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() chef"e do govêrno ar... \ Saud?çã,! do chefe do gov~rno
' ' d l prOVlsono 	ao povo argentInogentino homenaO>t~a o 1101 -:lIX:

~ o che lc do g'ovérno provi- da secçtio de radio de <lEI
1J~'asil sorio. dr. Getulio Vargéls, f.e z ; Mundo» de Buenos Aires, ser

_ ,__. __' __ ~?o,d:~/) i~~r~~;:;f~t~'1l P~~l;á~ ! ~~~~'~Ph~~le«s~easke~:;in~~z c~~~ 

, , , , " , ., ' _)' L1?' 4, (1?1ldio Splendid de Bue- I municaçiio: 


. RIO, 9 - A cheg,lU1l do 1'1c' !! lli l,u ~m quc , t01l1ilrclO 1m,te nos Aires) il seguinte s'luda- I «A poucas horas da chegada 

slde~te ilrgenhno, lc!enC~ill 1\11': ,)0 ulIl soldado~ _ de todas tiS <10po\'0 arQ'cnti no : Ido lIIalldalario argentino, o 

gustm juslo il '"SUl cilpllal. 1.."1 armas c 10,0 m:lOcs, ,,' "Anlc\'eio e 1'0550 élll lceiPil- : exmo. sr, chefe do govêrno do 

um, espcctilc,lIl~ Imyonenlc, nao DepOI S, s~ eXil , tOlllill ,~ ~ilrle damente ilHirmar que o povo : I:'>rasil, dI'. Getulio Vargas, nos 

~léJ\e~do re~OIdaçdo de lac lo no ,I?ilnquctc qlle lhe orrerecem hmsi leiro rdleclindo :0 pcnsa-:disoellsou il honrosiI cli.s!incr iio 

ldC!nfH:? q!!~ d(,s'p~!'!:Js~c ! ~l n!o ns !o rç~!"~ a :-:n Jd~s. menlo 1I11~l nil11 c dn naç(jo, Viii ide ulili7.ílr-se do microph~ne 

1/nlh,uslasmo e s~ mp<l1 I ~la, . receher com inequivocas de- j da «LR-4. l?ad io Splendid de 


A passagem .dos dOIS pres! - monstraçücs de aprêço c de : Buenos Aires, para dirigir uma 

dentes. o arll'e.nt,IflO e o h~asll~l- nll81l"O u'lll~n "~ nnnrn"liie~ cnthusi,]smo, o illustre prcsi- ' mensagem ao 1'01'0 argentino. 
o, 10:10 8 ,a ,:~IIÍ1va 
ro, que se dllllwal11 ao I ~ Iaclo UU ilU ruu a~ ~I UillU Ua dente da grande nação argen· IDesnecessario se torna referir-

Gqnnabara, ~sse e~tl~lIsléJsmo nns Cnnnno\"s!'l fina, me ií transcedencia desse a-

se , tornou I ~dcscrrpllvel, esO' IIU UIlIí U '{ O renome dos homens de contccimento. A palavrll do i1

, rando a Avenida ~IO Br~n~o l-fo\'<!1'I10 só se iusfificu quan ' Iuslre mandatario brasilei ro, 

~ oc~u~a~'l po~X~m,a' lmultl?aO Rio, 8. _ Em alll'il do cor- do elles se impüem como in· cuio nome hll de figurar na 


ca .~u ~ ~ e~ Dl ~' p~ssoas. rente ilnno o Correio enviou iÍ lerprctes das idéilS, sentimen' rlistoria, iunto ao dos maiores lei 188.1 
~,gl fn o se e~os e 10 as tlS Commissão de Promoçües do lOS e aspiraçües de sua na- governantes da America Latina. 

Jilne as edsac~ aJ' . d' lV1inislerio da V iação, as 1'1'0- cional idade, O general )uslo é leriÍ no momenlo em que 05 Rio, 8.-0 projecto de Codi- se realizem jôgos de azar, quan

P~dCOt epOlls o mel~ I' il,ú o postas dos que eslavam em homem de ~O I'e I'11 0 pOSSUidor grandes povos se vão confun- go Criminal, elaborado agora do delles habitualmente parli 
~res~h~~c~d~rs Sa~~~~;~ l~tlll~i1~ condiçõe,s de ser promovidos, de~sas credenciais, An te? de ~il', num. estreito abra~o por pel a ~ub-commlssão legislativ.a cipem p~SSOIlS que não sejam 
e o de alias palenles militares De acordo COIl1 i1 lei que rc- iltllllg'l r cI sl~premil m~glstrd: In term.edlo de seus pr~sl,de~tes, e~peclal, e resultante da revl- da famlha de. quem a occupa; 
d 'r f ' P I ' gulil ilctualmente o assumplo, lura da naçilo iIIgentllla. la um ,"Ieresse especlallsslmo, sao do trabalho apresentado 11 , Os hotels e casas de ha
d~ êu:.t~~: 'a',~'::; ~~ a~e l ri~u~~'~ durante 10 dias a COI.!1missdo c:a uma pC l'son,? lidade de re- não só para o povo argentino e~ ~?28 ao .gover~o pe!o dI'. bitação collectiva, a culos hos
visita do 'chefe do g ov êrno recebeu. as COnlCS laç(~eS dos le~o propno, . nilo apc?tls n,o como t~mbcm para o de toda Vlrglhq, de Sa PereIra, lllz: p~des e ,moradores se propor

.. G I r V T que se lulgaram pre tendos, seio do Exercll0, onde se de~ - a Amenca, Art. ~2, Aquelle que: clonem Jogos de azar: 
prA":lson,~ . ~~ ~ear,b~doar~::I " _ Poslerioríllente procedeu ella lacaVél C01l10 cheie iJlusll'c c E ', pois, com legitimo orgu- I. Montar, mantiver ou exttlo' 111. Qualquer estabelecimento 
zou_sen~, ban uete no Ilal;laral 

l
. ao exame indispensil\'et, findo preslígioso, ll10s cgualme nt~ , lho, que LR-4, Radio Splendid rar casa de iôgo, ou fornecer aberto ao publico, em que se 

sendo o reiidcnte Justo Sél~: o qual emi fliu seu parecer. opi- no c ir~ulo dos I'il lores 1l10rll lS de Buenos Aires, irradiará a local para que outrem o faça: disfarce, sob a apparencia "de 
dado pelo" SI', Getulio Vargas, mmdo pela dev~luçii() das pro- c polltlcos de SUiI pai 1'1 <1. Ptll avl'él vlg(~l'Osa do. iII,ustre li, Desempenhar em tai!, ca- ~_egocio lieito, a realidade do 
a quem respondeu, Ambos os pos! as ao, Cor,relo,., , í\ visila do presidente da ch.c fI", do governo 1'1'0'.'1801'10 do s!ls o papel de banqueIro de logo de azar., " 
discursos foram feitos el11 ter- Nesse , m~enm fOI d l ~so"'ld il l ~e pllhlicd Arg'cnlincl é acnlll Ce ' I.~I~:~, L , _ lOgO, ou y,ara , e~te concorrer Como s~ ~e, pel? cr~terlO d.a 
mos cordiélli ssimos. a Commlssélo do Mlnlstel'lo c cimcnlo que, enchendo o 131'<.1" L,; lil tra nsrnl~silo se effectua como auxl.liar mdlspensavel:.. su.h-comm~~sao legl~laflva crr-

Ontem, o primeiro acto do delegado a~ ~Irector rC ~~ lol1 ,~ 1 sil de iusl.o org-ulho, trilIlSCel;- no pr~pno•.sal ~o ~e despachos 111, AUralr pessoas para 010- mmal, o Jogo ~o.ntmua sendo 
preSidente argentin o foi uma plenos yod~ res p<ll~ dec!dlr-sc de os hnllles de corleslil cl!- dO,.CXI!10...I. plcsldente. no pa- go: ~ pr~curar manle-Io. ou uma co,!!tra.vensao, e essa co~
visita ao cardeal D. Sebastião em ulllma lflstanclél sobre o plomalica para assumir sigl1l - Idc~o ,ao Caltete. amma-Io, logando sem ~ISCO, travenç~o e por ella mu.l!o maIs 
Leme, no palacio São Joaquim, assumplt1, , . ficação mais ilmpla 1'1<1 pol itiCil E.sllve,ré1 n:! presentes. ao acto de conluio com o han9.uelro: caracler~zadd do que Ja o era 
onde se celebrou missa em ac- ~em que, porem, haja lIllltl i nternaeiOlléll americana, . ~a Il'radla~ao, assegulfltes,Pes- IV. :romar pôl'te ~o Jogo que no Codlgo Penal. 
ção-de-graças pela oplima via, razao forte I?a~a 15S0, --: com - A presellça. entre nos, do "oas .n1llIlst.ro SalJ)'ado F Ilho, em ta,ls ca~as se fIzer: _ 
gem realizada. menta , o «Dlano da NOite» -:- eminente homem púhlico, por C~I:. (!Icgono da ! 'ons:ca, se- ~era. pUnido com detençao 

A seguir, o general Justo,que ha mdlS ~e dOIS Illeses o UI- tan los IItlllos merecedor dilllOS- uetano da presldenclél, dr ate dOIS m~ses. . ou com mul~a. 
....... . 	 é grande admirador do «golf» I'ector regIOnal detem em seu sa sympathia e cíl rinhoso aco' ~U\!usto , Corslno, deputado fe- Na remcldencla. a detençao 


Jogou várias partidas nos «links': p~der as ~L·OI)'Q&j<l.s d·' pIOOlO- Ihimcnto. '1ili s" le'l "iF ' i' c,l (:e: ,ll elei to, d~' Wald~r Sarma- será por dois a seis mese~. e 

do "Gavea-Clube». çao que la devenam ter l ido slgnalura de imporléll1 leS ilCrO::' pilo, s",cretar!o parllcular CIO a ~ult~ ~obrada na p.rIll?elra, 


M . !'d 	 d' ," I ' regular andamenlo, ajustados en tl'e as chancella- chefe do governo, commandan- sera trIplicada nas reU1Clden
aIs ai e,se II ' ~'U, ilO. upo- Essa demora estiÍ causando lias e destlllil clos a I'esolver le Pereila Machado, capitão A- das posteriores.


d,~omod afim d~ assls t l~ as cfr- prejuizos incontaveis ilOS func- problemas reciprocos c ii con- maro da Silveil'a. da Casa Mili- Paragrapho unico. Em qual

