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MACEiÓ, 24.-ACHA-SE NESTA CAPITAL O 'DR~ '"S}~VESTRE PERICLES' DE "'GÓES",M~NTEIRÓ, QUE 
VEM PLEITEAR A SUA CANDIDATURA AO GOVERNO CONSTITUtIONAl..~E~f'K; OPPOSIÇAO 
AO CORONEL MANOEL GÓES MONTEIRO, INDICADO E APOIADO PELO 'GENERAL- GOS 
MONTEIRO, MINISTRO DA GUERRA E IRMÃO DE AMBOS. O PARTIDO NACIONÂL " AUt'~Il;)~

NAO ESCOLHEU SEU CANDIDATO.	 ' . - .... , ' 
I: ' f,: ,JGdr~ C;' 

a.. 	JI ?xydou-se 

J. 

.k)ipg~top-.f\.l ti n o Flopge 

A nova Constituição 
está errada 

. . . . .. . 
RIO, 25 -:- O «DlaTl? de NOI1ClilS» diZ .q ~e , em Mlll as, 

~e~~ii;~~~n~~:~a~;:~~~z~ ~c~:~~ü~~r~~ü d~;;~~:do?s~Ç~~ . !~~ E!~~:P~f~~ 
seus dignos parentes. E, portan/o, ~ma reS I.5I~nCla ~ue tl ss~ n 
la em lerreno poroso. ou mmado. E uma reSlsrenCla frac.,,: .. 

.Um ~omem_ - accrescenla - com o seu nome respentl.
do. s~ abrisse .mao, momenta~eam~nte, da parenlela na po.l~rr- roldo Valladares, The?doro Ra-, ronte o eleitorado de Pernam
ca, SI ~e despisse de conveOlenClas ~ ataduras, nem precisa· mos e A lcél nlara Machado. \ buco, da pecha de trahidor, 
ria de Invocar o seu poslulad<? plasrrco: ba..sld r ·Jhe' la ba ter.o Foram tomadas ôlgumas de· conferida peJo directorio do 
pé. de longe, para o sr. Geluh.o Vargas, nao h il l>~ t ll o do o tulS Iibe roçõ~s pr~ lill1 i l1 a res , a co- , Parlido Social D emocratico a 
reac~ões, n~ cerleza de que Mmas, compacta e vrbranre, furo meçar pela distl'ibuiçiio do tra· I todos os deputados dissiden
mélrra em lor_no ~o Só!U rusgo. . . bolho, di slribuição que foi feita tes e tambem ferir os ouvidos 

Mas nao e. .0 que acontece. Diante do . e\ !hCIOdor,. as de acórdo com a espcr.ialização do presidente do República, 
espinhas d?s ~ohllcos formam uma abobad~ . N<lo esbar, an · de cada IIIll dos memhros da em cujas miios se encontram 
do em verllcahdades, ma~ em curvas, elle vai fazendo o que commissiio. i os meios para que o futuro 
lhe apr.az .e. appi'teee. e nn?o . g? s tosalll~ nt~ dos ri!nt ocl!~~ .qu.e, I~esoi ve u esta que se fará nleito seja preparado e exe
com prmc:p:cs cu S~m pr;~cõploS, e a Pllu ~ ando Oll ie"I"liOuOIuma edição especialmente des- ~ul ildo em um ambiente de 
com molleza, lhe f~ze~_a corte -- e a glor w. linada aos alumnos das eseo- plena liberdade, compativeJ com 

A nova. ConstllUlçao !>re.tendeu ~ c a bar com o p_oder pes- las. Essa ediçiio t(' t' ei lima in- ' as aspira" õ2s do povo e ne
soai ~o preslde~te da. Republlca. M aiS u~ a dece~çao. O sr. ~ troducçiio explica/iva apropria- cessario ~ segurança da paz 
Getuho Vargas JIl.vadlU, .talou, occupo~ ~ll!1 as . - y munes de ' da ao seu des/ilJo e seréÍ feita ,nall differenles unidades do 
um ~ran~e povo insubmisso! - e ahl POI!.e dlspoz como nun- ; em melhores condições gra- país, 

ca, JamaiS, em tempo algum, nenhum preslden/e da velha Re-, phi cas do que as iá existentes. , __ _ _ _ 

pública ousou afagar a .ti~i~a veJl~idade de põr e dispõr. iA Directoria de Educação N a- i Vai ser umOi1illanato Pro-


