilidades, maIs de 3.000.000:000$000 R.~~~~cia~4~ad~v:· 7Ju=:-6 
immediatos, procure a Opéra com taxas mínimas em seguros de Phona mo 
~ Predios, Mercadorias, Môveis. Aluguéis, l(tU.flUMõS . 

A \:9 CLECTICA Transportes Marítimos e .Fluviais. Dt". Ce.~~sÂvUa 
. 1: o anjo p 'otect<:" ,t5slm lalou: .E' qu,\se um Rua 3 de Dezembro, Il )( Agentes em florianopolis: Callpas lalae &Cia. PfteuJllothorax artificial. PbrenlCftoo 

reme dlo ~eles ll al. E' (, !leitoral de Angir:o Pelo Rua Conselheiro Malra, 3S fsobrado] tom;'. Thoracephuti.,.S )(
ttl~"C o esp"cilico conn !(rado na cura das tosse5 Phones, 2-037° - 2-~402 Caixa Postal n. 19. End. Teleg. ,ALLIANÇA.. Cy.to..:op~I~t.~.::!oPia _ Re. 

: mai s retclu~s, :las br-"l chites e das constipações, 
, emiim, em todas as , : ,ecçlies das vias re3plrato- Caixa, ~3" - São Paulo Telepb.le aal'lIaflcl I. 1083 otoscopia. Trata.ento du ~....or. 
.. rlas.- A' venda em toa ·: parte. e
J 7 ESCRIPTOHIOS em LAGUNA e ITAJAHY • rhoid.. e v.rloes pela. Inle<çllel . 

Avenid2 R..io Branco, 137. Sub·Agentes em Blumenau e Lages • CONSUL~R~=' felipPe ,-X~)t.~~:)D(~~~· , :;iOiCJi:Or.)~~~)lCX~. 
' __ _ _________ ________ ___ 1° andar - R.io ck Janl"iro .35-P) ~~~~~tl:S á~W~~\2_:~:~.! 
~] VJO'C«:~'i\~).\>.a:,:cn):().)o,(x~XO ••••~ODOIOIC.... S horaL Residencfa: Rui fitem)( ~ O grande, ulil e m'uavilhcso JJ~J:: ., 1'19 - Pho1le: lC6 

. .. ções ra~~~~~~u~e n~~m;~~i~f~ ,_,-••IIIIII••"I••••IEI-.ill._IMIIDI•••1Ia U;::-.::;,...--------1 
~ ~ ~ 101'SI-111' ~,.. II"llla~() , ~ fallar atrav~s de muilo~ S!mII SIIIR. . ' kilome'l - ~ , 11 ~~ I. ~, tros de distancia, com uma la- n. ta---"-_ _elidade surprehendenle e uma I -Nprlll'l ......

commodidade unica, está repre. Caixa Poltal, 1&1- I!ndereço ~ senlado neste portador invisivel O seguro contra fogo da nossa lelegrlphieo -(1""1$ ,,' 
Consfi'uctores ); da voz: O TElEPHONE. officina e contra accidentes no RUA TRAJANO S. 1X Cada dia o telephone olfere' trabalho dos nossos operarios (sobrldo) 

_ 
:,.,PrOl·,eetos t orçamentos ç, ~:u~a~sSSi:~:~~CS,va~~i~~nsO ~0J. BRlSll e~:II;'.~fl.ggE diEGURaS 34P.) 
, ) ,., mero destes vai augmenlaodo lEI' 
,<J( f" # - e, h- Ã Ie ~ progressivamentel. GEI ~.
:ti"on$~rtI~oes erVlS e l '-1í,féill lcas~ Do lelephone de sua resi'

• ~ dencia ou de sua casa com 
. 

~ Escn"torio Ponte EGrcilio Luz ~ n~ercial, V. S. poderà 

, 

commu' 

oi ., T em mais de minulos Ii~~~~~~~~~~!!!!!~~~!!~~11d' t' t (Lado rio tontmenlej, ~. apenas, commcar se, alguns 30 locali' ti'} Carxa Posla :i 97 ~ dad~s do Estado! E o teiephone, ~II 
" '~aUXllralldO o mundo em sua • •• ~~!~;~~~ I • ' • .~ End. telegr. tOnslNI ~ ;r~~~~~ :~:u"::~~~~rufn~~ ~e~~~: 
~ FLORIANOPOLIS rIesl~ndend~ Iinhas,ligando villa~, l. ' l i 
~~xn:x~n~n)<~~*~Xx<:a)K~ i ~~~~O~~~a~!~~~i~~nj:E~~;Yi~I =" cru :",. II ' 

" LI~'~'0'1~ 'Y]i' A t 
=:~3y.~:d~ii:;~1~,;~r~f.~~~~!'J~~~~ I O:;!~:~13~:~::=::· l ~o,:::~;" i~~~Jã*- .. • 
l'nic:os depositar!osro Brasil: Ira Frel~. & C.-Rua dos Ourlveis. 80 eOO ~S.r~:~~?I~Rlordetlanelto-Na Europj ; ~Erba c A. Mamoai-MOlo-lIaUa 

, .-...! 
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4 O ESTADO Ter~-Ieira. 4 de Julho da _ 

~~~.~------------~;...~~~~~----~~~--------~----........ 

: ' pm~a t' acionai ~e avegaçãD Hmpcke

~.1 Tfª!lS~'o!' te f,;P dI) d (~ r:.\ssageiro~ e de cargab com os Resfriados~ .. 1"'10.:1e, .Garl Hoepcke>~ _ ,~n_n-,,~ e ,Max> 

S!!lIas meg~ JIS de seus ,a.lrlS "I ,orto d. F..rI•••••II' 
~ 

Linha Florianopolis·Rlo dei Linha São Francisco ellca- Linha 
~ , tIaneiro, eseaiando flor ua., iando por iiajahv Florianopo1i& 
:; '; jahy, S. FrllDciseo E' Santos • Laguna 

I 
Paquete tlr' H.e~ckr·, dia l' 
Paqueto fluna, dia ti 

Pa.quete Clir! Haepcl:t dia 16 Paquete Mil. 

Paquete • D , di!. :.' \ dia. 

Saidlul á I hora da \:· I adfll~. 2, 12, 17, 'Z7 


Embarque dos srs. passa -,geiros até ás 24 hr ras das Salda8 

vesperas de sab idas. Saldas ás 22 horlll áR 22 horall 


''':' ' VI·SO-':ouo o movimento (lO pHK8H~c,rOIl e .. cl1rKtlW " te"" peiO 
.I. ;te '.."nplche RUI> Maria. I

P/\SSAGENS: 5")0 allendido. medi.nle apre.entaÇAo d. alte.l.do de uceina. E' Em .eu e.llabelecimentc co~ 

..~. elpre,,","~~!~ prohibido . "'luisiçao de p....gen. a bordo. mercl.1 ou em sua ret, · 


OFu;:;:NS DE E~t 3ARQUES: P.r. a linha de F'poli. - Rio .erla atteDdida. at~ I denci., deve V. S. evil.r o perda 

á. 12 L,,·-,~ ,I. \'''''~r~ de sahid. do. vapores .C.I Ho.pc"~ ' e -Ann.'. Par. .1 lioh•• 1,,: de tempo. Perder tempo gu'
ou 

F'poli. -5. F'.Dci"oe F'I ...lil - L.guDa até ,. 12 hor•• do cli. da IIbid. do upo eMas ta·lo inutilmente, hoje em di., é 


f \q·,; m3i~ i!lformaç~;,~,. com OI pr~rielario. ellar perdendo e R.st.ndo:o mai. 

Rua Conlelbelro P/:tfrll, n IW . ~.Ipit.nte e .agr.do factor da vida 


~ umano.
Carlo. Hoe:f.cke S. A. Caixa Mercantil Rio Branco~ Com" acere.eimo de .Igun• 
.F mil réis em .u. conta menul, .e· 

___ , rA V. S.•mplamente recompeDta-
Filial de FlorianopoU. __:....r. ~h:,::n~:to:.:i:~••Icance um tele Resultado do 2840. Sorteio do PlallO Rio Branco, realizado 

em o dia 3-7-933I Pr••I. "Ilor, RI. 3:081$'" 
foi contemplada no valor de Rs. J_t)OO$OClO a& caderneta n. 7.075, pertencente a prestamista 
Anna d~ Paula, residente em São rrancisco. 

-:D:-
Prernios distribuídos até a presente data 

Enstno p,átlco Rs. 62:1:40j$lllI0ão!la mais fronteiras'. ~~<_________ ~~_II'J!___ -:u:-Inlormaçoel nelta redacçao 
PREMIOS NO VALOR DE REIS 20$000 

I:..----------..I'IN. 2557-)0511 Francisco Espindola, Fpoli:t 20$000 
N. 31 Ui--Manoel Reis da Silva. Fpolis 20$000 

pó,le·se ailirmaf que o milagre lnllcreditavel jA se rea1isou. I N. 7415-Antenor Silva, Joil]ville 20$000 
N. 1080·-Maria Ignacia DUlra, Ribeirão 20$000FOTIlDl SI> 88 f~'lltelraB! Acabllram-se ellas! Destruidas por Ha N. 0996 - Nillon Osorio, Prainha 20$000Y:l, por Genebr:: . pellls b~'pocri8i8s dos tratados? Seria dilficil. 