~ as e cava oS-'f sen '? a ~o cionarios que, com dil ei to a solidill' no lel'lel1o intcl'l1acio- tar, di'. Herbert Moses, presi - quer h}'polhese, impor-se-iÍ ac

d~~r:llli:s d~lan~~~i1Ç"~Sand~ ser promovl~os, nfio c,?nse~uell1 nal, as' trad iciol1ais I elacões de den t ~ d~ A. B. L, Rodrig~ez cessoriamente , o confisco. que 
sy P b p if'~~ I accesso, deixando nao So de amizade que semple nos uni- Detplanl, redac tor do «EI PâlS», comprehendera IPtE~~~~l~~~~l~~D:~~:1 
oCft?:~i~e aolnp~~~d~nll~lil justo percebeI' 1I11l10re5 vencimentos, ramo de Cordoba, Benjllm lll G.acke, L 05 ap~~relhos•. !nstrumen-I~ 
e sua comitiva assistIram á ~~mn<;l\~=m~:~g~~,aCOc~:;ir ~~:~~~ Esses a.clos c() l11prehen~ell1 ~'~~~~~ g~'e~~dlo Splendld de tOil e O~e~s~~~~ d: ~!o~:nos da ~' mUAm PHIRIIIIIS I DIIU.IIS • 
inauguração da . expOSição ~e deViam ter mgressado, Ires e~pecles ~e c~~vel1çoe~ , salá de jôgo. salvo tratando-s~ 
~ro~u~tosdargxnhnOtS, no t sa~o O rClardau!ento que se \'CIII ~~~a~~~em sei aS" lll descr - ---' - - - -- - - , - -- d~ residencla particular, e elles Representalltes do balido 

a eIra e n mos ras, en o: oh~ervando e de toclo ~x lla- ," . , ' . " nao destoarem, pelo seu luxo I L I' 	 ne~s~ n~ome .. to, i1l1ende~do il nhavcl 1I10rmente porque muilos PIIIl1Cllil - Rer~I~llte. , I paz Estás triste meu arnõr? e conforto do mohiliario e de- ( e ampeao,.. 
sohcltaçao que lhe fOi relia, o d ' t- ' d cod o cxlern ll - pacto alihbelhco, cs- TenS ilwilch'I ? - d ' t d I 	 presidente visitanle fa lado ao n~~~ã~:et~~l él~C:'~ ~ i~ el~~s~l~~C: tabele_cendo . ~s nOlmas p.ora ü I I. I I e '7 coraçao o res o .~ casa. São Salvado!', 8.-Apparecell
~icrophone da d!ffusora «Spl~n- gurados por classí flcaçiío de soluça0 r~cl fl ~a de qltillsquer E~tá~ com tosse. 1510 quanto ao J?go: Agora, perto de Montalegre, ti frente 
dld», que IrradIOU o seu .d15- antiguidade Esles, orêll1, não desentendlmen,o~ _ E lei de Nosso Senhor. quanto a rasa tie Jog~.- de cinco homens e de algumas I 
curso para a Argenllna. loram lI1i11S feli zes PConlinuilm Segunda -:- . .some ,Ielilçoes Só te salva o CONTRATOSSE! Al'I. 443. Casa de Jogo para mulheres, o bandido Azulão,t A PO"CI~ e rôrças do exér- a 'uárdal1do ha mais de seis de h~~ , VI~' l1l1 ilnçõ, Visando ,1 - os effeHos penais, é todo o pertencente ao grupo de Lam
eilO, a mUllo Cll<;tO, pud~lalll I;eses um accesso que pelo lIall4.:wlouiluc IlIt;;'l'lla, p'Zlil p!e- lima hcmenlígem dos avia" togar accessivel ao publico, peão. O Chefe de Policia, cal conter a grande massa P?pular antigo regulamenlo do Corre io vençao ~ repressa o de achvlda- dures argenllnos pague-se ou não a enlrada, em pitão João Facó, determinou 

j. 	 que se agglol~era~a nas Im~e- eril levado a elTeito automati~ des facclo~~s pel turl?adoras da -_o que se realizem iogos de azar. as primeiras providenCias para 
dlações e no Illten~r da feIra. call1ente, no fim de decorridos ordem pohtlcél e ~oc l a l. . mo, 9 _ A esqlladrilha aerea Paragrapho .un!co, Consi.de- a ~rjs~o dos criminosos . e se-
procurando apprOXllIlIlr-Se do oito dias após exislir vtlga no TerceIra - Va.nos con-:efll,os argentina "Sol de Mayo»:pres. ram-se acces5lvel~ ao pubhco: gulU ~ tarde para a cidade de 
gene~al justo. . quadro supcriol'. pala regular o lllt~r~amblO lll - taréÍ expressivas homenagens I. A casa partIcular em que Bomflm naquella zona. 

HOJe, o" . preSidente justo, e __" __ _ I~" ec lua l .e commel clal, com . o aos pioneiros da aviação AI- - ---. - ------
sua comlllv~ , ~m. companhia Enc~ntam pela befl~zal mma fim d~ es tlf1~ ~ l ar: cad~ vez mlllS, berto Santos Dumonl e Frei 
d~ .51'. p~t ul l(? ~ c:,lgas c seus • vllham pela qUlhd,ojel.Ex. a .nos. a apPlo~,maçao econo- Bartholomcu Lourenço de Gus- SERRARIA SANTA CRUZ 
mInistros, ilSSIS!'rilO, no Campo taslam pelo.s preços os arllgos mIca e c~"uraL . mão e ao piloto Tenente Am- Fabricação de ladrilhos, telhas de cimento.-Madeiras para 
dos Affonsos, a grande parada da Casa Mlscellaneal 27 - P Resumindo, podemos dizer hrosio Garagiola. Os aviado- eonstrucções: fôrro paulista, assoalhos estreito e largo, reguas, 
--- , q ~,e c~se5 tr~ta.dos : conve- res depositarão tres placas que cimalhas, abas, molduras, barrotes, caibros, 
1il1il12l12l[§JlI1l21l11l1J121l11l2llEliIl§Jl2lli1li1l2Il2ll2ll2li21~ I1IOS visam e~lm!nar oS causas perpetuarão a memoria dos pernas de serra, ele. etc. 
[ti li! de, perturbaç~o ,"terna e ~x- brasileiros precursores da aero- LEN:E:l:A E~ TÓROS 
Iil I N V E FiN O ~ tel na e estreitar. po~ ~ma ".0- nautica e do malogrado offi- Coes Badaro' = 're'ephone 1531ca permanente . de Ideas e. 111- cia!. J I fi 

Iil .'_ , l2J !eres.se~, a cllmzade argentmo- A placa dedicada a BôI'tho- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~56~o-~P

I produz o RheumatIsmo. O Sangue e a Vida. 121 orasilma. ' lomeu de G- Ismão diz' " O im- --::c . - -I '--:;--'---R --"b' 
Purgt.:e O Sangue de preterencia ~.~ão _preciso resa lral' il si~- perio do ar ~Ile estav'a res.er- On~el{lllU exc llSPO. das ' ou aram a coroa de 

ao Estomago. ' !!! l1If1cilçao_ excepclo,nal de. 11IIS vüdo ilOS deuRes foi con<llli". (rletras d~ .E:xerclp ouro de N~ss,!_Senhora 
.~ Iil ; 	 convençoes, Desla~o. enll elill~- lado pelo homem no diil 8 de RIO, b: - O mmls~ro dd uuer- ~ .....;x;x ..... 

to, ~ent·o ellas, o tratado ant!- Agosto de 1709», ra deferIU o requel'lmento da S . Sao Salva,dor, ?-Na madru
b~lhco, que" . ,'eatil,ndo a Iradl- A destinada él Santos Du- A, Cas.a Praft, no .q~al esse es- jl'ild~ de hOJ~ fOI roubada da 

l 
111 çao da . pOlrllca ,"le l:na clon ~1 mont contém il seguinte ins- tabe~eclmento ,soliCItava '! ,:x- Igr.el~ de S~o Francisco a ri-

IDoltenslvo ás crianças, Agradavel como licOr. 111 do Brasil ~ da ~rgel1tllla, es- cripçiio: «A sciencia e a ilrte de clusao das. fileIras do Exerc!to qUlsslma coroa de ouro de N. 
Foi com a ollicializaçiio do seu u'o r.ara • Syphills e IA! tabelece precei to ~ormallvo voar lhe devem seus melhores do mecamco Alfredo PereIra , SenHora da Conceição. E ' ac-

Exerello e na Man'nha, e eUJ:a ormula damos a IX! e s g e, u 1'0 P garantI.~ paz - da S'I cusad do ho 11m dIvlducP.5! ara ~ triumrhos», I va, o, ~Oll i!! 
..-~~--... g'n~l~~~~ 8t:8é u~~~":t~:;'a~oJ~!ad~;: li"1 cOnll,nental e clT! conctlçoes de A lapide olfel'ecida ao Ca- D I I d de naCionalidade austriacn, ex

~~IIIIIíIQlIIII coberlas Brasileiras, porque entra na 111 allr,all' â ~olr dal'ledade. das ,de- rilgiola reza: <t A Ambr01lio Ca- uas cr alcas SI flS e empregado d~ convento e que 
.ua composi,ão: Salsaparrill,., Cipó (21 maIs nllçnes di! ~mel'l~a , . ,"5- I'agiota, s<?us camaradas da ae- um 1lllrlgl. se acha foragIdo. 

~:~~m~i~~ ~~n'J'~ <f,~~~=' ~cNr:~r:s 111 ~~~1~~n~~~ 'J:n~,~~~~ni~~le;2 	 e rounalica militar argenlina». Santiago, 8. ':: O Iranspol'-. S'.'I' .d. R'CI. I' RI. 
~~a~It~,li~:: !ef.':,;a~léof:ri~~~ic3~ t.~ 111 Anles de o presidente Justo te «Araucania», da Marinha de Gr.llle de SII 
racter canceroso e feridas em ge, 111 pisaI ter~as do Brasil, onde I Guerra chilena, radiographou Porto Alegre, 8 - Tanto nes
ral. ITralado de Bolanica Dr. M. Pen- 111 encontrara affectu05é1 hospifa- E . t 'r ao Minillterio da Marinha, di- ta capitai como no interior do

I 
 na). E', pois, o EliXir 914 o unieo de, 00 lid.ade, q,uero que a. minha voz 	 que recolhera um pe- Estado, está despertando grnn
xperlmen em ] " zendo 
~:aJ~v~a~;~:.ep~~:ec~~a~area:: ~~:~í: ; s~Ja ouvlda como uma 5at!d~.. Custam os mesmos preços f queno b'?te com os corpos de de interesse a «Semana da 
lia e para o rheumali.mo. Na entrada çao fraternal do povo bra5~!el- São de superior qualidade ,duas Crianças, naufragas do raça», a realizar-se na semana 
do inverno é indl5pensavel O Sangue ~ 1'0 ao nobre P?\:o argerHlllo, embora se vendam pelos , va~or «Valdlvla»,afundado 1?0.s entrante, entre 9 e 14 do cor-

uma vez por anno. O Sangue é vida. Torna-Ie 111 que, pelo seu cIvismo ~ labor preços communs da praça reCIfes de Punta Grande, VIZI- rente. 

purgar o Sangue que o ,Slomago. Nio produz li! fecundo, souhe constrUIr uma os saborosos produelos da nhanças de Antofagasta, Pela Directoria Geral de Ins-


I 
~:::r~d~r:~~. ,laca OI denles, nem O ..tomoio porque do con· l2l grande patria, forte, rica e res· PIDaRII CRUZEIRO I T a m bem radiographou o trucção Publica se vem reali 

!XI peitada». . á rna Bocayuva D. 197. commandante do vapor (~Con- zando varlos trabalhos afim
~1Ãf1Ãf1ÃfDt'lXm!%l'IÃfCI:ICI:IlXllXllÃflXllXllÃflXllXI Anles de falar ~ sr. Getuho 1457) 3Ov.alt.-2 dor», informando que «esta pro- de que ella alcance o maia
~QQIX:HZIIXIIXIWca.IXIQ'IIX1IXIIXIIXUXllXlQQIXII2I Vargas, o sr. HenrIque Aleman, 	 curl1ndo o ellcl1leJ' que fOlta», franco êxito, 

-s' 

~ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fabrica de beneficiar madeiras' para construcções cívis 

Depolito de madeiras preparad.. e brutal 
da afaJllada fabrica f:l11l11enr.loerkrCortirlas e I)ersiEll:-lélS de .Jard~lJá. Carta Patente n 9611). 

Grande fábrica de ladrilhos em cimento (Desenhos modernos)e formas 

Typus üp~:opriad~j's para pisos, passeios e paredes. Unico fábríCHnte no r:stado 
de ladrilhos 1.5 x 15 e hexag-onais. 

Grande stocK Preços vantajosos 
Agentes em: Itajahv, Brusque, Blumenau, Laguna e Joinville. 