Mas a nova ConslltUlçao esta errada. O que dia deve- , eional fornecerá uma eslatíslica I fissional de Pesca 
ria .ler fello era tornar obrigatorio, s;ob pena de degraddção : dos es tudantes de lodo o país ; Rio. :l3 _ Por iniclütíva do 
clvlca, <! uso do caracter. porque s? o caracter reage e pre .. ; para Que lhes possa ser en tre - ,comm'andante Frederico Viliar e 
dispõe a. .Iuta .contra os ablls~s, as IlIegali dades, élS afrontas, ' gue um exemplar, , !sob a lig ide do Patronato Na 
as mysllfrcaçoes dos potentaaos e usurpadores. I N as escolas publicas e em ' c ional dos Pescadores, que 

Os candidatos do p. R. P. Conselllo Federal do Commérelli out.ros lugares, respecli va~ente ' tem actualmente corno presi 
- P n" O - E t . I pal a os estudantes e palél o dente a sra. Marques Couto, o 

Sao 	 aulo, ,,~. - org~o . X eflor I' povo, serão realizados cursos .ani l' P navl'o 
do P. R. P. publica o Bolellm RIO, 24. - O Conselho Fe- e con fuências sôbre a Consti- i B íl:-- . -escoln b;asileiro 
Omeial do Parli~o apresenla~- deral do Commercio Exter ior, ! luição, conforme delermina a i « I e~J amm Conslant», de lão 
do os seus candidato,:; ao piei ' por delerminaçiio de seu pre- carta de 16 de Julho. :goflosas dtradições e aindu em 
lO de OUlubro, que sao os se- sidenle, receberá de pe,'soas, 1 Serão publicados os annais : or:; esta _o d~a~~n~,;;;va~!~di= 
guintes;: . _ . . firmas ou a ~so:ia ções interes- ' da C onsti/uin te. 'excluida a ma- ! e~eso~fe n:~rontar de novo os 

Euclides de Flgue,edo, P..II- sadas, suggesl oes para " s ne- leria que não disser respeito ao ~e ri gO - f ' digas de uma via 
mercio Rnz e'lde, Ibrahim No- gociações dos acordos com- texto consti/ucional. I ~ e ~ 
bre, Alaya~.Borba, padre Leo- merdas a serem fei/os entre o i A commissão reunir-se-á no-: ge!11 e tClrgc~:~aq~~t~Ç~alr~
poldo Borbll, p~dre Leopoldo Brasil e, respeclivamente, os vamente amanhã. IvaI ser en re 
Ayres, padre LUIS Fernandes Estados Unidos a lialia e a I 	 nalo para ser transformado em 
de Abreu, padre João. BaPlisla Alemanha.' I Rendas do Norte Orphanato-EscoJa Profissio 
de Carvalho, en~en~el ro Fran- Essas suggestões, por es- ' Recebeu ir. rua 28 de Se- nal de ~esca, séde do Institu· 
cisco Gayollo, Cmcmato Cesar cripto e em duplkillas poderão tembro n. 45 I~ . BrasdlleiC de Oceanogra 
da Sih'a Braga, JOSé Carlos ser enviadas ou entr;<Tu~s ao ' 523 l '-V lt 3 1p la e a onfederação Geral 
Pereira de Souza, Eurico So- direclor execulivo do Conselho I ;) .a . . dos Pe.s~adores do Brasil. 1~~~:---:-~:::7-:~=========~~=~~1 
dré, Ismael Gu~lherme, Cid C~s- Federal, no paiacio liamaralY, ' OS SARGENTOS EA AMNISTIA c:, mrn,slro ~:saM~~~C~:ti~~n; DeclarãçõesdO~. 'Othêlo Franco Contra a lepra
g~be~t~~~r~i:~,e~~f2~::P?~~>~:~g. dia 10 de Outubro pro-j Rio, 23. _ Do exp~diente da ~o~~~S~~~dllon Braga espo . ( I 
riano Wendel, Laert Setubal, I . . .. . _ . . iCamara conslou onlem um offí- sou essa õdéa com enthusias- São Paulo, 2à - Regressou I 
José Rodrigues Alves Sobrinho, tI clo do minis tro da Guerra res- mo. de .sua vi ag~m ao Maranhão. o Rio, 24 - O sr. José Cu-

I · L Id S'I J ' I d d á ' r - I" - ".. ~alor Ot~eto Franco, q~e Via-I nha Santos Guimarães apresen.
Tarc 510 eopo o e I va, ose I Receptor Philips 938 A. P~Jn ~n o s rn orma!oes 50 ~- A situação dos lunCClonarlos 10U do RIO pelo «Cruzeiro do lou um requarl'm~nlo a· CamaraCesar Salgado, Odecio Bueno \ _ Citadas pela casa sobre a 051- ~ ~ 