I 
N. 7884- Tacito Souza, Iraly 201000A diplnmucia bhou. 
N. BOlO-Dirceu Maieslre, União da Vicloriall1as n QV ,' a diplomacia não conseguiu uma simples inven 2OS00u 

ção. uma simpll.S 8ctivldade Industrial vem realisando galharda· N. 9197-josé Francisco Gonçalves, Bahú. «Itaiahy» 20$00" 
mente spm tnvl.'as redondas nem ingenuidndp8 ideologicas. N. 9019-01impio Bernardino da Silva, Itajahy 20$000 

N. Oi;;;ó-Alexandre Sandrini, Orleans 2010011O raclio f, z essa tarefa. Sae de Nova Vorl, e vai cantar ou 

contar coi~8s • III Paris. em Constantioopla, em Baurú... Sae de --,-

BUPllos Aires. rb Hi o 011 de São Paulo e dá a volta ao continen PREMIOS NO VALOR DE REIS 10$000 
te. E as idéas \! OVIl8 ou velha8. assim como 118 melodillS anllgas N° 8779-Cebino Balbino Andrade, AQuidabam. 10SOOO 
ou modernas c:'uzam o espaço, livres e leves. promptas a aUen Nn 5944- Doracy Zanalá, Morro da Fumaça. IOS000PHder 110 primeirr, toque de bútilo num apparelho receptor... No 8540-Edgar Frenzel, Jaraguá. 10S000 

Nenhuma outra conquista moderna fez nem IarA tanto pela CUAN N° 1029-Carolina Ignacia Silveira, Flpolis. 10$000 
8pproximBção l!urnlina. N° 4115-Manoel S. C. Maria Luiza. Itacoroby. 10S000 

Os mi!hõe < de tlpparelhos que ha espalhlld08 pelo mundo, N° 6169-Abelardo Raymundoda Silva, Praia Comprida. 10S000 
upfd" (18 Gl'nen,1 Electric,notllveis pela sua perfeita reproducçl!.o N° 6680 -- 0Iindina Rita da Silva, Tijuquinha. 10S000 
e 8ouuridllde, á~ marcas móis estranhas e desconhecidas, formam N° 5387- José A. Bernardino, José Mendes. 10$000 
Cf mu si' nllne1l6 : dessa força quosi abstracta que surgiU no sce No 4595-Maria Ferrari Flpolis. 10$000 
nur io do mundr: . quando a diplomacia já fracassara, para reall· N° I032--Abilio José Dias. Flpolis. 10$000 
zar C~8 1l fliçunil .. espantosa de abolir fronteiras... 

ISENÇÔES-'~",
N° - 3106 Adolfo Galnick, MassarandubaFedidos e informações na N° -_.. 2876 Maria Leopoldina Cardoso. Flpolis 
No ... . 4649 Dialma Delerberg, Flpolis 
Nu ..- 6899 Saul Ramos de Assis, Sacco Grande 
N° . . 1329 Timoteo Alves, FlpolisLOií,pfnhia I12cçno, Luz e força de florianupolis _ 

-~, -t# .. 
MARCA; REOISTRADA Flnrianopolis, 3 de Julho dI! 1933 


.;. VISTO Barreto, Lima & Cia,
IMPORTANTE 
João P. de Oliveira Carvalho. Proprielarios.15v.-14 ?beníl-(Pht?~ixeo uniço fiscal do Governo federal.;·Iaa_______ I nome dolesntJmoempJas 

- - _ .::. tro). Exija na pharmacia o 
nome f.,II,trl PIiI.11. o Segunda·feira, 10 de Julho 
mais antigo, o mais usa
10 e o mais conhecido 3:000$000 

Por 500 réis 
UlA ASSIGMU l.itiji.iiiiiiiiliiiiliiiiliil~iiiiiili--ii-·iiiii-ii.....IIVISTAI I JORNAl. 11- • 

JL (8cL'ECTicA................... 


( ellxerto alto e baixo) 
Todas 85 qualidades 


Epoca propria ! 


VeRde: CIRlOS NILSON 
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3 	 o r:5TADO:'"Terça-feira. ~ de Julho de lia ------- - ..-	 , 
Em ~à~a ~a~a~~ um ~ri1iie 

,[ ff' Ou esta marc., ou n60 tomar caf~11 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;Exija-a ao seu fornecedor 
- - - - --	 , 3Otf. 13'2) 

Aspectosda nossa cultu-:,' 	 IAfutu[ aJinha ae-lr..rIIi11 liInrIDe(óre a sua casa !I! rea transatlan
( · It a?) I' 	 I t" d P " &u~ mul toa Uvroe "edImra ou Incu ur. I o ambiente Internu de uma habitaçãl mod.na lca a analr dos pIIro o IdkJmo.~IJOMO 

_ _ I exige pinturas a Pistola estylizadas - \COS' lIãO os que guordarn • ". 


Em loda pane do mundo o liz/ldamenle. a indústria da pu- PROCURE ia navio «Je!'i!Jg. chon.- priT:~~:ef~::.:vado. dM.... 

livro é um instrumento de cul- blicid/lde em suas v<irias 1110- Virginio Munari ,duz a expeÇ/../çao te~ m- vezes, obr/ls de e~riptor g-

IUra para o qual se voltam os d/llidlldel', esse paIs é o r.ra- I ca ás regroes arctrcas trangeiro. niíb serem.~ MmtIhall-
poderes publicos. cheios de ilt- sil, onde a percentagem de Decorador do: Palado do Governo, Quartel No dia 27 de Junho, deixou teso nma à outra, ném IWlIonno 
tenções e solicitudes. Tudo se analphabetos enche de pasmo I da Força Publica, Ig reja de Seio rranCÍsco. o porto de Philadelphia o na- nem no estylo•. sim~ . te 
raz em beneficio. tanto das re- ao:oo que estudam as nossas Orupo Escolar -Seio José», p, eIeitura :vio «Jelling», de 3.500 tonela- porque tiverllm trllductom ~i" .'. 

vistas como dos iernais. que estatistica:oo. e o de:iCilSO peia Municipal e da diversas residel1cias , das, especialmente fretado pela versos. ° rifão italillno. ·t,IuI~-
são por assim dizer orgams cultura :ie manifesta. mesmo Pan American Airways, parll cto,t tradUtorl, neste CIlSO n
subsidiarios do livro, para que nas clas~es (fUe se . dlz~m Ie- particulares uma expedição technica de es- cebe as SU/lS homenllgens. de
'ais~ elementos de cultura se tradas. Entretanto. e o IIlvers~ tndos da linha aerea trans- vidas. 
tor~em cada vez mais acces- que se verifica. ° livro é aqm Officina para pinturas a IIDuco" atlantica que seriÍ inaugurada, Entretanto. não se pode di
siveis a tod/l..'\ as camadas po- carissimo. As revistas custal!1 num futuro proximo, entre os zer que todos 05 trabalhos trll 
pulllre8. Póde dizer-se, mesmo. um dinheirão. Só as classes TI - : Estados Unidos e a Europa. duzidos sejam mutili,dos pelO 
que .fi industria da publicidade. C/lS pó.dem dar-se ~o luxo de Rua Felippe Schmidt n. 42. Dirige-se esse navio ao La- descuido e má interpretaçiio dos 
tlll como hoje se apresenta em encarrelrar na pratel.clra .os me- brador e dahi á Groenlandia e traductores. 
lodos os pals~s adeant~d?~, \lhOres . autores naClOllillS e es: 361) ..'i0 v. alt.-13 Islandia, levando a bordo um As obras de Meterlinck, ti_ 
constitue um mllilgre da CIVIII- trangelros, ou folhear, tOda.s l ··~·tifi.I2HBIl-~IIImB~~IiÜIaIlÍl.ii;íi avião amphibio daquella com- veram. em Candido de Figue'~ ·
Ulçiío. Na Italiil, na França, na as semanas, as nossas puhh-IKalllBB .._ panhia, além de supprimentos, redo, não, simplesmente. um 
Inglaterra, na Alemanha. na Es- cllçõ_es illustra~as. .' I gasolina e um equipamento te- traduclor. mas um esplendido 
pllnha, entre os povos escan- Nao é. de hOJe que a IIl?US- chnico completo. adaptador para o nosso vema
dinavos, as empresas editoras tria do hvro se acha e~1 sltua- Nos C u ues ° «Jelling» tem uma instal- culo. ° autor de «Vida das 
gozam de favores especiaes e ção muitissimo espeCiaL ~o lação de radio identica ás que Abelhas» e «Intelligencia dlls 
i gTaças /I isso que, hoie. os t~po em que lhe era permlt- • existem a bordo de todas as Flores». apaixonava-se, relati
clllssicos de cada uma dessas tido importar papel com van- aeronaves da Panair, de sua vamente, pela adieclivação o
nllções se acham ao alcance t~gens alfandegarias, ,roi POs- I DO' ' [ "'l G 10·1 propriedade e uso exclusivo. nomatopaica c,abundancía denO~TO -" 
dlls camadas mais pob!es da slvel .manter um cer.o preço .! . '.1 . .I... .. .t' . i : ao arDO enera sono assim como o apparelhamento methaplasmos... ° illustre gT~_
populaçao. Um Frances, por accesslvel. Mas, ~o~ o .adven-I ' orientador pelo I'adio, conhe- matico português teve o CUI-
mais pobre que seja, póde sa- to da famosa «mdustrla na: ll~onUL A 'R' ( Dn t í n'blllro) cido com o nome de «Dire- dado de fazer as pequenas e-as 

Sevigné, como deletrear Dide- advocaCia admmlstrahva que chnico viaja sob a direcção não traiu o pensamento, nem 

rot. Vollaire ou Fenelon. nas actuava no Congresso, opa-I 1 ·,rn l"\EI" O [~ru'- Estov!ls Jun,'ol) do major R. A. Logan, e o deturpou o estylo, do sU/lve 


borear as Cartas da Mme. de cional " ,.grac .n~turahnente a ~ · .~·X .' i i . ,a, : , ', a rua Gma 1,0 I li ction Finder ». o pessoal te- missões com ta: hllbilidadeque 

i1\' 
collecç6es de 1 franco e 5? pel In~portad? .s?flreu log~ a Jl.ll.U 11 . . J J. . !l li 11 ~ barco servirá de base para os philosopho de «Thesoiro dos 


Da mesma sorte, a um Itah- pressa° proillbltlva das tarifas I estudos e observações aereas Humildes». 