Arcllitecto 
•.1 01N \ 71.L Ll~ AVENIDA lUO HHANCO 

~lI~ORIANOl~OL]S 
ifiv.alt.-I.:; 

Verifique 
'I Diario de S. Pauhlpelos seus pr()prios out1idOl 

I Diretor: Assis G118tcaulwiand 
I')R o C U R E OU\~l todo. o. radios • 

venha após á nossa cxpo3ição escutar um Matutino independente Che!lQ B diariamente pelo 

radio General Elect ric. A superioridade correio terrestre, um dia enles qlle os do Rio, trazen

de som. de selectividadc. de sensibilidade. do amplo serviço telegraflco e telelonlco. Quem 0981· 

ficará patenteada aos seu. ouvido• . nâ·lo para 1934, o receberá desde já, gratuitamente. _ 


O!erece aos seUB leitores. no proxlmo silo, grandesHa na nova sêrie de radios General brinde~: o primeiro será um palacete, no valor de
Electric apparelhos de diffcrentes modelo3. 80;000$000. Assinaturas: Ano !iO$OOO- Semestre 28$000. 
estylos. c de uma grande variedade de Anuncios e aEslnaturs8 com o representante ge· 
preços. Todos trazem porém o nnmc:: rRI DO Estado, Bcademico Henrique de Castro. EEcri· 
General Electric - garantia de qualidade. torio á rua Esteves Junior, 183 - Florlanopolls em num ero ue 7 por mel 
lerviço e valor intrínseco. os qm: um~ Scnhor.l pen.te: en"JNota: t:se~t:~'::oPs~~i~~~~~!~t::o:á~sp~~~~: seu bem·cslar qU:1noo soHn: de irrc~ De muito bom grado attendcrcmo: Q gularidadc5. 
leU pedido de demonstração, afim de quo ~_______________________ -_._õ__,I~O_V_._a_It_._ Cada dia de soff rimcnto é diJ pcn.li r 
lhe eeja facultado verificar pelos sem pro· do. é dia q\! C não COnt.l para :l alegria 
prios ouvidos a cxr:eUencía dOI redioe de: viver. 

Assim, "A Saud< da Muih.r". que ,General Electríc. 
l"orn h.1tc C e".,j( .-, t)';; Inco l1imodo5; <.: J~ , 

Enfcnnid:u.lcs Uterina!'. ass~gur:l o 
RADIO .lccrcscimo <Ic 7 di :ls ror mc:z nl I 

(~ x istcnci .l tlc um3 Senhora. !i 
GENERAL@ELECTR1C Faça a co nu de qu:uno5 .\nnos d~ 

...·ida I'Cp rCSCIlLl p l r :t nmJ Scnhor3 () 
uso pcrrn;mCnlC J,,) f!r:muc rcmcdío. 

P r:ç o tn{<:l rmaçoet 

'u uma -demonatT B

çJ5.o, li qu alq'J~ dCrt> 

nOll0 1l o'UlI:iliar a O~ 

te1cpharlt!: para D 

aeriptorio d. -E' s6 com estes 3 medicamentos combinados que se 

C.mll.nh'. Tracei., Luz e Força de FI!lrla~~ consegue a cura da syphilis adquirida ou hereditaria. Seu 
 Ga~inele lypograp~ico 'Brasil' I

- • !li elfeilo é rapido e não prejudica o organismo mesmo das 
~CUGlIO••••••••••O••G.U••hn~~~ creanças fracas e paes syphiliticos, o que o torna prelerl· de 
~!i ~t>i! do aos seus congeDeres M. h. FernandesI Matalluru,"ca f-racals'-Il-a ~ A I eSDe~i~i~~raB! I~~r~dda A;:~hiii~~éluc~a!x~e~l~e~t:I~:'i~~ Aceita-se tüdo e qnalclllel' LnJ.Jalho • U·. pela acçao do Arsemco que 8ctua sobre a curva do peso: 

concel'llent~ á arte t.ypogl'aphicél.• RDI ImlEl 71m São Paulo Engoód~~do, além de suas propriedades tonicas, elimina 
• Objecto. de. adorDo praleadol.Taça. e Figuras de ~s ~~pure~a~ do sangue que perturbam o bom fUllcclo Eflcal!{!!'Il(lrâo, com 011 sem gravarâo a ouro • Sporl, 8.illeil.. de .lpacC8 praleada para holei •• reateu' Itaiil~~to, lo.üando POi Isso mais proveitoso o trabalho 11• .utes, clubt, elc. Talher •• finos, Artigo. d. mel.1 branco nulnh~o. . . 

paTa arreios. T"balhOl de melai braDco em geral. O el' .. ' Flllalme~te entra o. Hyd!argmo ne~t~ preparac;lo como Esmera - P,omlltldão-Modlcidade
• ntCOtahelecimeDlo .,1' apparelhado com o. maio modernol I lI: destruIdor do mlcroblO da syphdls (treponema pai-
O ..achlailmol para ..tamparia fina e di.põe de operarios hdl1m) q?e é o. causante das graves doenças que nos affe· Travessa Ractclilf n. 4 A, clltre as ruas 
• habiftados par. qu.l~uer Irabalho de m.:eri.1. • ctam<5 ~ij~~eB:~~~~a~os A~S~~~!~~ leivas leite é um re. Tiradelltes e jOâo Pinto.I _Im BDdRSDO MICOLICH FlDrlunODolIs _ medio cla~sico das !11aDifestações da syphilis.e impureza Florianopolis-J anta Catharina-- 90 V do sangue. Rheumahsmo. escrophulas. Iymphabsmo, corri· 
I! 1II...1_••••••••••••A ......·~I9,2~IIII~ menlos, fistulas! inguas, fer!das antigas, doenças chronicas ~4i 
~.._ • _.... 'M Ulnnl ..,.. dos olhos, ouvidos, molesl13s da pelle, 

Não publicamos altestados nem retratos de doeDtes. 

I 
Nossos preparados !Jeneficiam quando bem indicados. 
A' venda Das boas pharmaclas e drogarias. 
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Io ~TAOO- ·Se2'llIldfl-feira. O de Olltubro ele _ 

,Os norte-amel°icanos e o marFA ' l!~ã2illÚncia do 
Evitae 

(COPYIlIGIIT ny CmIP.\NIII.\ EPITOIIA N,\Cll:::;:==I capil;ª,0 ~ ~w,yer 
NO EST/lPO PE S.\:-'T.\ C ,\TtI ,\IlIN,\ 1'/111/\ «O ESTIIPO» ), i --'. .. ....• \ aboppeeímentOCl 

I GRI P P I Ho GR! ECo irios ~~~'r~~~ :;~lí~iiC;;:' ~;() él~;-~~~! ()d~! ('~~~~~~~ o!:::r rg~~A::~J, ilYi tendo qemppe 
O mar eSlá presenle em qlla- .meio irollica para com os lei- do. ex-secr~tário dilS Obrils I: . . . . '~.•. ' ~".Ílhli~a~ do Est(~dO. ,!o Rio, rec~!l .''... , . 

se todos os grandes livros in- ' Iores, possuia elle essa honho- lemente elello d~plIl{l(lo <l Constlflllnte. O Célpltao Gwyer .de . 
glezes. E' um anel magico a ' mia meio velhaca de quem, se Azevedo renll~clou esse n~andil.to. ~!,crevend~ a. proposito ' ~ma' . " 
cercar a Inglaterra. E até qllan-I se faz logo frequentador assiduo c,arla ao p~c~ l denle. do Su p~I'~o r I nbu.l1 al r~ leltoral. O mlssi- lII 'v 
do fazem exotismo t. no sen- de nossa caSil e de nosso es· \ 1~la. el~ e" IIIo. p cssorl l_C . il lll\·O, pl ofhgil com vehemenc!a a IX! 
ti~o das ilhas: a ilha de Ro- pirito. sempre nos dei:,(<l no re- ?l'Iel1:~~ :~ ~ "~o I nb.l~n ,~ I"!~ t e~l ,,r,;~ _ na él"l'eciaç~o do último plei - IZI ' 

bmson. o thcsouro da ilha em ceio de uma pequen" picuinha, .0 c ,,:v...I~u" su~ u'"I,d,,! d"-,,lll.lO que. nao pode rec~be~ e 111 

Slevenson. archipelagos varios de uma pequena malignidade nw.ntel em sel.1 pod~r l~m dlplol1lil contendo por uma Jusllça li.I 

em Conrad. Tahili em Somer- de fauno protestanle. cleltor~l" que e il pnmclrol a poslergm s<lgrados postulados da lõI 

set Maugham. Seritl sem duvidcl cxcessÍ\'o revolu~<l o, , . " CII:I tira ffianehaq de


Já nos escriptores americ<l- incluí-lo enlre os genios ricos. ° Pmlldo Pro.g":css lst a l ' lumlllense vai reunir-se para tra- IZI 

nos o AlIanlico e o Pacifico copiosos, tanlo mais quanto Iilr demov~r o c~pl,ta o Gw)'er Azevedo dil sua renúncia do ~ 

- tal qual na geographia - têm sua obm si! interessa <l Ulll es· lllan~~ t.C> il _<::ollstlt~~~te,_que. u.~~b<l__ de_~~~_ese."lar , 111 iodo. permaga 
apenas um sentido lateral. As Ipaço restricto da propria A- . 111 
 Ilato, tínta.fel' .. 
~~e~h~~~s a:~t~a~le ~~n~~~~:~ ;~~~i~~l ep~r~ ~.~Ii~r 1~~I:~~~i~~I~ Cha' d.·urell·CO SANITAS 111 
aos llibusteiros. Irving. apesar Hohnes em dos que não sa- 111 l'ti.ge~JJ'uta.etc. 

de biographo de Colomho. 50- hem recomeçm, renovar-se, e 111 

!)r~punha, a descripção ~o Al- incidia muit'? nas mesmas lor- Poderoso diuretico.-llIsRolvente do scido urico.- !li PRÉ.$:a~$.5oo '<· 

,la,U"r" <I dos porlos ue sn<l mulas. sendO 11m (anl,lsl slii ll esin[l1 c(Elllte das vias uriOllfius. (Contrll rheumatlsmo, liI 

~~d:' dO~a~~;~~~: e~P}~~I~~~~ ~~~~~Il'~d~u c g~~ir~~:~fos~ ~(~e~n~ u r le rio'esi~~~.~~sebr~~~~~~ S~tg.onorrhén, til Vende-se este .admiravel producto~ás

ç

jli~~:e<:ontenda~~~~~~~:s~~~uscitadasa d~~!S,pelo fan_a-c~~~ ~~ll~~~'rl~a~~ p~~. ~~~~i~~I . Ihe . .A.' ,.eilila . em t.odasne<;te Phul'madas 111m principólisDepreSe/ltallte lYeral /la Estado'casas de .:~mercio. desta pra...a .•..A••••....:••• ••....... .' .. 
115mo rehglO50. Thoreau nao favoreclélm a cura. Il'raças il " IN[)US- 'RIA CHIMICA CURA SAI\'- 6' . ' "':' 

historie~as di vertidas, que ~ ~~:;;~ l~ eDl'es ent(lntes as Estado: 	 '·....••.. •... •••••........•. 1

queria, de modo alg~II1, sair risot.hera~ia rccomll~elldild.a pc-' 	 , . ." 111 ALDO lINHARES ' i; 
d<l sua cabana. Os lranscen- lo Clrurglao Rabelals, InimIgo 13LUMENAU li! ., . <, 
denlalislas. especia~f!lente Ma!'- dos fan<l ticos. esse professor 1529) 30v.81t - li! Rua Anmta Oanbaldl, 54 ""- 2jJ 2 

:~re~a~fr~~·o.q~:ef~~~i	 Au- '- r--'-- O-_- prefa' 01-O~~~"!~.r~-:;~~ ~~le~~r~IOI~.i~ d~~I~~~re~~ld:o~~~ -t-o--- d~ · ''- Iilllliillilfilllllillil~IIJII1C1I1Ii1I11I11Ii1I1I1i~ 
construcções IdeaIS a pmtura os poetas lIlgleses. enl confe
de marinhas e aos roleiros de rencias famosas. não pisou . .. :'1' 

bordo. Na polyphonia de W<ll1 rnivosamente sobre as bellas . . . -1.=:1-:- ~DA~i~ pibGT · 

Whitman, Boston e Chic<lgo flores do canleiro alheio, 1~lo, 8 -- Lllllll (ic1 & ilCILlilll-\dISSe que governar é abrir es- . . 

resõam mais forte que as vozes De maturidade tm'dia, só co- d~des» do :, l)imio da Noile» Iradas, porque elle as estava . .__ 

dos dois oce<lnos. Bret Harle meçando realmente <lOS t]1I<l- dIZ o se ij'lllnle: ~, Aca l)(, de. ~p- ,ü)rindo, ele faclo. Si o minis-II ___________...;:;..._____ 

é lodo da Californiil, como rellla dnnos. teve uma velhice pm:ecer o rcl '!lono do 1'111115' '\11',0 dei Via, do diz que «admi