Camargo, Carlos Cyrillo Ju- Este receptor moderno é de tuação dos sargentos Que fo- . demittldos Sul>~. . .. . propondo um plano para o cus: 

oior, Wladm!r Toled? Piza, M~- meneio ex tre m.1me nl~ facil ram c'l~t~mpl~dos pelo decr~to RIO, 24. - Em resposta a A salda. for o maIor I~ter- teia de serviços contra o mil' 

\ruel Archalllo Pereira Coutr- permirtind b d" da ammstlél. DIZ o general Goes um pedido de informações. che- pellado ~ela reporlag~m sobre de Hansen. O pelicionario peo
oho, Edgard Baptista pereira'l çCio, tenlo e~moand~;c~~tal; M O!lte.iro qu_e os sargento!! do g~u. á Camara um offleio do 
Riolando de Almeida Prado, como em o d I E?,ercl to estao voltando as fi mmlstr~ da Justiça sõbre aT 

Heitor Macedo Billeneourt, PIi- Pre o. Rs
n 9il7~$~ZBas . lel ras da tropa e Que, Quanto formaçao das com missões es· 

nlo Rodrigues de Morais, pro- Costa ç&. c". C Ih . aos officiais e inferiores das peciais, dc Que Irata o para
fessor Mario Whately, Percival Mafrala'540nse elro policias, nada .póde esclarec:er, g~apho. u_nico do artigo 18 das 
OI" . U· I C Ih . por u as reI d Olsposlçoes Transitorias da 

Ivelra, ne arva O. ~ nãoQe~tão a :riea:uc:~~~~aaÇdoae:. Conslituição, commissões essas 
bltl trlstl, .eu ••Or'l deslinadall a examinar as re-
IUI ~".cllItl 7 12112112112112J~~I2I~I2:f2i!2lI93121!2l!2l!2l: ~r2Ili!l2Ili1l§l~ clam.ações dos funccionarios
EI... C,. IIl1e 7 121
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E" 111 !li l ..sl Selhar, IX!
U li ••1... COITR.TOSSE! Da 

MOVIMENTO PAREDlSTA Eftf Iil 
f21MINAS GER~IS 121 

Belo Horizonte, 2". - A gré- li! 
~:n~~e ah~o~~r:Çã~e"!O~~~c~~ ~ 
aspeclo violeolo, havendo um til 
liroteio enlre operarias e a po- [fi 
llcia, 	 saindo varios feridos, li! 
!lendo que cinco gravemente, ~ 
tres operarios e dois policiais, 
e levemeole um investigador. liI 
Foram fechados os syndicatos liI 
da Fôrça e Luz, e dos Padei- ~ 
~~~ :~~~~:.resos os respecti- ~ 

Depois do grande conflicto, (jJ 
rellllzarllm-se outros de meuor li! 
~~~~~:c~~ ~~~~~s~p~~:se~~~ [fi 
conduzidos pelos furadores da 11 
;..gr_é_ve_._____--:-__ !XI 

M
• !XI 

ais um I?asso... mars uma IJ 
eCODomlO. Vamos a Casa 

Mlscelllnel, onde os artillos são 

(9gpgqtg-d 080 p.i1gdgipos 

N,6283-

A VULGARIZAMo DA CARTA 1Por um amblOente 
CONSTI'ruCIO~JAL / 

!<io, 1 ,1 , - l<cull iu-se no g"i1 -1 de liberdade 
binete do ministro cla Just iça I Rio, 24 . - O sr. Augusto 
a commissão incumbida da vul- C avalcanri mandou á m~sa 
gari z<lção da nossa cm/a magna. da Cama;a uma declaração, 

A essa reunião, Que foi pre- \ ~ ffirrn i'1 "d0 n;;o t"r ,q;<!n nnr 

~~~~p(lur~~~~~;:r':o :r~~en~~ !~, ; ~~i~~~~I~iO~ueU;o~~~I~~I:t~~:-~I 
bros da commissão, que são os I Com o seu discurso visa 
seguinles: srs. Sampaio Doria, defender ·se, perante o povo 
C andido d~ Oliveira Filho, l"1a- \ bl'asileiro e especialmente pe 

O I N Vu-'R NO 
. ..J.l:.j _ 

produz o Rheum.atlsmo. O :--'angue é.a vida. 
Purgue o ::Sangue de preterenclaE t 

ao s omago. 

Inolfenslvo ás crIanças. Agradavel como I!Mr 
consagrado CQm a offiriali7.ção do seu um para a Syphills. 

Ex~rclto e na Marinha, e cuja formula damos a 
conhecer para usarem com confiança. 
O Elixir 914 é uma das grandeo du
~~~e~~p~~~;~~;raS~tr.;,~~~~h~7tr~i~ 
Cr.vo, Cipó Sl1ma, Caroba, Nogueira, 