IIno pauperrino é dado emba- proteccionist~s, para que as de VAZ & OIBERNAROI a serem feitas no Labrador. Edemund Rostand, tambem, 

IlIr-se nos versos de Dante ou .empresas editoras passassem . . I Groenlandia e Islandia. foi feliz. com a versão de seu 

de Petrarcha. mediante uma li- l a con~umir o sill1il~1' fahricado" v . ::'. encontrará, em Qualquer epoca do Espera-se que o coronel «Cyrano de Bergeraclt, para a 

rll. como Shakespeare está ao ino pais. E esse e,. como se M anno, a melhor carne, do melhor gado Charles Lindbergh, conselheiro nossa lingua. 

alcllnce de um pobre diabo que ' sabe, tres veze~ mais car~ do pelo menor preço. li technico da Pan Americau Air- Carlos Porto Carreiro sou
perambule pelas ruas de Lon-I que o estrangeiro. C?m. 1St:" \110) ~(Jv . = óll ways, acompanhado de sua be sentir a fina subtilesa do 


~o,a, 51 ha um pais que tem ~~~r;:e;~~gn~~~~i;~s~~d:~~;I~ m.	 •• ~ff~~,a'n~áG;~~~I~-;Jia,à ~~~~= LC:::;ti~f~:~ . de_a~ 	 vate "Prince2a 
o dever de amparar a indús- o livro ficou sendo um arligo ---._- ----.. do de Nova York, no mesmo ,,0 Corvo" não está mal 

tria do livro, ou, mais gener/l-' in/lccessivel aos pobres. •• apparelho em que fizeram, ha traduzido pelo Machado de 


~1aterial espeCialIzado dois <mnos. a sua viagem á Assis. porém, Gondin da Fon
China. Lindbergh decidirá de- seca ' aproximou-se mais da"O M SI' 	 poiS se deverá continuar em alma rebelde do gr/lnde Pôe. 
avião para Dinllmarca ou ou- Emfim, entre muitas obras 
tI'O póis do norte da Europa. mal traduzidas ha, tambem, tIS 

Pocos closs:Hcadnrr s pa~a f'~tab c. l ec:iD}(mtos lodus· °famoso explorador arctico, que siío verdadeiras copias do 

~~::r~~r~~~t~~~~~~'r:::nJ~r:;~~~~ ~n~~s~~~~rl ~~~O:~~:~:: dr. Wilhjalmar Stefanson, actu- original. Por exemplo: «Ciume». 

I
IhameotllB P !tr8 chloragem (CI nnsc entc) parti desinfec- ~~en~m~~i~~~o ~?r!~~:a~:r~ ~:m~:h~-~:e~~~:~:n,{~ 
Ça0 de despejos de hORpitaes, etc. compilando, num estudo com- Methews, por Gastão Cruls. 

D"t'....berta de uma O SIPO (' BOM ~U Ml'U? Prospectos e Informações com a Filial da SOOledade' 

l
pleto. todos os dados sôbre Nestas duas obras o traductor 

.,,,, .ou I J li Rostand mteressilnte .OMS" Ltda. eaes FedcrlCo Runa (Bl}lxos do H"tel as condições technicas dessa revelou-se um artista que sou-
utopia escr~p~or francês: filho de Ed- Metropol). rota para as grandes aerona- be sentir outros artistas e um 

- -- ' mond Rostand, é tambem um Caixa Postal n. 31 FlorianilPolls, ves da futura linha transatlan- erudito que conhece com apU
T,.nscrlpl(l do New$ Dltroit, naturalista apaixonado. Ultima- tica. ro o idioma dos dois escripto

Mic.higan Imente, publicou elle «La vie de _ _ _ res acima. 

. Icrapaud", em que procura re- ,ªiil9.J~I2II21~~i9.JI~I.~ S::~:@~~:I2I~Q1121,ª!2I!2II2I. . .Os dois r~mances q~e. o ad-

ApeSllr d~ tudo existe uma h/lbilitar o sapo, animal tão de- ~ ~ MàlS um passo... mais uma mlravel estyhstll e eXlmlo es-

Utoplll moderna. Jtestlldo e repellido pela sna le- 'XI ACABARAM SE li economia... Vamos' criptor de «A :Amazonia que


Esta é a conclusão a que aldade e pelos males que lhe ~ • .. Casa Miscellanea onde os Arli eu vi», escolheu p"ra traduzir 

chelfou uma congregação fe- ' attribuem. Jean Rostand fez ml- ra ' ~ ~os siomais baratos. P-27 são obras simples 'como a bel
minina que .asslstiu 11 .11m dis- nuciosas observações sóbre os l2J IS ILlUSÔES DESCOBRIU-SE Ovto a REALIDADE mli] le!a da arte. Em ambos a pai-

CurllO profeTldo ~m Mmneapo- sapos, e conta-nos cousas .cu- ijl P 2GOiOOO 'Rs ternos de muito bôa easemira e bons li'i " xao pela carne. tem o perfume 

lis pela Snt~. Ehsabeth St~en, riosissimas des~es b_atrachlO~, g or avlamen'tos, só na antiga e acreditada ~ Um caso comph- tentador do cnm~. Tanto num 

enthropologlllta e conferenCista que si têm defeitos tem quah- ~ AI L • • M h d IX! como no outro ha o «apego do 

l'eCenteme,nte chegadl! de uma dlldes tambem. Diz o escriptor: r2I l.aU.ltarl.a ac a o lt1 cado de cirurgia corpo do homem ao corpo da 

viagem as maltas virgens do «Não existe sêr vivo. cuia func- 191 á r a Fe!ippe S,hmictt n 7 liI mulher, como do cocalnomano 

Brasil central, em buscil: ~~ : ção fabulosa se compare d do r:;.;- 11 • 15v _lõlXl , . - _ pela sua drogll'" Porim no li-

ama trlbu de indios não clvlh- sapo. ElIe suga 11 ubere iÍs 1X.360) • .x. iI: . S , . LUIZ,. ~Maranhao) - Os vro de René-Albert Guzman 

zados para estud/l-Ios como vaccas, pilha os ninhos dos l2I[2Jr2I~I2II21I2!.!2ll2ig:l.~J~.f2L~_~~Ii1~~f§J~ tornaiS notiCiam que ~a cêrcll predomina a força morbida do 

mllterlal p/lrll uma th~se . passarinhos, devasta as col- -O - - I B' d ~e tres meses ? memno Ivo, ciume.
d" I - d 

Ella encontrou a tnbu. Tam- meias, encantll os bichos, baixa IP ~f!la I, cor"ne 19O es filho do .5;. Jose Ivo de Bar- Enquanto em «A clIminho da 

bem encontrou um I?gar onde os olhos em face dos huma- Pllmo Tuurmho ')' t r~s, auxlhar . da Compa~hla Forca», te~ a primazia telrica,

"ao existem enrermldades, de nos e perece a golpes de hy- -«X~)- rol t ares Smge;. enguhu . u".'a pratmha para tentaçao do crime, o sen
facto nenhuma doença de. espe- pnotismo; sua escuma vehicula CURITY~A, <, '- . Em. fa~e Em Novembro de 1932, o rei de qUlllh~n tos réiS, ,"do a mes- timento perverso de uma mulher 

eie IIlgumll, ~enhum cnme, e a raiva aos cães, seu sõpro é d~ re~oluçao_ dos tTlhUnéllS I ~- Jorg'e, da In g-Iaterra, exprimiu ma locahzar-se entre a trachéa fatal como o destino. Ella, ahi, 

onde li gente Ignora o que vem peçonhento; suja e envenena glonals de Sao Paulo e_do RIO o deseio de que todos os sol- e o eso~hago. . predomina no amor de sua vi 

II ser 11m complexo: _nlio ~a tudo em que toca. E' nocivo, Grande do Sul, que nao com- dados. fa7.endo parte da sua Os pillS, affllc!os, recorreram ctima, enquanto tece desgraças 

crise com que contar. n~o eXls~ é fatidico, mas soccorre e cura. putaram os VC!o.s avulsos. pam casa militar, deixassem crescer a exames de raios ~ .e a nu- e soffrimentos. A fraquesa do 

tem Ifuerrlls de conqulsla; ah Supprime a areia nas urinas, o 1.0 turno. o dlplo!11~ exped~- I o bigode. A parlir desse dia _ m~rosas consultas medIcas, q~.e homem, ante os lablos de uma 

a mulher é o «dono ·da ca5/l» deseca, e:stiriliza a hydropisia, d? em fa~or do candld.alo. PII" bem enlendido __ a navalha nao deram resultado algum. FI- mulher habil. està photographa

e bate o marido quando este est/lnca a hemorrhagia nasal. mo !ounnho! que atlmglu O · ignorou completamente o lahio nalm~nte, uma pessoa de suas da com simplicidade, mlls sem 

n60 I!e camporta bem,. o que entorpece as dôres; collocado quoclenle eleitoral sommand? superior de 800 soldados que r~laçoes aconselha~am-nos que lhe escaparem detalhes. 