.Iack London If quase todo do plena, com lima l1umerosa pró- teno d<l VIiIÇdO, :1I11iJS trezentas 1~lstra l' é contrariar inleresses» 

Alaska, le liferaria numerosa c leliz. c clcoen tas paginas, prefacla- c porque sahe que estiÍ conlra °piloto das ondas 

O yankee. homem que faz Seus rOl~an ces. versilicados dils pelo 5 1' . . José Al11cric,:l . r iando, fanlo que nem mesmo 

ludo em funcção de um dado ou não, continuam él ler vid<l l:refilCI<ldilS.' SII11 •.C qllem .o GI7,\ex~ePtUOll os interesses naeio
 cO.... o...t.. ... loac•• 
grupo. de uma dada localidade. duradoura e, se não siio in- e o (11'0 (11'10 mll~l s.t r~l ql1an~o l1illS hrasileiros que elle está 

de umil dada seita. de um dado numeros os que o lêm na ill- ~ecli1l'iI. 10W de II1I CIO. qll~ nilo ildm.inislran~lo. c, pOI·tanto. COII
' nucleo bancario vê no mar tcara 11 0 menos o. ill1 lholo- e nem preCISil de mlfolldildc trarw lldo, I::' lorrico, 'l'ypo lfJ34 
antes de ludo. ~ l<ldo pratic~ gi';,ta~ enconlrmn n~lI e muito profissiolwl e sc ienlifi ~a pnra \ 1': 111 ludo e p'or ludo. aclm

da cabotagem. vcndo-o sem trecho de laci! deg-Iutiçiio. As supcrrlendel' .os St; I'Vlços de mos cl «Bag-aceil'a» mais cohe
 o 	Radió que honra o Seculo XXfantasmagorias de coloridos ti suas salyr<lS m<lnSilS. encoher- Ul1l1l ? CCrei<lJ'1i1 de L:slcldo que rente e lllilis inspirada como 
Turner e sem impelos de Iris- tas, ao Autocrat<l, ilO Prores- sllpennlendc (l.~ por~(l S , ,, 5 cs- o~ra lifCI'élI'id, porque ilS tres 
tão á Swinburne. E ' elle hell1 501' e ao Poeta na mesa de h·adas. d n ,1Ve!~<lçao lIuvwl. paginas de ilherlura do n~lato - Demonstrações a pedido 
da idade da civilização meC<l- almoço encerram zombar'ias I1w l"ilimil e aéreil, .os grandes ri~ do senhor José Americo 
nica e dos mares já muitissimo admiraveis. de quem pan~ce prob,lcmas h)' (~: ' illll lc os e slde- IléIO contem senão palavras DIRIJA-SE A' RUA TRAJANO, 4 
navegados, sem Adamaslores estar fal ando sério. de quem. rur!-[ ICOS, clll,Jm .Iudo quanto de.silITul;ladas. cremos que es
a affrontar e sem Thules <l des- debaixo da sisudez doutrinari<l. podc .hilver de n g'orosilmenle Cl'lplilS <1 pressa, e palavras as
cobrir. Aos tufões melodrama- vai arranhando de manso os teclml co em matcrla de eng-e- sim o vento leva. Ol!. çomo na CASTRO & elA. LDA. 
ficos. aos combates em amu- Iyrannos burguezes. os pedan- nlwl'Iil. «{~aS la!'l él ser . 11m I ~ - ~ymllo llél'" aquella c<lnção exo- 517 óOv,-11 
rada de navio cors<Jrio e ao les e os falsos ideologos. !vIas chl1l~o dil5 Ideas l)'':l'il l$», .d lz II ~a. " O S sinos tangem par'a os IFo--------------------~1 
desapparecimento myslerioso a verdade é que Holmes era o mInI stro dél . Vlaçao. copliln- ceus»... 
dos galeões do Mexico, os lei- humano alê no hurlesco e ati- do Llalll cy, CUIO nome leve iI .........-........................... ~ Os rheumaticos, OS gotOSOS, OS calculosos, 
10res placidos da Nova lngla- r<lV<l-se ao comico sempre pa- hone sl~c1",le de ci lal'. A . hora . OS obesos. os neuralgicos e os dyspepticos 
terra oppõem as effusões hu- ra lins morai s. de edi fi cação de v~ru? , as ('O lHas do l'ilS, ,lI) IiUo negGCIO de occaslão encontram sua séllvação no 
manitarias de mislress B eecher coilecliva, perlencendo como demlssoes na Cenirill, Si!fi , ,,~m Vende-se um conjuncto fri' 

Stowe ou os galanteios roma· pertencia <l lima gente que fa7; dUVld<l, a l\l u~ni1s . elas maIs scill- gf\rHico para fabricar sorvetes, 

nescos em que Aldrich, madri- ludo em funcção de povo e Itllanles . ,qdeas gerais» do . 11 - gelo. picolé" gelados. etc" maT

galizando entre vendedores de destesta os excentricos á Poe lustre ItterMo parahyballo. que ea cOTTO LEGITIMO. modelo 
 ACIDlJROL 
carne de porco. repelia as se- e Whllman. que nunca él ceita !lã? podemos applalldir quando No 1, constando de I grupo 
renatas italianas na zona dos e reconhece de lodo como seus. afflrma que pretere os «valores electro fr igorifico, com compres Nenhuma contra-indicação, Nenhuma fadil!'a 
futur'ls arranha-céos: Em summa. allatomisl <l e novos <l.os valores consagro- sor, condensador e motor ele · para o estomago,

«Ao balcão do quarto d'Ella hlllnorist<l rima\'am muHo hem do"." . :'3 IIll , ~ellh o re~: e o . que c!rico de 2 cavallos conjugados, Superior aos congcner€s nacionais
sóbe uma escada de arame e nesse biographo de Emerson, esta lél escl'lplo . . i\ I'<w ltdade com 7 compartimentos e todos 

nesta escada de Romeu Irepa que lornou Bos!'on um pouco comprOV<l ~il e ate. COnSilg ra~ <l os SEU S pertences. 
 ou 	 estrangeiros. 

Ulll temerario pé de rosa bran- menos odios<l aos nossos olltos. o S I' , Jose A menco. sol., repoc Vendem-sc tambem 2 pratileiras Encenlra-se em ledas as Jbarmaclas 

ca. Eu, a vagar á sombra do Nem ê demais ler os v inle e a tent<l l1va e il e~Del'lencliI, ?e envidraçqdas com 2 balcões, 

azinheiro. veio a dama debru- quatro versos intilulados " Old resultadosaleaton os. Tem mais: uma geladeira grande, marca Representantes para S. Catharina: 

çar-se, deslivelando o seu cin- Ironsides». em que elle con- - •.0 con~ lnlclor de cs lrad<l " PERFEITA-, 5 espelhos gran

lO de seda entre as dobras da :;oante esclilrecimento de Trenl, d~ f~r!'o nao co mrr"hende a des, uma moenda de canna Ven· Induslria Chlmlca CURI, S. 1.-Blum'laa. 
cortina. Ella sorri para o seu exalta a velha fragata «que sl glllflc<lçao socléll e economicél dem·se os mencionados, tudo I~-..:5;,,;,;3~6)....------------.....3;.;O,;v,.;;:.al~t._-_·.;;.4-1 
amante, o pé de rosa branca; desempenhara gl'ande p<lpel nos d?s estradas de rodagem,' e englobado ou em separado. Pre· 
Ella estende a mão. e o ajuda combates marilimos da Il'uerra vl ce-verS<l .» Os ferrov l iln os ços de occasião. ESPEOIALISTA 
11 :\'ubir á sua janella... Bem o de 1812»: que agradeçal~ . porque n~o le· Para mais intormações, ver e 
vejo donde estou. A seu labios «Sim! Arriem-lhe a esfarra- mos procuraçao para faze- lo e tratar, com o proprietario. á rua Dr. ARMINIO TAVARES 
de.. esca~lata Ella o leva, e p pada insignia! Ha longo tem- àclt a ~lOS opportuno apl"Ovei!ar Jeronymo Coelho nO 7· 
bella, beIja-lhe as flores. mUI- 1'0 que ella tremúla na allu ra, o .ten, po e o eSI>aço d7q lle .óls~ 414 15V-14 Ouvidos, Nariz fi Garganta 
lõs, müitô5 vezes ... A i ue mimi e muitos oihos se hão volvido pomos pôrü i:eprodul lr clltl UCl ---,--------11 Formado pela Universidade do Rio de Janeiro 
foi elle quem a conquistou, para ver essa bandeira no céo: n~](] phrase dl.g~ <l de repl:oduc- MOiESIIIS_ DE SENHORIS, Dos serviços do Pro!. Sanson na Polyclintca 
porque elle se atreveu a esca- sob ella resoaram as acclama- çao: - «Adllltnlsl rar sera sem- OPERIiCOES e PARTOS de Botatvgo e Hospital S . João Baptista dalar-lhe o balcão.». ções da batalha e estourou o pre ,~ontrariar inte!·esszs»... E 


Os seres commedldos das rugido do canhão; o meleóro esta . O SI', WashlOgloll LUIS 
 Lagôa. Ex-mterno, por concurso, da Assistencia I 
margens do Mississipi prefe- do ar oceanico não mais pas- DI'. Aurelio R%lo Pública d(J Rio de Janeiro. 

l . 	 rem e~se5 idyllio~ sem con~e" sará rapidamente pelas nuvens. ---- -- --- -- - _ . Com pratica !LOS Hospitais Consultaria: RUI VISCONDE DE OURO PRETO I. 57 
quenc!as grave;; as .rhapsodlas O convéz, outróra rubro de ritu<l lislas. Embora nascido éÍ de Paris Residellcta: Meura Hllel.- Te/, 1212 
oceamcas, e so acc,ldentall1!en- sangue de heróes e onde se beira do Allan lico e tenha sido R.. ' X 468) __ alI. \'.-t2 
te um ?u.outro poeta. de la ~e ajoelhou o inimi g o vencido. edncado entre m<Jrinl1eiros e aIos - ----"-_.-._- __o. 
refere a VIda dos n~vlos ou as quando o vent~ varria as <l- pescadores. ' l.ongfellow apro- Diathermia, Raios U. Violeta 

aventu,ras dos maruJos. _ guas, e. em bmxo, as ondas veitava o At l<ln l ico antes comO e L Vermelhos. Consultorio : 