~:,,!~:::b;~~ti~c':)eu~~í~~ze :'o nr1~~~: 
~."c~!ru:~~nc~~o~'::"·!"f::I~~~ rle,!::5 ~::;,t 

J_ estrellinha de latão o •• 

~" I A vulcanizada actividade que nos varios 

19.1 publrcos demirtidos ou prejudi
cados nos seus interêsses no 

121 per iodo dictalorial. 
fg] O sr. Vicente Ráo diz que 

se(\tores da política se verifica nos dias cor
rentes é o mais bello e auspicioso signal do 
renascimento do interêsse popular pela revita
lização civica do país. ao cabo de tres annos 
e meio de indefinivel crepusculo dictatorial, 
syncope dolorosa do sentimento liberal brasi
leiro. Vimos, nesse interregno, como fallece
ram tristemente as energias economicas e 
financeiras do Brasil, cavando-se «deficits» 
hiantes e vertiginosos na receita pública. E, 
como o mal atacava .iustamente a espinha
dorsal do pais, assistimos á estagnação de 
tonas as iniciativas nobres, nUID8, paralysia
morrinhenta e confrangedora. Por outro lado, 
vegetou, jugulada, a opinião pública, pelo
amordaçamento criminoso da imprensa, logo
após a hypocrita declaração daquelle chefão 
revolucionario ao amarrar o cavallo no obe
lisco da Avenida carioca: «O pensamento é 
livre e cada qual poderá manuestâ-Io como 
quiser». Livres ficaram sendo elles, os lenços
encarnados e os «rabanetes», para esgaravatar 
no fundo de sua sacola de odios as torpezas
mais sordidas e mal-cheirosas afim de tisnar os ' 
adversarios, num alucinante atropêlo de insa
ciaveis vindictas. Mas não se illude impune
mente a boa-fé do povo. Em todas as cama
das lavra surdo descontentamento contra o 
partido que se aboletou no poder e esperneia 
e pragueja e se descabella por se vêr a dois I 
passos da derrota. O astro que lhe assigna
lava o meio·dia de glória não passava duma I
estrellinha de latão, que o máu tempo oxydou 
e que ha de entrar DO occaso sem o mais 
tenue lucilar, apenas como uma nódoa que se 
funde na noite proxima..:·Os Catharinenses que
ainda têm um pingo de sangue nas faces não 
esquecerão que Iôram os «liberais» que cha
maram, de braços abertos, as columnas inva
soras que entraram em nossa capital como 
em terra conquistada. afrontando-nos nas ruas, 
praças e salões-de·clubes da cidade com as 
bôccas dos revólveres a apparecer sob 'a far
deta coçada e as adagas mettidas á gaúcha 
no cano das botas enlameadas. Santa Catha
rina, então algemada (o que não a impediu
de ser a última trincheira a cair!) nada pou
de fazer; breve, porêm, pelo voto, vai desfor
rar-se numa rehabilitação memoravel e unica! 

a~ nollcla_s rela~lvas ." sua ca~- de, para d execução do plano, 
dldfllura a preslden~la con~I~ ' a quota de 10 °1° sôbre lodos 
mClonal do Maranhao. O mlh· os premios contemplados nas 
tar res~ondeu: . 10ler!as que se extraem no ler

- Nao 5': cog itou ~o la~ça: rllo!1O bra:slleiro, d<!s quais 8 °/0 
men!o da. mmha candldaJunl a serao desllnados as despesas
presldencla daquelle Estado. com a installação e manulen-
De_ qu~ se c:oglfa no . Mara- ção dos a~'parelhos de aS8is
nhao e de mrnha candidatura lencia e 2 °10 para remunera-
a deputado. D~vo, enlrelan!O, ção dos serviços contralados. 
d~c1a~ar que nao aceito a In- ._ _ _________ 
dlcaçao de me~ n<!me. U 

- _E a sua Ida aquell~ ~sla- ma nova fórmula do sr. 

(Tralado de Botaoica Dr. M. Penna). li! ~ 
ff~oPqO~:'~e ~!~~ru~!: ~a~an~~e:~1::d~ J§l -,' V A N '~D 'I O L 
::':,i::~u";~:I.~:::b~~e~.:'ir~J'.h~~al:v~~: I 	 ~ 
R" e verio é indiapena.veJ O Sangue .t ,~: ' . tYi ' O ~o..tif~c..-t. qU.... ~o t' f'J. ,.precisa purgar-se uma vez por anno. O Sangueé vida. TorDa-se 	 ~I.. .. _ .,. ~' Z' :I. loca 

mala "ece"arlo pUfJIU o Sangue que o ealomlllo. Nlo produz a 
erupçO.., alo ataca o. dente., "em o ••tomago DOrque ..lo co,,· 	 Dá d dI.: 

tem todureto 	 sau e, (l sa . fOJ,.ç", ~ ,'. ~,...ngue, .d('\ . .. ' ' 