IllItis não acontece mUItas ve- sob o leito ou o travesseiro ~s V?tos a.vulsos ~01T1 os pél.! - fOi mam o regimento da guarda flz~s~em uma or!lçao ao santo, «A caminho da Forca,. é um 

Ze3. Não existem homens ou de um typhoso, corta a febre; IIdarlos, 101 contrano il declsao real. Todavia, CinCO meses de- cUJa ~magem_ eXls!e na capella grande romance d/l actualidade. 

mulhere3 obesas; nenhum ca- suspenso por uma pata á pa- dos refendos Iribunms. . pOIS, 350 homens, apenas, se de Sao . Jose, pedmdo . a cur.a E bem merece o traductor qUe 

bello gTlsalho. nenhuma gente rede de uma estrebaria evita Ca~o se firme a doutnna orgulhavam de ter obedeCido ao do memno qu.e padeCIa hOTrl- teve. 

calVlI, e nem mesmo alguma infecções aos cavaHos; afasta de nao somma~ os. votos avut- deseio do seu solH~rano Deante velmente. A~slm fiz~ram, pas- L. RDI/ftl1UJfIIsU 

8ente velha. Poderão ser ve- os rlltos; traz consigo no era- so~ ~ os parhdanos para ~ disso. um redactor do «Daily sando um dia em Sao,José•.de __==========: 

lhos em idade, mas os :,eus neo uma pedra de virtudes ma- elelçao em 1.0 turno, enl :a~a Express» entrevistou um capo- onde I'egress~ram, a nOlt~. , 
corpos rilos e fortes contradizem r/lvilhosas». em .lugar do coronal Phn~o ral-m aJor do reglmenfo, o qual Aconteceu, en!ao, que o ~em- Cllllm 

esse rllcto. Tour,"ho, para a representaça? deu a seguinte explição: _ " A no, que devena se.r no dia 23 EI D i 


Nllquellil' :terra 05 homens SI édIHlcll. olhllr' por um p~ranaense na proxl~a Consll- idade dos soldados da uarda ~c Junho_ su~met~ldo a noVII 21:11'0- 2ntar O 

uállm trales de Adão, porém Instante, para o 8(lmblaOII' tUlllte, o tenente Idah? Sllrde~- é, em média, de menos ~e 50 mterv~~çao clrurglca, pelo d0!l 
quando M vestem de gala, 06 da crlae que ameaça paraly' be.rg, do .P. S. P., eUJa votaçao annos: Em sua mór parte, tudo tor Vieira de Azevedo. CUSPIO Pnf.... 

seus requintes consistem de sar o noaao braço . commer' fOI supenor a 12.000 votos. têm elles feito para que o bi- naturalmente e quase sem es- lcIIyI•• WIIIIIIII ... 

vistosos diademas de plumas c!al mais dlIflcll amda ê re gode cresça. Impossivel, porém. forço .0 corpo estranho que o 

de bellas côres, arrancadas de alat!r por mala tempo aos E' a primeira vez que uma 01'- martyrlzava.. ' 

suas aves mansas. eaplrltol aotl .progresslstas O telephoDe, encurlandll os dem de Sua Majestade não é ~ facto causou a~mtraçlio, Tr.I..II.-I,.··r····........ 


EMa gente nlio tem uma IIn- que nfto querem dar ao tele' caminhos e r e m o vendo cumprida » ate mesmo aos mediCaS, os • IIUI UIItIII 
11 e3cripta' contudo tem ad- phone o seu merecido. valor grandes obstacul05. é o mais . .. . quais, depois de demorado 

r.;lrldo um' vasto volume de quando o telephone é, por p os s a n t e e eificiente auxiliar Aluga-se esplendida ~asa exame dec.la.!'aram que a moe- Horario:-....·.• :.... tt 
conhecimento de um modo prl- alllm dizer, o coração, os deste seculo, e este seculo n1l0 de moradia' da na poslçao em que se en- ••• N"~" , fi ;;;....., 
mUlvo E' um povo qUe res- 8scriDlo da "Ida commerclal passará sem que o mundo dê rua Frei Caneca, 145. contrava s6 poderia ser extra- R' T d 't c.:.. 
peltll e prestrva Intacta a lei de um po"o mal, ou menoa ao telephoDe o seu merecIdo Tratar com o dr; Bulcilo Vi' hida mediante uma periioSissi- \ ua ira .en es?'oJ'~ ' ~--------'iii) . "daq\lelhl terra. ol,Wa.do. SI "Ior. I.oua, 1i0 -Moura Hotel-. ma illle.rvegç'Q c:irwvle,. 	 :1Ov~"'-'_jiil, ''' 
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'-'=~'""'~ "~----~~~:':::':"""':~~~~~~------~..- ....__....~C!Bt5'I~ICorrei6 

o ~;oo de no... CNL,'l-d.'l c.",t;m LUMBAGO cIcnro--. ~ltovEI~ I:. -O.......t-:;	 •
o;~;~:7~· ~~~ I cxcl . manto recommcnd: ç.5o de ax~'I"Od_ .ti..... 
II~"- ;... ;it;Io" 	 I F.)eh;',m 8(\' :,5 ;~lI\ JBS pura o fi r;.io P" () ..., IIPlmrfnr No"" o;.:on", t " 

J SUL, a o~ ~Hbh;Hl(f8 , fiR 10 110 ' _:.-.,. Bhl CSltC)~.rii, ~~à '·:"c IIlIh'lo r" 
sa.ck ' ,.nI.II.11 de Salas de visita e de jantar_ I rns (rf'giRtra<l ns) e As 12 !lO' , 

Mi!h:1r('~ (lI' rU·H:;~ôas. ma.rtvris:td.1~ cnn$ta{ltetl1ént~ 
OOJ'llIitOl'ios, Pent.eadeirilS, . \;~l~,b(~~:lí'l;;~~ ~~'~~a30~,o~~rf~ proferem C5t..1. Qi'cixa. Sómente os que já soft,·;!ram '" êa6 

ÍI:/~ -....... S 0:. A's vczt'sos ataques sitA LM ~ ... p.arce. .......,.Guarda roupas, Gual'de) 10\1"018, horas (regislr'I \!lJs) e 20 horaH em br:l7.:l·· dl'::s g-:uram os nervos e musculoso r 

., 1,lmPieo). 	 D:tlce Barbo:;a, n l !l S;\o Joaqnim No. l'i, Sãó c. a ... SIo p.-.. "Ca~ 
clizcr -lht:5 -!11~ :iz 11SC Cf] ",na amostm e de mais um trast;o 'da t' mCSJ!IU , ....• ,Clarl. CI.lllas, Escretanillhas, Porta toalhas, Rua felippc Schmidl; n . 17 

Cab o f B'~et 4' \ (sobradu). _._ â~~; ~~~~r~~I!~~:\;. ~:~I~r~;;~\~~~;.~!CC melhor. ecom ill'lISuni fiasco -fiqUe;. I( es, ]u ',S, valnaS, _ 
Proctlr' r, bem: '!st•• do d(: seus .. jns e dará um grande p,.'iSse pará .............. .... 

c()n'~:~:;;~:~,~~~u~omba~~t t \lC"lcer os lnnumeravcls m1crob:o::. que pód_~:_~_~.. tia _ _ ••as, Cadeiras, etc. etc. Condor 

< ; .. Preços vantajosos I Q~~~~ ~~"~:~;f,~~~:~~~:,Y{~2;.';~~:~~~~O~~:Z{~~:~;.,;,~~:~~~:.J:~::~~~-
J~: tat ~ ,,-ü!1!pncp. q.'C J1a~ 'lIf'f en~ estA; JU:llar'ldo (fU{, !:oit'! venoe- ~rr(d:txfas ......... 

mund t-w. llJaü: df: /1(, íU1I10S ~ P;:OZêl df- uml:f relh,ta..;âf.l seI" iRua~ '"ue-pj;~liJ,.i·"" 'V... 