DeVido natura~mente a. pe- se quebravam branc<ls de es- uma eslrada para as lendas §~~ tÁsSt~1~i~t'dla8; ~~~~el~47: 
quena cor::o:~enc~, celebn~oll'" puma, não mais sentirá o pas· europeas, que paraphraseava IResídencia: Rua Blumcnau. 28' t :'~tr;;~~: ;'~~rus~ /~}CJ':!AGJ1iz~~1~~:~I.~. ~'.': ~~~!WodPl~eH,el'v elll '!J~e <?1I~er 50 ~do vencedor, nem conhe- com tanta habilidade, no seu Pholle 1450. ...P47 ~:=:~ ~tUoo~~:-;a::~:!.rlih):f~*~";::~IJeu~om,À'"~ 
. en e o mes allu I~ a .g 0- cera mal,s conquist~do' joelho; gosto universal por todos os M,.....N ..,lo"" , 000 ~..... ..I~, ..n ."...·'ho <:RATI' 

rlosa fragata «COnsfltuh~n»t a~ harpias .da praia depenna- mythos e tradições de todos os ""'{Tend , -8 ~rnt!,EOr!I~~t ~~ ~~~:U;~~61!'~~':QN~: ~'~~:~!,;:~ ~ ~ 
quando afasl~da do serVIço, rao a a!1'lIl a do mal'. Oh! climas. Nunca explorou o mar ." P.lll e r. ~1. .'u, "" ".- ....... ,.... ,.. .- 'R...."...,,"'..... 
por velha,e Imprestavel. Hol- melhor fora que o despeda- num sentido por assim dizer 3 planos usados em bom eslado. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:: 
m~!!. que era al!l;go de pedf01çadO casco S~ subm~igis5~ na" àirecrarnenre physico, phySlO- M?li.<! da venda . t: tel . seu pru- l2I~IiiIiI2lIilf§jI2lltJlif;tiliillilllliillllllll1lllllJll)lJj
" e se correspondeu longamen- vagas, seus trons abalassem os logico. animal, como o faria pnetano, que retlrar·se para f6· 111 ltI 
le com elle. fOI um dosmelho- profundos abysmos e fosse lá Rimbaud nas es trophes do ra do Estado. A tratar á rua I . - IC' 
res cul!ores do «humor» do a sua sepultura An t es lhe " Bélteall Ivre», e o leilor nUIl- Conselheiro Mafra, nO 146 _ 11nlCa Dentarla 
lIe~ 'pais e a apostrophe que pendUl'ass~m ao mastro o san- ca senle Ilelle o cheIro de sal , 554) 6·V·" d 
dlnl!:lu, naquelle p.oemeto, ao to ~avllhao. e ella. a fragala o gosto de iodo. a pullulação E leu eatabelecimeDto com o ... , 
g~verno norte-~mencano• .ê um ~e fizesse de velas. velas ba- de inrllsonos, as sombras de m merci.l ou em .ua reti- Prof Arnoldo Suarez Cuneo 
gnto d,: em~çao e.enthuslasmo lidas e gaslas, entregue ao monsl ros mannhos. todas as deDci., deve V. S. evitar • perda 1II1----·---.......;..;;.;.;.;...,.....;;;~~~~...::~:.:;.;:~

j e emoçao .nao mUIto frequente de.us das lempeslades - ao mil snggesfões que acabam pa- de tempo. Perder tempo ou g.. a 
r nelle. ex~ltcand~-s~ talvez pela rato e ao vendaval». recendo uma r ill'orosa p<lg tna ta-lo inutilmente bole em dia , Rua Al'cipreste Paiva n 15 

I extrema Juventu e o autor. que :rambem Longfellow se I'e · de sC lencia. estar perdeDdo ~ aliando o O:ai. c .' 
I, mal acabava de eslrea~ nas le- fenu ao mal' que al l'dVeSSOU E m Cel'til composição, como palpitante e i.gr.lo lactar d• .ida 111 

Iras. ~orque o verselador de tres ou quatro vezes, r~mo ~a na de~omínada "Daybreak», o bumana. CIISIHa: "li 8 1112 • dls 13,30 ,ls17.30 
C~mbr1dge. da segu~da ~am- .Europa, . Taes referencléls sao mar e apenas o caminho pelo Com o accre.cimo de aI UOl . ' Jc . " . '. ... . : ,; ;.. t " . c". 

~i::rY: ~~e :u~a~a[eo~:: ~::::;~ ~r~s~~ a~~e7.~~ad~ i~:i~::t~l: ri~a láCi~~~~: ~~mv~~ltl~n~~~schd~ ~iIV~i·S~~m-;I~:::I~ r=:~: Aos sàbbàaos atê"'ás 17)horas 
exaltar:se mUIto e e5corr~gar quando não como ponto de allegoria: do, tendo ao leu alclnce aIO lei,. ''1: '' 60\1. 
!la ridlculo, De uma pullde •parlltla para symbolos espl- . .rCo.llti!l~~ 1~a..~a~ .p.l!g~Il~L . phona .ulo...tico' . 

I 
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o e5TAnO ~und ·feira 9 di Outubro de _ 

I INpIÇ~DOREmpresa Nacional ~e Navegaçlo Hmpcka ADVOGADOS . 
Transporte rapido de passageiros e de carga& com -os Drs. OU Costa 

paquetes cearl Hoepcke~; «Anna. e cMax. -~'...;...." 

SalIII•••••11. ~ •••• '111"" .....ri.... FIIrI....... ·.Gid ,Qà1tl\p@S 

·lIc........:,R ..·.liI_ tI 


) ~ 


L1nha FIorianopol1l!-Rl0 de Ltnl1a Silo Francisco e.ca- Linha 

Janelrü, escalando por lia· laodo por Itajahy FlortanopoU. ADVOGADOS 

Jahy, S. FraocllCo e Sant08 L&Kuna Dr, I .......'...... '.....r , 


--e -- ' 
Or. O••al•• Illel••1.... :I Eacrlptorlo: .Paquete C .......JCk.. dia l' 
 -:R1l4 F,lippe &hmidt, 9 (wh.) Paquete ..... dia 8 Telephone 1620; 

Paquete CId III..clI•• dia 16 Paquete Mil' Paquete lu, 8P. 9Ov.-32 •Paquete ...., dia 23 dia. 

Salda. , 1 bora da madrugo dia. O " 20 2. 12. 17,27 
 Oro ful,ia Ad8cci 
E~barQue dos srs. passa IDfOClDO 

~elros até ás 24 horas das Saida. Ilu JIII,.Ift'1 18 


vesperas de sahidas. Salda. áll 22 hora. A. 22 bora. 
 (sobratlo) ELUCHE· 
Das 10 ds 12 e das 14 ás 

17 hOTas 
-80 'rodo o movimento ;ie pa8SIJICeir08 tl o~"u é leito pel~ 53PAVI -trapiche Rita Maria. 


PASSAGENS: Setao IHeadido. lDediaDte apreteDlaçao de altest.do de ncciu E' 
 Ikcaclo Mor~irflexprelllDleDle prohibido acqailiçlo de pa..alleDI • bordo. 

ORDENS DE EMBARQUES: Para a liaha de f'polil - Rio ••10 allelldidM .16 


,. l~ bor•• d ...esper. da aabida doi \'Apore. cC.1 HOIPcke. e cADDa'. Pare li Ii.he. 
 ""..... TOS.SE?IB8MlL
Rua ViSCDllde de Ouro Pr,lo 7F'polit -5. Fra,oci.coe f'palia - UllaDa al6 ,. 12 hor.. do di. da labida do 'f1pO .MaI •. P... -.1 ialomaaÇ(jel COID o. proprietariOl Telephone, 1.277.-Ca(xa

Rua CODlelhelro Marra, n. 110 
Carlo. Hoepcke &. A. Postal, 1I0.~ .JOOIOK~.:OOCX)OQC.

FLORIANOPOLlS. 

. F" '." ~",'., '. {j. · & I58-P 

Prof, .Jardim orSIDl l"lllão 
DI.......= __..._ ....OI_____11 10LI PIlICUUIS - 

Prepara alumoos para o exa. Constructoros 
me vestibular de malhemati· ProJ-••"O* eorlJt.ame."oaA. loiividades da General ca 6 Escola de Guerra· Infor· " •• y • 
maçlles 'Da Side da LIga Ope· i1 , - - .-~ I-Eleciric em todo o mundo "OD8.r8~O.S CIvis e I.rau Icaararia, 6 Rua Tiradenles. 


Nl10 ha multo foram Isnçados 08 novos radi08 General Ble· 

ctrlc. Seria interO!l8ante dar aos nossos leitores um 1déa do que Escri~orio Po:a.te Hercilio Luz 
é a poderosa companhia que 08 produz. . I Dr. mil... .!oru..... (lld. "I C.allaelte)Fundada hn quarenta annos, a Oeneral Electrlc, ramlflcada 
hoje por todo o mundo, p08sue trinta fábricas, em dezoito cida Consultas medlcu dai 10 Caixa Postal, 97 
des americanas e doze laboratorloa de pcsquizas, entre 08 quala A8 12 e da8 3 61 5, , rua h._ t.l.gr. COaSIR)o de Schenectady, Nova YOl'k, mundialmente famoso. Desses 10- JoAo Pinto, 13 (Iob). Prati . 
boratorio8 leem Fllhldo iollnlto8 melhoramentos e conquistas para ca Qualquer exame de La· 

todas as indústrias da electricidade, desde a lampada Inteiramen· boratorlo para elucldaçllo FLORIA NOPOLlS 

te fosca e o filameDto de tung8teno para a8 lampadas de alta de dlagnoltlco. Iqualidade, até inni,vsções para o radio, para a navegaçl1o, etc. __________,~I·X*XXXX*XX*X*XX*M****XX.
A propulsA0 eleclrica para 08 navios muito deve aos engenheiros 

da General Electric. Os seus technicos tem actuado em todo o 

mundo, quer construindo grandes e poderosas usinas de força, Dr. IUlClo " .... 

quer electrificando estradas de lerro, como aconteceu entrt'! nÓ8 

com a Estrada de Ferro Paulista, quer iniciando outro8 empre. Consultorlo A Rua Jollo 

hendimentos. Pinto n. 18 (Iob). Conlul


As fábricas da General Electric produzem uma infinIdade ta8 da 1 As 3 horas da 

de artigos de todo o genero. Os seus radios sl10 lamosos pela larde. Aoa pobres - Con

6ua 80noridade em todo o mundo. De8de lampada8 e pequenos aults8 no H08pltal de Ca· 

objectoB de uso caseiro até forwldaveis geradoras e lurbinas, um rldade, 61 8 hora8 

número immenso de produclos US8 o monogramma G. E. Calcu· da manhA_ 

la-se que só nos Estados Unidos encontra-se esse monogramms

em todos os lares, mais de 200.000.000 de vezes. Dois bilhões de 

vezes elle.s se encontram repetidos em annuncios por toda a terra. 


Ampliando o seu campo de scÇao, a Companhia possue tres ROSEIRAS 
grande8 estações de radio : a WGY, em Schanectady, Nova York ; 

KGO. em Oakland, Callfornla ; e KOA, em Denver, ColorRdo_ 
 (enxerlo alto e baixo) E nesta hora de cilo/nage, é curioso lembrar que a ,General 
Elel'lric dá trabalho a mai8 de 75.000 pessoas pelo mundo a fór8_ Ao tempo d o Escravidão opplicoTodu. aI qualidade. 

va 'SC a 101 freio de Negro, poro
Epoca propria ! evitor qu e o s po bres escravos $e 

d essem 0 0 vicio de comer lerra . 
Pedidos e inforesmaçõ na 

E~se vicio, commum openas 00$Companhia 112cçaD~ Luz B força de flo(iaoull8lis '.1"1: COLOS IllSOI 
preguiço so s, e ro , no opinião cruel 

do~ senhorc;, uma simples manha de ne gro vadio, com"
15v·-ll Hviario En~ldfl 

fi,o de adoece r poro não trabal ha r. Poré m tania o vicio de _. -_11M: ma come r te rra como a preg uiço, ero m symplo rno s do Opilo
Detentor de grande número 

de prel\1!oi nll Expollçõe. e1IS. çõo - fr e qu ente até ho je entre os Iro bolhad ore" d o campo. 
~ica s Ila Sociedade Catharlnen- Com a lei de 13 d e Maio, a s victimas da esc ravidão se li 

se de Avicultura berTaram do Iyro nia dos ho mens, ma s o N etalor conli nuou 
Cri :'dor das Stlluintes ra ..~ ; 

I 
aTé no"os dias o lozer dos Brasilei ros 

P/ymoulh. RoCk brancas e bar

radas. GIgante. pretls de Jer. J ..,., .. . os Escravos da Opilação 

ser, Rodes·lsland-Red, Orpin

Ilon Amarella, Lelernes Aranca Conlro esta doença, porém, existe um re medio salvodor : a •

de lUa poltura, Perus brancos 
 Néo-NecalOri no Merek (produ cto oile mão) que cura com· 

HOllandeses ple/omente o Opi/oção, rest ituindo 00 Opitado O energia
VeJlde OVO!, franges e repro e .. boa disposição paro Iroboihor.

ductoresque valorizam de 50 "lo 
no minimo as vossas crlaçõrs. 

Aves tratadas com OAlLI
NOL, preparado este de que 

somos dlltrlbulderes . I mo -N(CATORINA 
•......................1•••••••=-••11 A. Cerreapondencla:Maurlo & Campas 


Caixa Postal, 118 

LAMPADAS ElECTRICAS WW I MACHINAB 
de e.crtver, raleular, cOltura, regi$-
Iradora nu_cradoras lulomaticaa vi
ctrolaa, campalnh .., chu.a, lechadu. o seguro contra fogo da nossa 
rIS, pholoa;raphicls, fogareJros, ferra0 5, 10, 15, 25 e 32 Watts Rs. 2$000 eleclrlcos, e apparelhos, de radio em officina e contra accidentes no 
~••;~~ ~~n~~.m"'lle com lallo de ra- trabalho dos nossos operarios60 Watts Rs. 2$200 está a cargo daMICUIIeI I ...... 