~ espera organiza-Ias denlro de do n'N-,eve mC:}iVOS pohl1~os? JOãO~eves 
~ PaqOUUeClol~ ted~lsPo . Esclarece Que . - ao..O ° leelo de mmha 
00 ~ positivo consliru- v~agem fOI o caso da Associ~- Rio, 24 - O sr. João Neves 
cc cional determ ina que lais com- çao Commercial , do qual alias da Fonloura, em nome da op-I ~~s1~~~asd~am «opportunamen. tralei satisfactoriamente. posição gaúc~a, endereçou umil 

assim de s, não se IraJando, FESTAS RELIGIOSAS carla ~o lrrhlldenle ~a A. B. I. 

ter im~edl:.~e~~~~uç~e deva - ~':":~~~~iSll:oqd~ j~~~~~i~:: 
,.... - -----.- - -- _ . __o T!!rii;o iní~i? hoje, em São ~ara ~rocederem a um Inque
1%1 pelo habito cCompramos aos Jose, as fesl1vldades em louvor rito sobre os antecedentes do
121 nossos fornecedores por á sanJa Philomena. Haverá á pleilo de 14 de Outubro proxi .l2l isso pagamos mais caro, quando noite novena, leilão de prendas mo. 
121 podiamos fazer nossas compras e barraquinhlls. Esses actos 541- O presidente da A. B. I.
liI p" r preços mais modicos se ve- rão abrilhanlados com a pre- respondeu ter convocado uma. 

f§; ~l;~~~:~e~s os preços da 2~a~~ :f~:.a de umll banda de mú- ~~u~~:~:ra~~ se~::~:-f~!~a,a6m 
lt1 -	 - - --------i-iiiõõõiiiõõõiiiõõõiiiõõõiiiõõõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiõõõiiiõõõiiiõõõiiiõõõ~J 

mal, blratol. 27-P fllliJliI(§JIII1I1:IiIII:IlIEIE9_BllIIIII:IllIlIiI~1II 	 = ' 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ~STADO Segunda-feira 24 de Setembro de 19!U2 a· fi_ 	 ...... 
Sairão 	 os Estados Unidos de Já chegou 

sua affiic~ão economica 1 e está á venda nas livra
- rias OP. Florianonolis a 


IF'illiall Dave~ (Correspondente estranueiro)I inegualavel . I 

Vupyrlgilí da U. B. I. Ilüia "O Estad::» COLL~~ÇÃ~y~~~~AL E I 

P/lr/I sZllvar a SUII palriZl àa perecer a um simples exame. 1 l" N ~\\
derrocada, o presid~nI~ Ro~se-I Nilo h/l dúvida que ~ pro- ~IUIA Anr~ I 


~~II;e~~~~ne~~;O~i';o;ll~ô~~~e~ 1 ~~g:-~2.~,Ilv~___~r-'-~'J.:l_--Y·~!!'!!'-._·_~.~I'... "..•. 
tiiscridonarios, ilchll-se dispos- De :lua applici:lção a · norle

lo 11 Irilvilr, no :leu pllís, uma America já auferiu vanlagens 
 SOB A OIRECÇÃO DE 

balalhll de vida ou morle. que dlio margem a supposi-

Elle vai oppõr. ao egoismo ção oplimisliI quanto IÍ hypo- Moacyr Deabreu 


individual, que lhe enlrava a Ihese do aclual presidente ven
obra g!g~n!e5Cal para salvar a: cer ou não a botalha econo· ~(O DOUTJn. NEGRO. 

agricullurll e a indúslrill norte- mica em que se empenhou. de Conun Doyle. Ir"dlleção de 

americanas, os meios mais 1'- O phenomeno norle ·ameri- Monlei]'o Lobato 
 • 
nergicos e decisivos, as medi- cano lem, aliás, caracler geral. " _ 11"" .. 

das mllis promplas e efficazes. O mundo.eslá fazendo fren - ~cH~~~~'~'~ll?\?alll;~~,E~;'a~ii~~~;i~)~~,


Todo reform!,dor enconlra, le a uma crl~e sem preceden- Godol'redo !lan"cl 
lenlllndo obs!rulr li sua passa- les na hislóna. 111 

g~m, os mesmo:l obtaculos que P/lra sair della é necessa- "CHIME DO ESCAHA VELHO" 

e:slão sendo agoré'l afa"lados rio que os povos appellem d~ S. K Vuu Dmc, lL'adlleçilo de 

do cerninho de Roo:!ftvei;. para :QdcJs i!S sues reservé'!:!!' Adl'utll0I~C Abreu 