.,UEndas a dinhEiro E a 	prEstações I fecham'se a" malas para o 

'SUL ás tcn;as c sextas·feiras Cxpc~i~:~r~:~;na~11f;~~!I~~;/)~7~I~t~1;~~1t:~~~:v;~:lP~~::~·'::P:h~lli~~:í~ú :~~~;~r.::.=~~'1:i5 1íl horas (registrados) e 11 
ilUras (simplc; ); (: para o NORTE ur~ f/}HNEçJM\:.rn'O \iHAnS PAIO! l-lIpeJ{J"t.1;11l. a~."""flte • .~ 

t js t~rç as ·fciras e sextas-feiras ás pC.Ur."il5 pihtlas, pnrél11 ~ o ~11.it:lel1t(_ pll~r; COIlYCncfX' • V,&. ele .. urimaaDJOl e,..; .. 
comprove O que ,alem :lS PÜUlaS .LJe WIUtI l 9 horas (registrados) e ás 21 I 

horas (simples, no Correio). 	 I ltII UIA1\S , .................-.-....._.._._..............'"1
leopol~o Kraemer 
A 

Ru. Conselheiro Malrav·n. 41 B P an~ i r 	 / co~~::.:"'!~~'l:.=: 
''' 25--P. 	 'I/saCI. B. C. De WITT a:'Co. Lt.<&. 

.... tDepto.R1SZ), Caiu d. ~~ 

PARA os JlIl\8 E A. BEXIGA. / ....1 
. 	 I ú.~=~:.~ pJ!i!~mÕ~JWi~td:.:=':ã~~c:: 

Fecham'se as mahs para o Pód.m • .:rp.",m.ntar-s. em elUos N l	 '\,:' 
~~r~s; áS ~~~~I3:/~~I~{~, ~:)II RHEUMATISMO, DÔRES NAS CADEIRAS, I N.... ..........................................::...............,........;_:-. 


em~<mo <1;a. ás 20 huns I sc~~E~!:E~:~~~;~~:::!~:::$:'GA,I' .~od."I.~~::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::~::::::::::".:"
I	r , r 1\ I l! ... lsta c!a~! Tl'vh;tas I ' de aciCÚJ uricD tu) organismD. 40dra .. . e ~ 

.' 
rün-tOn ~t::!~~'N~~b~,IJ~~o~~~!~~ w.te9_ __....._"....,m..,"·"""·....III"....",..."'"......_ 

- ----- ~OOCiO~ IOO~sí_AiBIiEi_OiiQ-U-ANTO . -O~s.~~::~.::::~:=~~.......1....bert. .........uo • ReiJ ..ú ..,"d
------ S«E)U~Mt:EiDn~ -S~~ ~ .

.Roupas l)ara inverno ~i': ·,~:.2:. ....:~. /').. I~~);:~·' ·~.. ' " 


sob medida ;(, ~'. "\ ~~. -k'j I:. - ui 

TrD/IS, Ternos, Sobretudos. Gabardines. - ~ ~r ARSG:N'''O c-- 5i 

I ) '\. 	 ~-::::;! _.. ~"'...CObtrfOres, Polainas e Fazendas para 	 -= 
Costumes e Sobretudos de Senhoras. i ,\ :'. \~_ IODO ç.~ . ;, -'~ CI = Confeccionados com os melhores e mllis modero 	 ;~\-\YDRAQGYR\O ç;;-~~ .~ r .... 

aOIl paõrõcs e por fabrica especiulizada. .: .' : 	 ~- = 
'. • 'I ,,;$ ~ 	 'l._>. O. nOll8011 artigos, alem de serem com um acaba ----: •• ' ••• ..A- "I 	 §:."""

• 4"---' _ '" 	 ft ~ mento Impeccave! e de maxima ell'gBncia e dura	 ~ 
billdllde, custam B metade dos dtl E' ~ ó com c:=:.tes J ll' cdict1 ti1cn{I)S combin,.ons qU? se ~ ;; -.. 

outra procedencia. conseg lle a cura da sypiJilis adq llirida ou h ere1i!ari~. Seu ~ ~ .. 
(ffdtu é rapidu c nãil prrju.lic~ o o rg 'lIIismn mesmo das ,,; IY 

'D 	 ..Verifiquem os seguintes preços: ' . < creanç 'ls fracas c paes ~yphiliticus, () que u 10m I preferi· )( c: 	 -•
laTrajes desde 85$1 Tunos 	 desde 95$ 

SobretL;des « 55$ Gabardines • ló5$ • ~ do aO' ~~~~tr cB:1~,~~r~~. ArS"llhldo Leivas Leite , além de ~ ,S: 
U 	 ...••íi cspecific? para a cur~ da ~yphilis, é um exctllentc tonico ~ cu 


Procure conhecer as coniecções Rt.NNER ~:·~;o~~;~o do ArscllIco que aClua a 
cc; 


Cobertores. 32$ .Polainas « 13$ 	 'D5\.bre curva do peso: * 	 ..! 
e V. :::'. terá encontrado um novo meio de O Iodo, além de ;u?s proplÍe,1ndcs !on;cas, elimina X S ,.!!. fazer economia. ,. as impureza, !lo S;lIlf!ue que p~rturbam o hnm lunccio· * -= r

Representante: Guilherme Buch ~ namel110, turnando p3 isso mio is proveitoso Ll trabalho * "5 
~ nulnhvo. ~ I:> 
t~ . Finalmenté enlm o. li yd.rargirin nes!~ prCp8raç"0 como r,2 'raRI. III.rl de CarvalllD ns. 1 e 9- Florianopolis ª37-P 	 c:.> 
'" /1111(0 destrUidor do mlcrobl" da ,yphilis (tre~on ·,ma pai · ~ e!IIJJ 	 Â lic!um) que li ("li -ante (1,'5 gr;,ves d, cl1cas que nos aFfe· ~ = 

)"! clam c (I:..' qU(' 

('o 

ij.!rl' ·r;Jmnç.; a ca u.;;a. · ~ = 

~ O Elixir B,·! d,;d, 1 ArSL'n iad I.eiv .. s Ltite é um re· 


mrdi.. chss c',) d, s 1lJ:lllifes!<'ções ela <. yphdi , e imi .llreza 
d,) SilllgUt< r<hl umali,mo, esrrliphulr.s. Iympnatism.., corri· 
mentr ,s, fi stuias . inguJs , !t-,idJS anli!!as, doenças chror.icas 
dos ,'l h(15. ouvid{Js, m, ll'slLs da ptl le. 

Não pubiica mos attestados nem rctra tM de ckentes. 
No<sos preparados bcodiciam quando bem indicados 
A' vencia nas boas [lharrnacias e drogalÍas. 

Labmatorio Chimicn Industrial 
11 FERIDAS, mINAIS, meus, num, 
nems. mmTiSMO, SCRBI'1I8lU,llI1RRDS, 

emlilll qualquer moleslia deSfla!1II lJphilillcal 

A. LEIVAS LEITE-Pelotas 

Desapparccem com " ,..o do~u~~ ~~F~) 1 ,-	 GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE I 
Então leia bons livros-livros que educam. 1 

enthusiasmam, emocionélm e ficélm homando 11 	 ~~!~~~m. ~~ BA~~~~I~~~~ I 
55UmOETEBDAnEIHOSrROD1GIOSI 

ções da . 
sua estante. Procure, para isso, as ultimas tdi 

MlIh.ru de IU••tados nlo •• no n.... 
palz como ''0 exlrenaelro I 

Companhia Editora Nacionéd 
Stalin, o czar vermelho Dor Chrisfían \Vindecke 	 :)oo(XXXlIC~.
Luisa, minha filha __ ,. LuíS Amaral )f - ·00' 
Ifist. da OV. Brasilcu a Pedro Calmon Dr. Dulcão ViannaO Rei Cavallâro .. . .» ~ 

Consultorio á Rua João Pinto, 18 (sobracle) 
O Renegado. , ..... » André Armandy ~ Consultas da 1 ás 3 horas da lar"
Suicídio ou homicídio?" 	 1). S. Vandíne atê!' H · ~U ft c~!anza S. A. 
o homem calvo. .. _ .. ~ ::iydney liooler 	 0 )( Aos pobres - Consultas n9 Hospital tlenU" BhE~3tR 71\78 São Paulo 
Educação progressíla _» Anisio Teixeira Objecto. de .dorno prateado.,Taça. e Figur•• de )( Caridade. ás 8 horas da manbl. 

Não.ha de ser nada. . .' Origenes Lessa 
 Sporl, B, ixcll.. de .Ipocca p,oteada pau hotois, restla' .~XJC)I( )(X)I(!)I(:'JOiClIOlltll:.•• 

raote•. club" etc. Talheres linN . Alligo. de met.l brancoA.llhjl 'Grande . . . , . » 	 » 
para arre<o,. Trabalhos de melai branco em geral. O es'k 'illusão russa _ ... _" 	 Baptista Pcreiril tabelecimenlo e,lá appareihad" com 05 mais moderno.

Poemas completos _.. » Nlenot'j dei Piccllla mach.iDi~mo! paia c::t::lmparia nns c dispõe de operarios D,. Djal oelImao 
le$(l:sHiagedia sacra) . » ».» h.bihtados par. qu»h.... . t~" ~ 11.,o de materi.1.I Consultas medicas das 10 á~ 	 , 2 horAS e dasO roteiro do Oriente. _ » N. Tabajara de Ol~veirll 
Como pensamos John Dewe\' 8eDresent~nte ~ RHn l~nL!bH fIar" . s J 4s 5, á rua João Pinto )3 (SOb,. Pratica qual

quer exame de Laboratorja para. "~d.af)No,~ste . e. ouüos poemas. ... " 	 Ribeiro .Coúlo de diA nostico. .Ptârd~. :,\F/orída. ; , .. .. .. » Relmiro Brag'a 
'biS'Irmãos Leme .,. / .» Paulo Setubal 
O vü;o'de;Çuiabá. . " : ,,, " . » 
Os Afr.{cano~ 'lOBrasil» > :. ~i~.~ . Rodri~u es 

T~,i,~!!!_.*ire, ! ;iE;}e.IS ~:aH.I~!I~~.~>.e ••...baratas! 