RUI Coneellleiro Mala. n' 53 BRlSll CO"IIHII DE SEGUROS 
40P. F1orlllnopolls. CERlES.CARLOS HOEPCKE S/A

FltrlIH,olls, BlumellU, ••1111111. Sã. fralclscl, li'." I l ••••. 
5Q-P 
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ICorr.io l.r"l
Aero o.tal 

.-<J":;;({'" Aere" 
P..,d'~ln ·la '1 Ia.l•• pau o 

SUl" Ilól ub~doa. 61 10110' 
r4d (T O alud ) fi " 11 bo'
'g. , (S!rnp1es);;pl1!,8 o NOtt1'f.E' O .emcdio cujo -effcito _ 

~ sensaciomd. Medicos 110'/ '3' 'tambem J;':, oos:' lâbbado.. 'a I.- taveis O rece1tam. 
O CmlTRi\TO::;SE é lnof· ;'!fJ.~91!~).gI8t,r:~~~~~ 20 borll 
fe:ls!vc e r; mniôí tonico I~ua fellppe Schmldt o. 17, 
pulmonElr ç le f.!tl; heje foi . (sobrado), ",' ", {>< : 
descoberto. Tem rnil!Jsres Condor 
de nttestaclos v~rili? ,:d ;·;)s! 

1
~3~~~~~~~~~:~~~~~~"~C~O~'N~'~'';1.~'~R~.b'''':::'~ :t GI?" ~:c,,, f!) fecuam-se malaspaií '()
e,ii)G~Q~~~(;O~~G ":-'~' ;jtf as 
' Ddegacia fiscal do SUL IÍS t~rças e sextas-f.iraa 
Tesolllo Naciollal em ás 19 horas (registrados) e.21

' C· horas (simples); c para 'o NORTE 
all/a atm ma 6s terças·feiras e sextas-feiras bULTIMAS NOVIDADES I S 

- 1<) hor>.", (registrados) e 6s 21 .De or<lem do - S.nr Delegado floras tsimples no Correio).LITERARIAS Fl sco,l tUIIl) publico para co- , 

~h~~;~(;lt~lcf~~~n~õ~1gss qr~': Pan~ir
Iquereu, em petição de 2 de juI' U&~DA IAS LmOARIAS .0& FLORIDKOPDLIS lho de 1912. o ..Ioramenlo per·--D pétuo de um terreno de marinha,

Edifôes da CCllIpanhia Editora Naciollal :situado nu logar cCcqueiros., 

o CO;';I)I: ,,'Eu (edição iIIustrada), por Lui; da Imunicipio de São José, neste fecham"se as malas para o 


Camara Cascudo; 
 : Estado, medindo 26,40 de frente, SUL ás quintas-feiras 65 21 

DA Rr:OF.!\C1A ,\ QUI'D.\ 1'1' ROZA". nor Pandiá ' com 33.00 de fundos para o mar hor~s ; e para o NORTE, no 


Calol/eras; ltk 
 I~õ~~:~o a~u~;t~~~sle~~~f~~n:~'1 ~~~~.:.!:> 20.~ora.~7--_O PnOIlI,E~!.\ N,\ClO!\.\I . f.ln ,\SII.I 'lIm. por Alberto 
! qll crent~; , 3 leste. com Oilberto A O COll1111 érCIO eTorres; Antes de adquirirdes u~ ;lJpar;lh"~~Y;~~t()

A OIW":-:I Z,\ÇÃO N.\ClO:'\ ;\I., idem; 
FRuu 110 MA 1"0 (romance. ~' edição). por Afra' II~h~~~;e .ao ~~,I~o~er~e?r~~ s~~ ao público procure ouvir os apparelhos .PIIII'IÍI~' :,' 

nio Peixoto; Maria Vicente; e I('ndo sido ou ' Os abaixo assignados decla· 

ElllõI:!\IA (SEU:; ,·l/or'OS('10s. "'U,\5 IIo\S(;5. SI'IIS 
 Ividas tod~s;:s rcpa ,'tições de ram ao commercio desta capi' Costa & Cia• .' .: ,: 

~1r:IOS) E~1 5 I.IÇÕES. pejo prCo t. Octavio Domingues; Ique tratam tlS artilJOS 3' 4 e do tal e ao publico em geral, que Rua Conrelheiro Mafi a, ,,)4.-~FJodlÚlÔpOíis 
OUI" DO TUIIERCUI,OSO r: no PIIEI>lSPOSTO. nelo decreto nO 4,105, de 22 de feve- não se resDnn~abilizam por 481 - :, 3Ov.:":"16 

dr. jacques Stephani (Ir2ducção de Ribeiro Couto);':' rciro de 1868, sem impugnaçilo, quaesquer nego cios que sejam 
vai ser deferIdo o requerimento eliectuados em nome d'l dila LA 
do mesmo sr. ThcI113S Woods, firma; sejam por quem lôr.Ediçôes da éditora ' Guanabara»: loi dentro do pr"zo de 30 (trinta) Declaram mais que todos os 


ASCEN(ÃO ESPlIlrw,\I.. por A. Austreg~5ilo; dias. a contar desta,data. nenhuma negocios da mesma firma silo 

PS\·CI10l' ,\TlI0l.0!,H.\ 1),\ Vm,\ QUOTlIJI.\N", por S, leclam.ç~o fór 3plestntada nps' cffecluados por intermedio de 


Freud; ta Dcltgacia, que impeça a C(ln um dos socios componentes da 
CttrlrsTOV,\ ~1 C(H _O~II"l. (1 D. QlII X()'I'TI; DOS cessão pretendida, de acôrrll' com firma. 

MAIlES. por Ji:kub Wassermano: o artigo 1Ii d" citadu Decreto Florianopolis , 14 de setembro 
24 HOI/'\~ 1'.\ VI" .\ DF 11'1 ,\ Mur l1I'U, por Slefan sendo Qu e. clcpcoÍs de r.xpi;-~d(l ,te 1931. 

Sweig; o dito prazo, 1\~lIhlll11a i01 pUg ' Nor/Jelto Elu'ú'des da Silva 
No\' .\s Rnl()UI '\S, pilr Machado de Assis . nação poderá ser tornada t'm {;- Irmão, 

c?l1sideraçãO pO! esta Dclcga1!.~). __ _ ,._ _ .. . _3~.~~_~ ••OO~)K~*)CIOO(•••• < 
édifôes da .Editora Alba.: cI3Deleg,;c ia Fiscal 110 [,tado de I AVISO" •• . • '--1 

A DEst~'TEml ,\ çho Armll(',\ (estudo crítico) por Santa Catata!ina. em ()de OlJtu' .Maria deS3nti~goLobo comu· .~ tompanhia lUlalçadaBalaia· 
Julio Haue l ; bro de 1933. Intca ao comérCto desta praÇa e 

P,\LESl'tUs F C()~SH.HOS 1\\I'OU:08. por Oscar ()star Call1isü(1 i fóra <l'éla, e ao público em gc ' .-:DE-
Fonlenellc; O i " (;Sc ritu rario iral;""qut: desta dat" ~m diante nllo SegutOS Ma"t,mos e -Tet,.st,es 

IMIIITIIIIA, (impressões de uma excursão a Santa 557) . ~Ov - 2 ' se responsabiliza por dividas con· faldall••• 1870-S6de 111111.
Catharina), por Veiga Miranda, com prefácio de Di· • . "'"""""'~"'".""".........".",..., ~ troidas [lar seu marido Nicoláo Cspltal Realizado Rs, 9.000:000$000

niz Junior; 807. ~a~.rle... Vtda Longa... Lobo ~~ S;)va, _enquanto o mes- Reservas, mois de 32.000:000$000A A~I.\7.o~II'\-A T lóllllA E o HO~IE~I (com uma 

.Introducção á Anthropogeographia. J. por Araujo 
 Gu,em ·se usa ilno o ~~ ~~·I~~~~s~Gf.endo da5 faculda· Resposabilldades. mais de 3,000.000:000$000 
Lima. ELIXIR DE NOGUEIRA Ganchos. 29 de Setembro de Opéra com taxas mínimas em seguros de 

00 "", C", 19a)1, Predios. Mercadorias, Màvé\is, Aluguéis,
f:.(jições da .Atlantida (;c/itora· : João da Silva Silveira 5~ _____ ~_~ Transportes Marítimos e Fluviais. 
PUAVJlhS Á JUVE~TUD". de Ruy Balbos3; Empregado com rcal ,·ant.gelll O ~rande. util e mlravilhos Agentes em Florianopolis: Campls lllll & CILFIGUIlAS BIl,\SlLr:lIIAS, ide",: nos seguinles casos: sys tema de communica· Rua Conselheiro Majra, 35 rsobrado]A COJl:8T1TurÇÃO r. os ACTOS tJl:CONSTlllJCI01> ,\lS, 

idem; RaC!litisnlO. ;ões rapidas, que nos permitfe S Caixa Postal n. 19, E::HI. Teleg.•AtLIANÇA•. 

L ENINE. SU,\ VII) ,\ E SU ,\ 01111,\, por D. S. Rhellmalismo em geral. :' all~r através de muitos kilome' Teleahone aulemall!:. ao 1083 , 


Mirsky; fnof~~~:~~t:ú:~~~l~~~~~~t ;[g:d~e s~ri~~~~~~dec~~ :m~.:,a~ ESCRIPTORIOS em LAGUNA elTAJAHY 

L ENIN!: E ~ f sn:llo-A,;.\I.Ysl:. pm GJstão Pe' ~~~~~~:s d'!:' :!ft~~o. commodidade unica, eslá repre," Sub·Age/jtt;;~ em Blumenau e Lages •

reira da Silva; 

PAliA CO~IP"I'IiE';lHm FIII 'U", idem. 
 G~nonhéaa'l~nt:g~ ôe~É&o~~~NJ~visivel :;••~)KlOCOC"': 

Esp'nhas. Cada dia o telephone offere' 
Sarnas. ce mais novas vaa!agens aos 
Ulcer,... seus n.sigllantes, pnis, o nú' 
Escrophnlas. mero destes vai augmentando 

Artigos MilltlJl'Clo. Darthro.. progressivamentel. 
Ftstulas. Do telephone de sua resl 

para alfaiates militares, colle- sar o noSBO braço commer ~~~~~::: :ienda ou de sua casa com· 
Ooubou.. merci?l. V. S. poderà commu' _b~~~~; ':b~~Ca~:~e~ r~t:. I~g;:rt~- cial, mala difficll ainda à re\ Dôres no peito, nic~r 'se, em &!guns micuto~ i~ImJl2l~ftllQi~tm1iii~1iI1Bi11Bt11tJimBj1dores e fabricantes: C. Knoll sistlr por mais tempo !lOS 

« Cla. Caixa Postal, ,529 ' esplrltoB antl.progre8sI8tn~ ". Cnrbuncul08, etc. ~~~~;Sd~O~ta~~lrsEd~ t;i~~~~~~, Den/KIlln de mOBilIa 11 IIIWiHl1 ellllnllt,rlllll.
SÃO PAULO que ul10 querem dar 80 tele P002..0S0, auxlhando o mundo em sua _. 11 IIIIN li IIJMI[IN II1II'....t ' 1! phone o seu merecido valor. ~z~::~r:;'~/~~~',~g marcha triumphal para o pro' Systema austriaco, trabalhos em cOlchoariasdel 

ANTI·ESCROPHULOSO Il'resso, vaI construmdo redes. . C I R·· hA. luga-se ~~'e~~~dias~ ~:~~o dlze~Je~ho:o~a:Í!o,Po~ LlCEH~"'DIIERIDUI.P1RllU[N!DID!1I0DtfnDLtti est~ndend~linhas.ligando villas, ~ ar os ' elnlSC 
rua frei Caneca, 145. 8scrlnlo da nda commerclal '0'.0""'''''''0'' ' '''.'''00,''.0",. ~nrndo Cidades, congraçando I§J 44-Rua João Pinto-44 