O egoismo lem feição uni- de resislencla moral e physi -I "O E;\IO MA DE BAO;;CHOTT" 

versal e não perrence, parlicu- ca,:li nlio quiserem ser sub- d" Oscar Gra~'. tl'Udllcção de 

Jarmenle, a esle ou aquelle pars. jugados ~ vencidos na lula Gnstaro Barroso 


05 Eslados Unido:l eslão 11- heroica que se Iravou no uni- "O CALE~[)AUIO" 
:r~~~:~a~~~,,~m~~ à~~~il "h~!~Ó~i~: Vt~~~sevell vencerá '? I ,Iil Edga~~U1;~~:i'~'!~;nà~~~I~CÇiiO ,I" 


Roo~ev_ell não quislÍ fugir série .Sairão os ESllldos Unidos "O DIPJ.OMATA \ ~SSASSINADO" 


g~~r!:I~~m~~i:l~o~~)~;:o. ~~ :r!~I~p~;~~~i~; e~raq:~e e~~~~ d" I'et"~io~~;~~ellljc,:~~gl~eçlio de 

lacou-os energicamenle, patrio- empenhados'? ..,V I I _ .. 

Ii_camenle. Mas não ve.nceu Por o.rll IU~O se Iimila 11 de s.~, \\!~~!1t)i~~? ?.!!:1~~~~o de 

IIlndil a balalha. Nem slquer prognosllcos, SI bem que, ao Adriano de Ahreu N<? 500 
Iranspôs os principais seClores observador allenlo /lOS filClos VIII 
de resislencia. e aos phenomenos da vida "OS HOMENS DE nOUHACHA" 