Endifít'Bm~se na "U'iüra'Ío C~ntraJ" < 

de ftlberlo Entres ... 

I 
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o e STAn "..;.Terça-feira 4 de Julho 4e 1033 

Vida Sócial SÓ!UÇãO R~CeElElaria~~r:. i!'~~~~'~~~"z~:~ :raz{'!ll allllOS hoje: Café .IndianoSras: ~1ê1r~..l ridd Linhares e 
Lallrinh" ,k I- rcitils Linhdres. ~ ~ntrevist.a concedida ao 'I nnsso rcs!ilLn'açiif> finailceircJ· o: ! ·::{it. •••••••••••• I 
.. Sras: JUIiCld l\al'hosa. 	 Ol)!a 

!~imlO. IS,l hcl Gomes. JllrCllliI ~~:~~~o ~~í;~r~~» M~;'~:~. ~II~ ~1~iI~~~~I~nl~~i1li~::~~'í~;> d~ c~~: · ' \·c~.~al 111 I'" I 
I elxelra. Jllliclil Vieira esludioso dos nossos pro- VdO cathilrinense está nas I _.r _-- - Commemorand. neste mês de Julho o 


Srs: !' rilllcisco Per~ iril dt' hlemas economicns. merece I providências slIR'll'eridas pelo Escreve-nu~ ....... '1&- 'I.nl'" 4nno de sua hlbrtca.;.lo• •arA
prcz'ldO .-CO neste 

Silva. João OSC<lr JilrQues. 10- liela pelos a qucm cahe a ' cng-cnheiro Milrlin: t) iI ÇCl!l- borlldor: - .< III~S uma larta e YallOSa dlslfibult.lo de pre
sé Souza di! COSIil e n iO\'cn solução do C,'St> carvociro, l clusiio do 1'01'10 da Laguna. . -- c.aro e hondoso Redac~ mlos aos seus consumidor es. 

felishillO dd Silvd. i<Í lão esmiuçado. e ex poslo Icilirls obra~ elc prolecçdo d" d ,~~ Es!ado». • . {;'i ; Ení cada pacote de 1 e de 112 kllo, um 


-Filz allllos, hOlc. o sr. Os

ca l' Bonll<lssis. do cOl11l11ercio 
 ::~:~ i~lil~~i f~~~~~~),tJ,l SUi! \'<1 - i~:~~:;~n::~~I~~s~li::~I. \~~~~:I ~~~ siJ:~caOl~~~~TIe~~a~e ~~~n~~ dt::n brinde 'de real utilidade. 

da capilal. Qualquer pais. <Im' nA" o 15 .8(H' conlos e 2) il llnllllflçdo d" guarida. nas honradas co: I '>.y· "~Peça·o ao seu lornecedor OU lO posru 


-Passu. hoje. ,1 dCltol do ill!' 11081'0. por milito inf~rillrl do ('on lrac lo d,l E. r. D. IUlllll il " do ~eu diario. aos ra-- li de -ve,h-du da Fa~J1ca, 

nivcrsario Il,llillicio do IlOsSO qllc se apreSCl1t,lSSl·. em qUcl- Tllcrescl Cllristind . hlseos que de quando em quan- RiJa Conselheiro Malra, .!5- Phone I 5%1. 

prezado COlllerrall CO sr. Jose lidade c qUilnliddd" o prc- I~C,ll i Zildn. CIll definili vo. ° do lhe lenho enviado' FllOIUIO \ 

Tolenlino ele Souza. aliO fUllc 
cionario do Dcpil rt<l IllCIlIO I~c ~i~~~~~~~~ili:~:~ICli':;;~r~~s~~~= ~;~!'~:~I~J~~.~I.l e l~~ nr~:::~~~~ d~ 	 -,,~ = ~=~ J!!!0l!S!!(;!!!!f!!""""~~~ .- 2~Illl~;~~ ~i:I~I~o~:~o"~;::~rê~~~~ed~: 1.~~3~9=4~)~,,_~_,~~=· C~tI.-S~~!:!O~ 26::y::'~~
gional dos Corrcios '-' 	 Tele lIlente. como condição ini- Sclida elos navios de rc~ulilr ve ler desperlado IlOS seus inu-I 

1graphos. nesta capilal. cial elo se ll dCSCIlVolvilllc.nto IJonelagem enconJrariam fa- meros leitores os meus aran-~_ " . A esquadt'Ulla Bolboc J : 

Amavel e educado cOIlIa. IlO e da sua defcS(J economico- cilidildc frallca, de sorte a ztiis. Entretanto. - como lá diz ~ -<I . - 

meio dos seus collegds e nos financeira . MiIS. por tê-lo, niio haver illtCrI'Ilpçcln 110 o rifão. ..-- «c<lda um enterra LOND~~ .. (O E.1edo) 

cil'Culos sociais de Floriallopolis em super-abundancid, lIúslmovimento de emharquc e os seus confol'me póde»; eu _ - Dt~ ás mas coodlf* 

numerosas dllliztld"s que lhe deixamo~ d utiliz,lÇilo da transporte. Feilil a resci~iio tambem digo o que está ao O rrrandioso J-esdval de atmO$p/Mrku o Q'tOtral belo 

:<erlio exprCSSélS. hoje. pelas hulha ne)l'ra num pel'lnilnCn- contractual dl1 ferrovia suli- meu 11lcance. de l1côrdo com D'DS"'P d' i -I C kt I ,B1!ItJO oddloo li portlda .. 

illllulllerils felicit'lÇões que re  le descaso, valcnelo-nos da Ih!. poder-sc- ii! escoi llliÍ-la os retardados conhecimentos " (' ICC.a ~/O « OC ai hyífro-avlOea do \I tom....... 

n:her.i. irnporlilçiio romo remédio d<ls falhas que il ill\'dlid,lm que adquiri nos lempos em que ar/oca» do para aDlaM4. 


ma is conullodo aos nossos qllilse pill'a os fins cJ que se os nossos queridos professores - :XX:- _c',: DoIs avl(ka da uquodrilhe' 
IMles, endividando-nos. des- destina. Assim. de coml!ço. erl1 m devotos de «Santa Luzia. Em homenagem ao sr. In - que haviam atracedo • uma C'IItNasl'I!llt!llto sangrando () Ihesouro púhli- nJo se podcrid deixar dc rc- E mu.i1o mal feito foi aholir-se terve~tor J~ed~ral: ao Mun~o bação ~"okJr.. afim de t0

Com o IldScilll\?lIto de 	 seu co numa inco.nsciencia, scm solvcr a sil~liJçiio da Ponte Iill «ritO» _das .nossas escolas". Offlcl~1 e a Socl~dade f1o.na - 1!';lar ta ~lIcla, ltOffruam avo· , I<:Ci IllO filhillho. eSI,j em fcs'ds lermo. na m<1ls IIIcomgivc\ de Ll1rilnlelrils. lornando-" Mas. nao fOI pal'il «fazer es- nopoht~n!l o festela~o co.",un- rias, .~m ~ v_Irrude d 01Jllea pro. 
,. Idr do sr. José "Iarques Tri  c inyenua Ydidadc I'erdula- resisten te ao conlinuo IrMe- piri1o», que ainda desla vez me cto "arhshco «Cocktall Canoca» vocadaspor ' ou"a tmbe~ 
" 1,1 . fUllrciollilri o d<l Directoria ril1 . go ou. ainda, buscando-se propÍls occupar Ulll logar nllS dara hoje no ~, Lyra Tennis Cluh» que pa~va c qlM oa lu dto
,_: ~ Ohr,'5 púhlicas. Si o carvlio cdlharinense uma varianle por hnaruhy. col~mnas d'«O Estado». o seu f,;stlval de despedida carem-se. 


Morreu mais um se fixou 11<1 opi niiio dOI; te- quc I'OSS IIC jazidas carboni- Estes commentarios me fo- desta .Capltal._ . -=F~I:":'l-:'-~1. ---'
""' ' --
raidman 	 chnicos. através d"s conclu- feras incxplor,1(las. rillll suggeridas á vista de uma Abnlhantar~? elegante es: I1 8 eceu ·· I'l:fJ~".~·ll&o 

sües repoisildilS e seguras, Queremos crer que o <Ics. apreciaçiio da vossa respeita- I'.ecla~ulo a eXimia cantora Nene Irl~oyen 
;-':0\'" VOI'I" " (O ESlcldo) - como o unico ql.II~, economi- velado interêsse do sr. alrni- vel cOI~fr~ira "A Patriall, e!l1 ~errelr~, que, sem favor algum, I -",.~ 


; ,1I1cc,u Olli elll o ilvicldor Bocr- cilIllenle, poderd fazer COI1- I'ilnte Proto\!elles Guinwl'1ics sua edlçao de s~hbado. 50- e consl~erada .um dos . sopra- BUENOS-AIRES, " (O e... 