,Tralar com o dr; Bulcao VI' de um po\'o mal. 011 menos 
a.m.. 00 -Moura Hotel>, cl,.lIIsado GRANDE DEPURATIVO DO S/IMBUE ~~~~~ ~~~~~~~~~nl~d~spO~~a~. l2Ifli!(AiHHllBHIJffl:IllIi1B1B1J1l1f1lJUBIIII[tl' 

CIN E ODEON -
Co••••, •••• - (lIua Padre Miguelinho) - fippal'elhos sonoros 

"CII1EPHON" ultimo.••,••tU.,..,. Luxo-Contorto.- Elegancia fypD 1933••t.~.l Para este lll(~S: 

A Esquina do Peccado dias 12 e .13 
Uam':z:elle ' Nitouche <~opereta » 

A segUir: 
.,.. ~~~!oo....-:-~~b~oiHBViJ:l'ON . ' I; AfLI-\M~t\> i, ~~~~~1fD~~Ab~~yNO~H BEERY ' 

_ Dois ':éôntrai:.º.dlll1ndo7~~~s1AA~I~IJ~NF.T "1:_;, ,, ,.:çasa sifiistra~~~~~Ji{~t~LFAS <'.. . 
\0 Tub...ãô2Eciw. ~G>Ró&lriSl"n . ,"c -V.l.... • _o.......à. ·,-'~rg~~~~F~~;·~ 

AG UAll DEM SUA ESTnbA 
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Nas~apo($ir~~," C' 

GRATIS
«PedI'a Azul» faql1éia a IIUl :.... O S~E~lJ CI NEMA 


. companheiro _. HOJEJ..." I, 1,S' • I _
_I
o districto de João Pessôa Azul" pôs-se a desafiar a nan- :'S•••O· •• .,.... "'OJO• Envlaremo" O·RATI'. mediante apenas a

(Estreito), outr'ora tão pacalo, cisco Correia. . I r,., .' U' 	 .. ~ 

efstá de ha !e!f1pos pil,ra c a b ~orreiat'enptava aca mar, nlão qouesrelau O Quiri46,,'. ela. KulAer.. ' . a méls:. .. fav° e-.ornecer notlclario po,icia, pa-, â rlgar e 
Orêm 

" -. 	 !!sm,fe5 osspo..... . sdteal .6008~ái nehma.dsoesllodSe p8en elofpI. 
ra os jornais. desafiador, Em dado momento, Victor Mactaglen 6 t!1qnQ Aiarls pes V8ZiÕS de uma colleçio de 

Assim, o dia de hoie tem a «Pedra Azul" arranca duma fa- Pnçr. ' t$ll' ·;' ". ",. . ",,'< 2 hAI11 I . ' t d 
sua nota, que é a seguinte: Sab- ca e avança para Correia que 4óP . . ' . ' _ .:, '."'?i")'>~<::'?; I ~ ss mos postais com V1S as o 

~~;~;::s~~~~~~~:Od~!~~ri~fi ~a~:~;::~:~ri~~d:iE~o,~~~t;: Amnistia afup' 'c 1a,. < e 'j~~m:=~:;~1co .;..I'. 
do sr. Braulio Ferreira, eSla- ça, tendo, em consequencia dos 	 ' . Caixa Postal 699 Rio de "Mlrokj
~F~a~X~~i=r~!~;~:s ~~;Jl~~ ~%~:~i;:lr::~:~:o:, :~~:;:d:~: E' O que a OrdlJm d~-::'AdvogadOS Brasileiros ;/, iÍJÍiiIll_LII1I••_ _...... .. 
~d:3:~v~;:!~::~~ '~!r:~~~~~~:~ ~~~rR~s;~;~~Iij~:lr?~~db~:~~~~ mo, 8_ A~Iesa d:S~:st:"I:~:~S:~: quanto ú sua esta- Vi~à'-' Ejp-···· orUva ' OI ': ()~';~!torft~:rrt8n08 
reia, branco, de 30 annos de de Caridade desta capil~I, on- lo da Ordem dos Advogados bllidade, afim de dirigir o mais '" ' . (Conclus6or ;":~::y 
idade, datural do Cerrilo, mu- de ficou em tratamenlo. O ag'- BréJsileiros expediu, ontem, o Icaloroso e patriofico appêllo «Veiu .um verito' dchíHo mar, 
nicipio de Lages, e serviçal do gressor rugiu lomando a eSlra- seguinle offielo dirigido ao a esse governo, concitando-o COr! idas olllomobilis· e disse ; «Abri-me, ' ó'ntvOiU, 
sr. engenheiro Jorge Gallois. da que vai para Lages e, se- chefe do govêrllo provisorio: a fa;>;er jús ao apreço e á esti- ticas caminho». Saudou os ::, havlos 

Em meio da palestra e ani- gundo ouvimos dizer, vi'lia em « 138 - Rio_~e Janeiro, 6 de ma. da Naçtio, expedindo, sem Rio,9 _ A carreira auromo-I e g~itou : «Fazei-vos, ó',,: rriatl:~. 
mada esta, talvez, por alguns uma aranha. A poliCia eSliÍ no olllnhr? de 19"" - Ao e~cel- mais lardança, o d.ecr~to, .re- bilistica, em que foi disputado \nhelro, a vela; a noite é fiiidai>;; 
tragos de canninha, " Pedra encalço do criminoso. lenll ~slll~O chefe do governo clamado. pel? Br~!lI! mtelro, o grande pr~mio " Cidade do Rio IE internou-se, celere, - pelas 

•~rriii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__ii.-iiíiiiiiiiiii.-iíiiiiiiril'-____. -j;iijimhi p_rovlsono .da Republica. dos que r~sh.tu.a a Rep.ubh~a .a or- de Janeiro», e que foi reéllizada terr~s a dentro, longe, ' griliin: ' 
Eslados Unidos do BraSil, sr. dem jUrldlco-poHhca mdlspen- ontem com o circuito da Ga- do . «Acordar I que é dia». Dis

~ Gelulio Vargas, - O Institulo savel iÍ evolução n~rmal d~ vea, num total de 234 kilome- ~e, ciciando, á floresta: «EiiÍ

L A O H".O C O N I' da ~rdem dos Advogados ~ra- pais, á slla prosperIdade e a tros, 011 sejam 20 voltas, foi Iça as tuas bandeiras de folha
j ,/ .i 	 ~ sl lelros resolveu, por unamme nossa grandeza, de que devem ganha pelo automobilista bra- gem»1 Roçou nas asas dobrac!iIs 

~.;.' deliberação dos seus membros, participar todos os brasilei- sileiro Teffé. dq passarinho silvestre e disSe: 
~; approvadas que foram p~r es- ros. . O volante ar..,nno Ernes- "O passarinho, desperta ' ecanLaxo·Chocolate Oncken le Inslillllo e pelos Instltulos A Mesa do Inshtuto da Or- to Blanco manteve o primeiro la». E sobre as herdades: «O' 
, dos Ad.vogad.os de ~ão. Pa~lo dem dos Advogados Brasilei- lugar até a 12'. volta, abando- gallo, toca o teu clarim; está 
.'' e de r-11n~s CJeraes, IOdlcaçoes ros sente-se ufana em poder nando a corrida devido a um prestes o dia.» Segredou ás 
: em prol. d~ concessão de am- transmittir a v. ~x . .e~te appêl - aecidenle. searas: «Inclinae-vos e saudaeoPurgalle Ideal Em firma de Chocolate, I pia allllllSfla il quantos estejam lo, o que faz slgmflcando ao _ a m:~h~:s~:~~ v~cl; ~:~~~~ 

Eflellll SuaYe--Goslo Igradabllisslmo, , :~;fr~i~fude ~~ P~~~~~Ci~o:~~~~ t~~~bt~agd~:rE"st~~~~s~~~~: . Turj . ~a~io: «Desperta, Ó sino: bate 
de ordem pol/lica, inclusive do Brasil o seu mais elevado RIO, 9-Nas corridas reallza- as horas.» Cruzou, suspiroso, 

, militares, runccionarios publicos apreço. - (a,a.) AI/gusto Pinto das ontem em homenagell) ~o 0_ cemilerio, e disse: «Ainda 
T 1 t 1 rI '!i\ e servenluarios de justiça. a- Lima, presidenle, - Jollo Pe- generéll Justo, e em qu~ f~1 ~Is-I nao: descansae em paz.» 

I 
, en( e-Sf:> enl O( as as larnmClll, t~ proveildf o momento em que 4'0 dos Santos, primeiro secre- putado o premro .mshtUldo Noutra occasião atirou-se 

1 _________ ___ __~~5~ qual~uer tario - NtstOl Massefla, se- com. o nome do presldenle ar-Iao~ vôos de uma ode, «The.. .... .I.~P~, ntio ha motivos para 
'1 .. _ 	 receio, por parte do governo gundo secretario». g.enhno, venceu o cavallo "Ce- bUllding of the ship», onde, 

Coiõn-el-Arlstiliano Rames Pró-Cathedral O InsUIuID dDs Idllladls e Vida Social rmé~)~'q UiSl0U 0.20 premio, «Re)~:'~~1hos:~~~a Sdc~e~~~~tru~~ 
a lei de Imprelsl . pllbhc~ Argenl!na», o cavallo Ição naval ilcaba symbolizando 

De sua viagem iÍ capitill da - Rio, 8, _ O dI', Pinto Lima, . -:- Iargentino. "Luminar»; chegando a vida do Estado: "Tu tambem 
Repub~ica regressou sabbad~ a I::m henj[icio da pinlill'il da Presidente do Instituto dos Almlfallt~ Pento da. Li.z . em terceIro I~(!ar «Belford», zarpa, ó náo do Estado, forte 
~s.Ia Cidade o 51', ,coronel ÀI'IS- Calhcdrill Melropolililna, reali- Advogados Brasileil'Os, nomeou Pa;;s.a hOJe o a~mversaTlo lambem argenlll1o. Ie grande: Zarpa, ó União: A 
IllIono Ra,mos. Inlervenlor fe- za -se, all1 ilnh5. iÍs 20 horas, uma commisstio para elaborar natahclo. do sr. éllnurante. ~r-I - humanidade, com todos os seus 
deral no Est~do.. ' 1no Thealro Alvaro de Carva- um proiecto de lei sôbre a im- naldo Pmt? da L~z, eX-mlnIS- , Buenos Aires, 9- Na carrei- temores, com todas as esperan-

S..exa. fOi rec~bldo em BI- lho, o Feslival da Escol<l dr, prensa. Essa commi5são ficou tro da Marinha e fIgura de des- ra principal de ontem, no Hi- ! ças dos annos futuros, está 
gua~su por ~utondad~~ e.sla- Ferreira Lima, organizado pe- constiluida dos 5rs. Nestor taque no selo. da sua classe, Ipodromo Argentino, em dispu-I suspensa em silencio do . teu 
duaiS,. ~eder~ls e mUniCipaiS e , la sua directora sra, professo- Massena, Paulo Filho, Barbosa que tem sabl~o honrll~ e o ta do premio classico, venceu destino, Nós sabemos que Mes
correhglOna~los. . . I'a Eulina Riheiro. Lima Sobrinho, Herbert Moses qu~1 tem Imprimido ~nlhante o cavalio «Nereida», que per' l tre impôz a tua quilha, que ar-

As co.ntmenclas do estilo O programma consla da re - e Dionysio Silveira, relevo aos postos pubhcos que correu 05 1.200 melros em I , tezão Irabalhou as tuas raminas 
nesta capital, a S. exa .. rora~ preSenl<lção da comedia em 1 Servirão de elemento de es- tem occ~pado.. . . minuto e. t'I segundos. 1de aço, quem fez cada mastro 
prestadas por ~ma comp~"hla lIeto os p<,ç de Galillha de D , tudo o projecto Levi CarneiroI -Reglsta-se hOle o n~tallclo . . !e cada vela e cada corda, 
da Força. Publ~ca, _que ,es~ava Sllzana; de um aelo de varie- e o proieclo do Codigo Cri- da ex.ma. sra. d. Bea!Tlz Pe- Abusando d~ crécllto da ,quaes incudes rescaram, quae5 
postada a Pra"a 10 de Novem- dades, com cançonetas, duelos, minai dil lavra da sub-Com- dernelras Ramos, esp?sa do sr. esposa ,malhos percutiram, em que of
bro. ., . coros e tangos, desempenha- missdo legislativa, composta dr. Nereu Ra.mos, dlrector da Esleve sabbado na Chefalu-' ficina e com que calor foram 