O egoismo individual se op- conlemporanea, seja licilo as de Edgard ,\\'aliuce. tradneção de J~illl~llllili!!IIIIIII~~I~!llllllllliill~IIII~1111111IlIi~lil~IIII~~~I~I~~IIIII~I~III~I~~I!IIIIIII~~~II~~1~1IIr~llllil~I1I".
pôe á sua larefa, procura im- signalar jlÍ 1lII viclórias, em Agl'lI'pmo GI'JeCO 

~~~:ro a d!~:n~:r~i~~n~os~~ :~~ I~:r~osaCI~~~I~~~:'ide~~ens~~~i~~~ Ediçôc. da 

programma. Mas 1'111', dispos-lllld05 Unidos. Compan~ia E~itora Nacional 
~~n~ov~~c:rg.1I~:~I~e~~ i~~~~~:1-- ---·..· --., . r-.1...i2l~IIIIi1r21r21I1lIiJIiElmlIl illIIlIltIliJr«2llill ! H I XII If 10 ti 11 f111 
las de verdade. MUDAS s. Paulo, Rio. S. Salvador. Heei!e, T I P O • I! • O • O 

A lUla vai ser. Irem~n~lI..qs de ro.eiras•. lar~njeiras. cypresles, LISboa. ' .' I'XI PI-afIOS Xl OV(' S i AllTI-SYPHILlTlC' 
faclores COnlra!ros a VIClorla I pInheirOS, ele. ~l'7~) iVI 	 1~ , I ANTI RHEUMATICO 
de Roosevell, :lao numer050S, ~ 1111 li! 
mas 1'111' põe em jôgo, n~sle ' OVOS ------ 111 fi) Am-flCROPllIlLOll 
momenro, para :lalvar os ES- !. d. gallinbas .Orpinglon pretas.- • 111 Vendem-se em prestações I] _••••••_
lados Unidos e o seu nome ; a melhor selecção exislente no Madunas n lia t 
as suas melhores enugias, ap: ! Estado. Preço: 15 Ovos IOS000. 

I
Registradoras, Calcular, Es- a longo p,.aso. gg ul,.nU,. n nllll 

pellando pllra lodas a5 sua:l , Vende Carlos Nilson crever. Costura, Viclrolas, ca-II§J iEI ___ 

reservas. . i (Barreiros) rimbos, fogareiros, Armas de l2:I Peçam nformações á casa 111 AI am-se 
A batalha 	 economlca eSlá fogo, Chaves, fechaduras, etc. liJ A MI · I 111 ug

Iravada. Esperamo_s os :leusl C~SaS Conserfu":!-se, d"nd~-sc ta,lão 1li! U51Ca 111 bons quartos, com lan~las. pa·
re~~~lados~ dos qual~ dependl! Alugam se sitas á rua Hoepcke de glranlla do srrvlC;o feito ;. li! ra casal, rapazes solteiros da 
a I erlaç~o economlca dos Es- com bons commodos Informa- Mechanica Tr~mpl 00 bom comDortamento. e alumnos 

blados Umdos, sem. dÚ.~·ida _a I ções com seu proDrielario á rua Cons, Mafra n. 53. I 00 12 . RUA JOÃO PINTO -12 . ~ do OymoasJo. rua Jos~ Velara, 
raços _com .u.ma :lIlUaç/lo mUi- Conselheiro Mafra. 42 466) 30 V - 29 !XI' IZI no 91 

lO mais sena do que póde 50{ IOv- S __ ,,!t1Iii~~IIl~[t1It1i1I§jI§l~IIlI9]I2I[!jI9]l§líiil§BlJ' 136) V-138 

:·······••••••••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:· 	 , .

i
• 

PrOiB[lo~, 11 tamBnlo~ e A~minislratÕB~ i
• 


: 	 ~1G~~~1í'ü~~Õ~~ ~m !~1í'ay-It1í'~~ ~lGua : 

! Fabrica de beneficiar Inadeiras para construcções civis ! 
! Deposito d. mad.iras preparadas e),ruias i 
••• OOR T] NA S E PE' RPIAN A S •da afamada fabrica Emmendoerfer •• 

./ 	 .:A O...... de Jal'aguá. Carta Patente n. 9619, 

,i 	 : Grande Fabrica de ladrilhos em cimento (Desenhos e Fórmas modernos) : 
: Typos apropriados para pizos, passeios e paredes. Unico fabricante no Estado : 
• de ladrilhos 15 x 15 e hexagonais • 
• Grande stocK Preços vantajosos • 
: Age'utes em: ltajaby, lll'usque, IJluluellau, Laguno y Joinville e Lages : 

i• ~o. ~t W'%.%)' 	 i•: 	 Architecto : 
: RUA JOINVILLE 	 AVENIDA RIO BRANCO : 

: ...~... -...· · ~FL.ORIANOPOL.IS 	 : 
• ú05 	 'i< ,\OV, aIt·· 8 •·• 	 .•
..	,.. .••.•..................................•.••.,•..•....•.......................
' 
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• o ESTADO-Segunda:l~ira24 de ;Setétnbro de 1934 	 n 
.J. 

o Estado 	oidealismo das ostras Itiit.,l···_*!~;~!!··················i 
Diario Vespertino 'I Uma coisa que a-;adiçio levará pelo. i 	 · . .. ERNACI i

Sttn UetZÇ4es poUt/eQ 

tempo! Fóra... •• 	 •Redactores: 
TITO CARVALHO I o idealismo da revolução de Outubro conver- •• ' • 

JOSÉ DE DINIZ teu-se bem depressa no programma concreto da • • 
,posse do poder e das posições de dominio... E • 

CASSIO ABREU -	 . 
Redacçllo e Olliclna8 A , II I 	 . t t. 	 .
!'!!~ Jc1'.e Pinte ::. 13 :aQuc c_s Que a cançaram essa conqms li llppe .p.- • Capital 2.0UO.OOO$OOO-Healizado 800:000$000 • 

--=-:--.._ jCida nao querem..s.ab.erd~~ua-Ia. . .' SEDE- RU~BUENOS AIRES. 59-R10..DE )f,NEIRO _. __ ~_:... 
Tele. 1022-Cx. poslal139 Foi por isso que a Constituição consagrou. Titulos contempl.dos nos sorleios de amortillçio relliudos até 31 de Agosto de 1934: '-; -:'f~ 