:11 ,li!. elll const:q llcllcia ,Ic ,"ra- currencid ao estran ~ ':. i r o, lo\,!l'c oblcl' pma il sua lerra. hrc a " fabulosa» clfm . .c.onsu- nos Iyrr~os mais aperfeIçoados tado)-Falleceu Qntem : ~s 19,11 " 

.. ~ accid~nk' softriclci tia I'ou- mesmo sem a protec,ao al- e mais do qlle isso, 1)(11',1 il Inlda com a nossa Inlhcla es- q!le se tem apresentado as pla- horas, o dr. Hyppollto ' I"goyen:
(t)S di,IS. l' l1l \ ' ''0 lei lo de No- randegaria. graçils d sua su- sua palriél. o \,l'raude melho- tadual e citada ua minha Íllti- teas" cultas do nosso par~. . chefe supremo do Pllrtido · ~.
\' ,1 Yo ;-!( IM l'il Los i\Il~l'e\;: s. perior qualidade e dO bai xo I'dlllenlo de que não prescin- ma carta ao seu jornal. DISSO .a snta. -Nenê ferrelr/! dlcal e que occupou J7O( d 


O .:!XIiIlCIO rCil i izou. ndO hcl custo por que poderiÍ ser dem para a SUél l iherta,tio Nessa apreciação, chrismou- deu. s?beJas provas na brilhanle vezss a presidenclã d i! 'ltpu· 

"!1i10. ell1 cCl lllp"nhiil de Pol- ohlido, não ha como conci- ecollomica. me o arliculista de " brilhante» audlçao que realizou, ha dias, hlica, tendo cardo com . revo
',; lld. o mid NO\'a York-SI,lm· Iiar-se o criminoso ahando- E é possivel que o seu collahorador d'" O Estadoll. no Cluh~ Doze de Agosto. I~çi'!o de 6 de Selembro: ES'. 

lI Ii (Turquicl ). s~m elilpas. em 110 a que roi votado. COlll dedicado esfôrço demova, Naturalmente, sr. Redactor, P~s~uldora de uma voz a~- tlver.am na residencia ',dô ex; 


:inha reCla. qualquer' escusa juslificado- afinal, o sr. José Americo do V. S. deu muÍlo hôas gargalha- nadlsslma, avelludada e devl- presldenle da Republica qúaií-

O G f Z ra. a menos que estejd em ponfo-dc-vtsla em que se das, 1'01' adiantamenlo das que dame~te educada! i.nt~rpretou, do se agllravou o seu êsladó 


<C ra eppe/inJ> iôgo o conhecido manêio da collocou: muito paril n norle ainda ha de dar, si um dia se com mpe~cavel ,dl~clp"na e a- de sadde os srs, drs, AlveS!', 

a toda polpuda acção intermedimiil. e desprl!w ilhsolutn pelo v!er éJ saher quem é o impro- purado g()~to artlstlco, as mais P.uyr~edon, e oulros chefes -,a', 


Berlilll. ~ (f:slado) -COll1mll - a qual talvez ainda consiga sul, onde residem as méJi~ vlwdo collahorador e que este hellas partituras de canlo dos dlcahslas. Em frente li casa 

lliCdÇt'ics da 1-i.'lllbur!!'.Amcrika mover mundos de razões Cil~ligéldus fon les de renda não possúe «brilhos.» nem «hri- gran?es mestres.. Ido exlincto estacionava grllnêlé 

Linien infonlldlll qlie o «Graf que impeçam o inicio da da União.. , Ihantes». sendo apenas um po- So quem a OUVIU e quem massa de povo calculada êm 

/.c IJpeiin» ao pil!iSilr pclo «Ca- hl'e frequentador de "Curso sahe compenetrar-se do que é 15.000 pessoas, anclosas. Por 

1>0 r~rilnco» , descl1\'ol\'ia 179 . Nocturno», porque as suas pos- a arte pura é que póde ava- saber nolicias do seu estliÍlo. 

:(jlomclros por horcl. sendo es.. ses niio lhe permiftiram. quan- liar o saher e comprehender a A certo momento, quando 11 


Id i! primeira \'cz que "'tinge tal SYlldicatos... Peleli! sel/tar-se.' do milis 1l10ço. frequentar al - senlimentalidade da joven con- vozeria era enorme, duma das 

velocidade O " Gnf Zeppelin gUl1ld das ll1uHas «futuristas» cerlista·amadora, lanellas do ediflcio allJuem ex" 

clJmmuni c~u -se. en~ al;o ma;. de tudo... A adl1lini~tril,: élo pl'efei1uraI academias. , _ N.enê. fêrreira lIe impóe .ao clamou: «SilenciollrilJoyen.e..".f 

c(lm o nilvio " Weslpllillen », IJil5Sildrl julgou que ndO eram Vale esta pequena expllca9ao aU~ltorlo . pelos se.ul!" e;>(cepclO- "!orre~dol» E loda a mul"d~ 

q!lc se cncontril em viagem pa- Os syndjcillos prolifero,", necessarios os hancos que el.\- de «lliIheas-corpus» prevenllvo, nals pred ~ c~dos arllslrcos e pela SilenCIOU consternada. ' _ 

1',1 a A lemanha. neste vaslo pais, onde a3 clas- tilvalll no Jardim " I iluro Mül- con tra qualquer «aggressão», sua Irreslsllvel graça e for- - O govêrno assignará hoje 


- -- . . ' ses se mesclam extraordinariil- ler» d Praia de I'óra ~ OI' isso que por venturél venha a soffrer mosura. . um decrelo que determinará as 

Trabalha/Ido em Al/llas menlc. mas onde cahe a cada os retirou dali I' no terreno jornalistico... Os demaiS componenles do homenagens funebres a serem 


Gerais dd~dlio escolher. mesmo ideo- Agora elles;'1 lá estão de M~s, jiÍ agora, que estou com ~~ckt~i1 Carioca», qu~ lantos prestad~s ao grande morlo. 

Por relegrommél parlicular, loglcamenre, ~ classe a qlle pre- novo. O ac tu r11 governador da a milO na. massa, ~r. Re~aclor, e tao. tusllls sympathlas lêm - Vai ser ~presenladali Ca

souhemo!' haver :sido nomeado fere syndlc.ahzar-se. cidade viu Que é mais com mo- quero regl~trilr, nest~ eplslola. con~lIIstado no sei? ~~ nossa mara um proleel?, parei .que o 

engenheiro residenle da Inspec- Ha syndl~~tos de tudo. do esperar,se um omnibus sen- a IIlstallaçao de n?élIs um b~~l sO~ledade, se exhlhlrao esla corpo do ex,presldente Irllloyen 

loria de Estradas de Rodagem . Em AracajU. fundou-se o Syn- tado. do que «bancar» o poli- monJado estal~eleclmento de JO- nOlle nos seus melhores nu- fique em exposlçiio num cata

do Eslado de Minas Gerais, dleato dos Magarefes: patrocl- cial de ronda firme e em pé go a Rua Trajano, estando pa- meros. . falco monumental. na Praça de 

lia cidade de Uhá, o nosso nado pela ~nte~ventona. Nada á esquina, ' , ra breve, a inauguração de ou- ~ecresce que no fesllval de Mayo, a exemplo do que se 

dislinclo conlerraneo sr. dI'. d.e extraordlllano. A classe dos Sentemo-nos POi1S I tro, do mesmo genero, á Pra- hOJe 5e apresenlam, lambem, fez com roeh, em Paris, e L.
Julio Campos, filho do sr. coro- açoull'ueiros. te~ lá _o seu direi- '" ça 15 de Novembro, na segun- aljl'umas das figuras ":1 ais f,:s- nine, em Moscou. 

nel Cdmpos Junior, notario to il syndlcahzaçao.- -Mas o pelo habito compramos a05 da quadra, lado do Palacio> o t~Jadas do nosso meio arhs· 

neSla capital. «<:arro pegou» f~i 110 facto de nossos fornecedores por qual virá fa7.er " pendent» com fico. • . foi promovl·do


Folgamos em registrar o fac- nao haver um so n:'a!l'~rcfe no isso pagamos mais caro, quando uma «soberana» casa exi.stente Emhm, a fe~ta de de5pedlda 
lo. que dcmonstra:cslaremsendo quadro dos syndlcahzados... Dodiamos Jazer nossas coml3ra, na citada Praça. da excellenle troupe de Benlo 
aproveilados, lti ·fora. os valo- H<?uve prdt.esto. e souhe-se que ~o.r preços mais modicos se ve Pelo que se nola, o «nego- Gonçalve:! .prometle momentos Rio, 4 - Por decreto de OR- ( 
res da nova geraçiio cathari- ate o preSidente do Syndlcalo "f~casemos os preços da Casa cio» é lucrativo e a nossa ter- de verdadeiro encanlo. tem foi promovido ao'posto de 
nense. dos .""Iagarefes era",'. mOlorista! MI~cenan"R ?7-P r/l muito deverá esperar de tais . --. capitão o 1° tenente do edr
~==========" Amda em AracajU acaha dc I " ; . _ emprehendimentos, alé mesmo Cme !Jnpellal cito Nel50n Demaria Boileux. 