Em Palaclo fOI o sr. .lI1ler- dos pelas meninas: Bernilrd.ete dos srs. Virgilio de Sá Pereira, nossa confrlma «Repub!lca» e ra de Policia d. Honorina ,Se- , foriadas as ancoras das tuas 
ventor sa~dado pelo sr. plofes- Garofalis, Lucy Macedo, Ed- Evaristo de Morais e Bulhões Iacatado advogado no foro do raphlm do Nascimento, resi- esperanças, Não temer nenhum 
sor BarreirOs Filho, . . gard Ataidc, Zulma Santos. Os- Pedreira. IEstado. . . . dente á rua Lages no 172, e som e nenhum choque impre-

O sr. coronel Anshllano Ra- ear Capella, Sulamita Alhaide, ,-Deflue hOje o natai!c,o da communicou á autoridade poli- visto, som da onda e não do 
mos, em rap(da~ palavras agr~- Helena POSl tO, Yoldory Garo-I I sla. d, Rosalina ~emarla, . es- cial que ha dias da semana escolho; é só a pulsação da 
dece~ a saudaçao, sendo apo.s fahs, Manoel Siqueira, Wil- Pilulas do Dr Bruzzl põsa do sr. Hor~clo Demana passada esteve em sua residen- vela, não é um rasgão feito 
terminar suas palélvrds cumprl - mar Gruer, WIIJon Dlmen la, ___ • . -Occorre hOle a data n~ta- cia Pedro Mello, o qual lhe disse pelo vento. A despeito do es
mentado pelas pesso?s que o Aure" Fontoura, Ady (lmofa- I Especifico da blenorragia !leia da exma. sra. d. Mathllde que sua esposa mandava pedir colho e do l11ugido da tempes
aguardavam em PalaclO. lis, BI/uda ou crooica. Ven' I)aura, esposa do . sr. Alfredo á queixosa 20$000 emprestado~, tade, a despeito das enganosasI 

A menina Nyce Faria lar,j o €!e 'se em todas as Jorge, do commerclo desla pra- D. Honorina satisfez o pedi- luzes da praia, navega, senl 

10 % OH DtSCOHID : ~i~~~~~ aea~resn~~:~~l(~O , Will')n 14P. pharmacias. ç.a~Faz annos hoje a . senh?- ~~b!e ~ed~~~iX~~lel~uevh~ovi~ ~~~~~sarr~°C:;'~~·õe~, o~:an~~s~~ 
AtteodeDdo á situnçiio a. : Termina o especlaculo uma n.nha professora normahsta SII- sido victima de um «bluff», pois esperanças esttio todos comti

clual, a "Pharmac!a Rauli· hellissima apoJheose. C ,\JX ,\ D~. ES~lOl..\S via Soares. a sra. de Pedro não lhe man- 11'0, os n03SOS corações, as
1veira- acaba de instituir o O CllIh Musical. recenle - dtira solicitar emprestimo ne- nossas esperanças, as nOllsas 
' desconlo de 10 o o psra 10- 1 creação artisticil, organil.<Ida De algum lempo para Cií, niio Visita nhum. lagrimas a nossa fé que trium
i das a8 conlas Iiquldllda8 du- , pelos sr:; lI1aeslro" lenenle cr" mais possivel relevar il Elias Karam .., ' , ,. , , pha. dos nossos medos, tudo 
'Tanle o corrente mês, bem i Pompeu e Max Kiinzer, IMÚ a mendicancia púhlica. que creg- Deu ·nos, hoje, o prazer de \JAIXA U.I!l .I!lSMOL1\S esta comtigo, - tudo eslácom

assim para.s8 comprss á ' sua eslréa no Thealro. execu- cia extraordinariamente, - eSli- sua visita o nosso distinclo tigo! » 
vista realizadas DaqU€lIe I lando Irecllos escolhidos. mulilda pela lolerancia das au- conl'rade da inprensa paraná- Sabbado Ílltimo, ás 8 horas, C 

t'slabelf'cimento, sito á lua O Festival de amanhã pro- toridades policiais e pela soli- ense. sr. Elias Karam, que com- no pateo da Policia Civil, foi ollra a ((arll •••Ullell••" 

I5~~.sellteirD Malr~,~. ~.Gsi ~:~~ed~~::f.'ir-se de um brilho ~::~~den~~ma p~ld~n~a~~bil~~~~~ ~r~~co entreteve amavel pales- ~~~Ol~:~:r:ir~~~!~b~;ti?n~i~ O SI', AI~: J~!~a da Luz, 

SO,'IICI'o,"'ac/a, a,I:I"1"ll, a - ~s pl'eços das enlrll(Jd~ SdU: moda, Os raisos mendigos, á S. S., que chegou a esta ca- gentes», após sua reorganiza- funccional'io da Directorla de 
'. '.!. " fm:<!s 7$000; camarotes: <>S_OOO sombra dos verdadeiramente pital, ante-ontem, a bordo do ção. Hygiene, residente' á travessa

cri:;e espanhola cadeiras: 1SOOO; e gerais: S"OO. necessitados da caridade públi- " Commandante Alcidio» demo- Foram distribuidas esmolas Urussanga, não gosta que o 
Madrid, 8.-0 sr. Marafion, As localidades esl~o, durante ca, haviam entrevisto na men- rar-se-á ainda alguns dias en de 6$000 a 7t Indigentes, soc- rerturbem no seu somno e, 

que havia sido convidado pelo o dia, á dispOsição do público dicancia um ('xpediente facH e Ire nós. co.ridos pela Caixa, faltando por isso, esteve na Polícia 
preSidente Alcala Zamora a for· em mãos da sra, prolessora famil ias in teiras de maltrapilhos Deseiamos-Ihe feliz estada á chamada 29. Civil e apresentou queixa ti 
mar o novo ministerio, decli- E.desia . Adu~ci e iÍ noite, ni! voluntarios saiam á rua a élbor- em Florlanopolis. A proxlma distribuição será a~toridade respectiva contra Jo
nou do convile por se ler o sr, bllhetélna do rheatro. dar os transeuntes, invocando feita no dia 20 do corrente se de tal, que em companhia 
Marcelino Domingues recusado - ~ma banda de musica o aonor de Deus em troca dum mês, á mesma hora e no mes- de outros noctivagos procu
a prestar a sua collaboração. tocara, antes do espectaculo, obulo. mo local. ra justamente as hmnedia-

Informam, entretanto, á últi- no " hall» do Theatro. Esse estado de coisas vai, ções de sua moradia para can
ma hora, que o SI'. Martines - ag-ora, ler um paradeiro racio- _ tarolar modinhas mellosas á 
Barrlos conseguiu formar o ga- - Allendendo o appelio da naI, com a restauração da Cai- Agradam a vista! DIVI~HSOES lua. 
binete,. íicando comü pre5idenie Commj:;~ãú Ct:I1i1ãl, presididü Xi: de Esmo!as, que pcrmiHc ti fazem a delicia do paiadar! O sr. Aldo Rosa da Luz pe" 
o sr. Sanches Albornoz, minis- pelo sr. maior Eduardo Horn, idenlificação dos verdadeiros Têm a propriedade de reunir Cine ImDerial 1~~Uaá policia prOVidências pa 

~~ ~~s~~t~iO:;is!°(~~:~~c~n~~: ~so j~S~~~~lr~;Jo ~~ho!~Cuass ~~: ;r~~~~~6 d:o~~o;t~~~~~ã~s q~: ~d,t:~~~~cia~g~:d:~~e~i30~ Em sessões [«Para Todos», daqJ'e1~ar«br~d~~~t1~:»va~~~~~~ 
panhola, ' e continuando, como nalivos, tiver da parte do commércio productns d. acreditada t:cal~~~dt~'~j: ~~ tc[~:' I~~~~ lante:::,,::-.-=-:-"O"'"--:--::-:--c--
o salientam os jornais. o pe- O sr. Ihesoureiro recebeu, e d!,!s pessoa~ qu~ ~es~j~m PlDARII CRUZE'RO riaI o filme da Fox i!1slitulado 011110 DOS tlRfJIS'IS DE 
:~o~~ ~f~ef;!tiC~e:ú~:~~es~:~~ â~I~~osfol~~~a~~'oN~e ~:~h~r! c01~~~~ré aqU~~D~orl~~~~~Ç1~~ á rue. Bocayuva n. 197 "o querido das mulheres», com FlORlUOPOlIS 


- d C t'i ' I d P I lermedio a d' -ec -o da C-" - ~r Victor Mc Lalllen e Mona ISSI.III.1 G.rll 

a approvaçao a ons I um e. o ar O. _ • do~ Indigente~ s~~cita ao "~ü~ I 457P) iiOv.alt.-2. Maris. · 2 a Convocação 
IS.lcIIÇII"IS Ellpregados DO Cammérclo de F1orlanopolls blico em geral que, ao invés · . De ordem da Directoriai con

-- de continuar a dislribuir, iSO- i' um producto cathe.rloeose, vido a todos os associados daSU lBIOl é 
ASSEMBLÉA GERAL ladamente, as esmolas do cos- '. sôbre base scleotlllca. - E' a União, para comparecerem 4 As-

De orlÍem do Sr .Presidenle, ficam os associados quilcos des ' iUIi,e. envie a sua contribui- mala perfeita e poderosa pas. sembléa Geral, a realizar.se S". 
ta organização syndi<:al convocados p3ra participarem da Assem' ção, por modesta que seja, á ta deotlfrlola.-Nella 0110 ba nccbarln8, mel Bem as- feira, dia 12 do corrente, 6s 10 
bléa .Geral Ordinaria 11 realizar se ás ; 9,30 horas do proximo Caixa, afim de assegurar 11 sua: lIucar, Bem pedra pome pulverizada.- Alveje 8ua den- horas, na séde , rua · Conse' 

• 

... 

• 

dia 10 do vilente - terça·feira - em nossa Séde St>cial, á rua manutenção e a repressão que ladura e aromatize 8ua bocca com a Iheiro Mafra n, 21j .llilil de se 
Visconde de Ouro .Preto n° 13 (esq~ina ~lW,ita Oaribaldi) ~Iim vai ser ini~iada contra a falsa . ' 1llegnalavelpa8ta proceder a eleição para nova Di. 
de se proceder á eleição de nova Dlleclona e Conselho Fiscal mendicancla.· " I S .. ..~-.'.'." , .' · redoria. _,.' D' ~.rOL 
para gerir os destiMs de Dossa Associação, de 30/10/33 a ' ' ~ ..' .' _ ~.:JL)i'· Secretaria da Uniilo :dos vá. 
30/10/34. IOs cigarros l,rlclS com Fó 'mu' } ··'·d·'··"d··· ':' .8' h ' rejistas. FlorialÍOPÓlis, 9 de Ou· 

floriaRopolis, 7 de Outubro de 1933. . . ponta Damasco São de , ... . • _~ ,.,,", - ~/ 0 Ji' .!..". •~C ma~n,-:-. . tubrode 1913. ~: .," . . .;' 
~oas~c~ffrí~l pal~dar suave 'e~ fraco, 1),In8~~t.qto;;Sul Br~,~dalro:~eBlOlogl~>, Adh~mar GarCia da SiNa",· ,~ 

:;59) 3 V, - 2 55~. . .,lo1V.III.- ,2 ~,. ~SPL "'. ~~ , . ~. ...,.. : ..'''I't~. "..'".'<'.'. ' ..,,'<, i~.t . . ~c. Se~r~f!i~é~,{~~)·t 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:realizar.se
http:Ad.vogad.os