I fundar-se o Syn~icato de Me,:- A nova sede da ~ss,claçao de arrebatar de Monto-Carlo a «Crime á hora cerla» é o O 

Pílulas do Dr. Bruni cBdores de Mllldos-d e-B o 1'1 Cammerclal fdma mundial de que goza. film que o CINE IMPERIAL I ••alllr lia «Rallll 


Acontece, porem, que nem to- A Associação Commercial Santa Catharina de nada apresenta hoje, ás 19,30 horas, lIecerll. 
Especifico da blellorr~gia dos os vendedores de milldos- de florianopolis transferiu. on- mais precisa para enriquecer o aos seus frequentadores Como Rio, 4 - Cesar Ladeira o 
aguda ou cronica. Ven' de-,boi q~iseram syndicalizar-se. \ tem, s.ua séde do sohrado da seu «brazão», pOSSUindo tão complemenlo um desenho ani- intelligente speaker da «R~dio 

!!e'se em todas as Vai entao o Delegado elo Mi- rua Tlradenles, onde se acha- «preciosas joias». Sinão, veja- mado. Record», de S. Pllulo. fez um 
pharmadas. nisterio do Trabalho e prohibe I va, para o sobrado do elegan- mos: o meretricio avassalador, livro de inleresse palpitanle 


14P ao MéI!ado~ro o forneCimenrolte predio n. 8, iÍ rua Felippe roubos continuados, inseguran- Cille Palace sobre os assumplos de radlo:

U' I f f - dos I~IS rmu~os a I'evendedo- ~ch'llIdt, onde tamhem está ça individual, propriedade des- A's 10.30 horas o CiNE E- o "Acabaram de ouvir», que 


10 EIl O UI'6CaO res nao syndlcalizados. Proles- IIlstallada a séde da Socicda- respeitada, mendicidade (ver- PALACE, exhibe o'fiIm «Deu- está para apparecer, ainda esta 
C~ha, -t (O Estado) - Co~- lOS, a .s s l!,a das, telegrammas, . de Beneficente d.os Emprega- dadeira e falsa), ahandono de sas dll Broadway" com Alice semana, nas livrarias do Rio. 


:lill ~lcilln de Havana. que. a CI- c~mp"c~çoes; mas o ~elegad? ' dos do Commerclo, menores, a miseria, enfim, com While e Charle:'l Delaeey. . 

".,me de Pmar dei RIO fOI var- mmlstel'lal permaneceu mtmnsl- A . - _ todo o seu cortejo e, por últi- --.- ..- - -- ''.. -- --- -_-_- ~- - !'-A. , *.. 

:" da POl: um cy ~lone que cau- gente.. lf~clf!sao do.. p,a/aVl t} mo, o jôgo livre com os seus Eello geslo de palrao ~!:.~AtfNJ'
OI 

.'ou mUitos prel lllZOS, desaban- E o Syndlcato dos Mercado- POI/lI /lO DICCLOllanO adoradores garantidos e as au- ·- . 

,'o \'~ven~as , resultando muitas res de Miudo~"de Boi é um fa- da Academia Francesa loridades de braços cruzados, O Consul Corlos Renaux, Festa em Sto. Antonio 

peSSOélS ficarem fendas. Alguns cto em AracaJ~ .. . parece, dianre d05 que pódem chefe da firma Carlos Renaux Realizar-se-iío, nos .dias 8 e 

:',os Ird~lshordarm.n , causando Que pagodelr/l! ... Paris, 4 - Dezenove annos mais, infelizmente, porque desse S. A. -deferindo o pedido de 9 docorrenre mês, as festivi~ 

:llUndaçoes: Na Cidade de Co- -ligaNautica de Sanl d~pois de inicio da Guerra Mun- «brazão» f?i supprimida a !",,~is licenç~ para ir ao Rio de Janei- d~~ts em .Iouvor ao Divino Es• 

.oma, ao sul de Cuba, deu-se a dlal os quarenta Immortais, ca~a e preciosa ~e .quanlas JOlas ro, representar o Syndicato dos pmto Santo,. na pa~oc~leI de 

;Iolenro maremolo. Calharlla compilando o diccionario de- eXistem - a Lei, Igual 'parll 10- Operarios em fiação e Tecela- Santo AntOniO, no dlstrlcto do 


;)endellcla termioada = . finitivo da AC<ldemia francesa, dos, · com 05 seus mills seve- gem de Brusque, na eleição do mesmo .nome; . " .

f M 4 (O E d) O Convoco os membros do approvamm a inclusão da pa- ros execulorell. l'epresenlante á Consliluinte . No dia 8, as 21 horas, have;' 

, .osc~u~., . sla o - s Conselho da Liga Nautica pal'a lavra «poilu», célebre cognome Justus que lhe fez o tecelão Luiz Gui~ rá novena e, após, I,!ila<> ' ~ 

:;~v lets aS~ lg'}al al11 um L~~o ~c uma sesslio, no proximo dia dos soldados franceses. A defi- -- -- ..---.--- --- marães d' Oliveira, delerminou queima -de fogos de .at'mcló~ 

?aRag-gr.essao ~o~ a ...1 o~la 5 do corren te (quarta-feira), iÍs nição approvada: é " Soldado não só que lhe fôsse concedl- No dia 9! sera fezadll"' mlsS,à 

e umanda' gon o. ~:mo as~~ 19 horas, no Club 12 de A- francês da linha de frente da ~ENHft e 5E~O da a licença por tempo Inde- .sole,!n~ as.1Ohoras,com'éo· 

~~u ca~~sea 14e~~~~S la, que u gosto. . _ guerra de 191~-1811 Peça a I. Oelallllerl lerminado, sem prejuizo de .roaçao ~ lelllio de p~,:nd~;,._Es
_ q . Assu~npto : dlscussao e ap- Os academlcos tamuem es- qualquer especie para o opera- ses aetos serlio .abnlhan/a.~o. 

Notas policiais provaçao do programma das, tenderam a approvação a " Pi - Phone I!UO rio, como ainda lhe fôsse for- pela banda mUSicai «ArriOr " 


regatas. de_ Nov':,'nbro proximo I njlrd», até agora palavra do ar- 337A 3OV-28 necido o enxoval de que neces- Arte». .- . -

Fpohs, "-7-93;:,, got francês, para o novo vinho - . . sitar e hospedagem no Rio de - E . _ "-':. 
 A 

S:u~~ame ~:~sof~lh;t~~~a~ti~~ 20 Edlfaldo V, Cabral. das rações dos poilus. • el.ieie di dr. DI.lz •••lIr Janiro, tudo por conta da ~_ m cr~~/, o''f>over'f..o,,, 
Rosa, a primeira por haver in- . secretario. ';V.-2) expulso do Biasi! Rio. 4 _ E~~"~emblé~ ge- firma ,0/ . C I'!,;.no 'c" 

su\tôdo a familia do sr, Oscar O MATERial TYPOGaPHIGO ral extraol'dinari,,: f,apecialmen" faIIICI•••tl Sanlk!io. .4 (O E&/4do) ' -

Solon e o segundo por haver Hemann Kreh, o el11prega- te convocada, a ' -Uga~_ de Pró- , APl'hCn'oram 6UO ~mínáa ao 

desrespeitado o delegado da DO -(cpaIZ,' do dn firma Jonh Jurgens & fessores elegeu u.:-éu delegado~. , Rio, 4 - Finou-se ontem. áa ~wmo os minllllroa do In/r-
capital. . -:--" 0 »-, Cia., acclIsado como autor de eleitor ,para arepr,""entação 16 horas, no Hospital 'da Crm rior. PomCl1I0. e,hK~ao • 


Pelo mllllstJO, d/l Fazenda insultos contra o Brasil, que pronssio~al na ,AssembléaNa-; -Vêrinelha, onde havl4 &Ido ~- JIUf!~a. ptffen«nl ao P.mdo 

Es:50 iÍ disposição de seu l fOl'ilm milnd!ldos entregar á appareceram em um jornal da cionlll .Gonstituinte. i;" .''- ' ';Y : -collliôo; afini;';(h! sÍi!>fMtltr-M li ~1I41C41. 


.verdadeiro dono, n~ Dele.gaci.a ; Imprensa.~aclonal, al~umas má.- Alemanha, deixou, no dia :. lS, .O itA cs.:oIlw1 recahiu, p« uno- lIJn4 'nttn'cn~o ciruJ"(l'k.!, o O pruidc"lc AlotaMndri ""o 

~ de polícia da ca~ltil;l i" 3 : galll-1 ~hlllas e,?utro material ~as an- ~io com destin.o.ao.seu pai . vl4'- nlmidade d ~. no dr. DI- \)tIJlCI'41 de Dt\lt.aao J~ V!- o«II0U,D .. "dldo, rurnr

nhas enconlradas a rua Salda- / ligas offlclllas Iypographlcas da Jando no «DUlho>;, que o leva- nl~ Junior, IlIS9tClor tKo!4r no Clorti!OO Ar4nhil d4 31lv4, dl- ",..... lUa tnldrw q)nn.~. 
~ f>111l nl'.o, S. A. cO Pil~., r4 et~ o porto de Otuova. DI$trtçJO r,dtra), I'tclor do AvlafAo MilHar. IIt n It eu.-Ilf.ru, 
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