--- O principio, de tão duyidosa moml política, da ele- GILBERTO GUERREIRO DA FONSECA • 
ASS10NATURAS jgibilidade do chefe do govêrno provisorio, como.. São Francisco -: Sta. Catharina, pagou 7 mensalidades e recebeu 10:000$000 ..••. 

Anno N. Capital: 35$000 de todos o s interventores, para os mesmos cargos JAYME SA 
S!.'mestre 18$000 que jã e"tavam exercendo desde o advento da. Urusl!anga - Sta. Catharina, pagou 2 mensalidades e recebeu 10:000$000 • 
Tr!m~l!tre 10$000 nova situa ção, o faziam, em sua m a iol'Ía, por um • . f\DOLF ERNS'~' ISCHER.• Mê. 4$000 periodo equivalente a um quase quatriennio com- • Jomvllle - Sta~C.atharlnll, pagou 4 mensalidades e recebeu 10:000$000 • 
Numero al'ulno $200 pleto. • REYNALD9 ALVES COST~ • 

No Iflt~,I.o, : I Em :,;ua longanimidade foi além o estatuto. Ponte Nova - Minas, pagou õ mensahdades e recebeu 10:000$000. 
Anno 40$000 rr d 16 d J Ih ' 'd I" '. LOURENÇO CAGNO •Semestre 22$00() po 1 lCO e e . u ? conSl erou .e eglv~l~ para. Rua Sebastião Pereira 6, 03, Paulo, pagou õ mensalidades e recebeu 10:000$000 • 
Trlme"tre 12$000 OS manda tos Ie_glslatlvos os proprl(:~s IllUllStl'OS, • DI,'. ARNALDO SÁ MOTTA 

muito embora nao poss am eBe s exerce·los enquan- • Rua do Mercado, 25-1 °, Rio-pagou i mensalidades e recebeu 10:000$000 •• 
Annuncloll mediante to desempenham essa commissão de confiança Dr. SYLVIO SANTOMANSO 

contraclo. pessoal do presidente da República, e sim seus •• Para sua filha Sylvia-Annapolis, Estado de São Paulo, e., 
_ supplentes que para esse fim terão de ser con- pagou 4 mensalidades e recebeu 10:000$000 

08 originais, mesmo nlio .vocados. ' • SEVERIANO MELLO • 
publicados, nl10 serlio I Desde que não encontraram tropêço algum. AraranR'uá, bEstado de Santa Catharina, pagOIl 4 mensll!idilMs • 

davolvldo6. . ar f õ' d I f .• e rece eu 10:000$000 • 
-f:r;~" ~,,~ocol~,~Ç~~rln; ~~~a •.?u_~, _~ ~:~~-s~_ ,?_~ . l~: • WALDOMIRO ~ , BARROS • 

A dlrecçl10 nllo se res- ~n.,;""",,, ",:v pv",,", p~. wdv" u" llH~1V" pU""lvel" • Rua 15 de Novembro (Banco do Estado) 4° andar, São Paulo, • 
pon8ablliza pelos con- :e imagmavels. ConqUIstaram-no como uma dele- • pagou uma mensalidade e recebeu 10:000$000 • 

celtos emlttldos DOS gação da dictadura, e pretendem, agora, por meio • GERMANO FERNANDES DE OLIVEIRA 
artigos a68ignados. de uma authentíca reeleição -- prática que a tãO. Rua Visconde Silva. 2õ·A, Rio-Premio unico 5:000$000 •• 

':...________.: 	condemnada constituiçã o de 24 de Fevereiro Dão VERA REGO MARCúNDES 
mais permittia -- que o eleitorado os reconduza • Rua Bu~nos Aires, 95-1.°-Rio-pagou 2 mensalidades e recebeu 5:000$000 • 
aos governos estaduais. • GERALDO CARyALHO BRAGA. •A Natureza é o Salvando a excepção de dois _ o do Ceará • Petropohs- Estado do RIO, pagou 5 mensalidades e recebeu 5:000$000.h e o do Estado do Rio - todos os demais, ou iá • FAUSTO C. SANTOS • meI or inventor sSuãcoccan_did:ltos ostensivos e oHiciais á sua propria : Rua ~El.JciÂN~' ~.-~iÃN~Ã:BSgOU 2 mensalidade~ e recebeu 5:000$000 : 

- essa0, 0 11 esperam o momento opportuno para. Rua SaciJdura CabraI,-126-Rio. pagou 6 men5aJidades e recebeu 5000$000 • 
Nova York (~JPA) . O homem se declararc nl tal. Cessou a hypocrisia das decla- ;. RUFINO ALMEIDA PIZARRO • 

está persuadido de que é um rações theall'ais. Aquelles que mais calorosamente . . Rua General Camara, 19-5.°, Rio -pagou 6 mensalidlldes e recebeu 5:000$000 • 
grande inventor. Mas si com- s e negavam a ser candidatos á sua successão fô- i DESEMBARGADOR ADOLPHO M. DE MELLO 
~:r~~t~~e~~~~emo~~: c~~~ss~~ r a I1? os primeiros a ceder á doce violencia. Os de-i: Rua Tiradentes, 220-Nicleroy-paR'ou 5 mensalidades e recebeu 5:000$000 : 
que não passa de ser uma maiS _o. conl'lue a «Gazeta» de S . Paulo --- não MARIA ALICE CANPBELL SERPA PINTO 
criança distrahida com os seus precisara~ j' ,l zer declaração' alguma. Limitaram-I: Rua Marechal Floriano, 168, 2° andar (Light and Power) : 
~~ind~::~~;' , A~~in;.,~~~uO ~m~: se a segUIr a corre nte... • pagou JO mensalidades e recebeu 5:000$000 • 
ricano de Historia Natural, o 	 ____ • PLA.N.OS )~ODERNUS ~ INTERESSA.NTISSIiUOS • 

•••••••••••1:.............j.. Peçam mlormaçoes
qual accreSCtnla que só a na-	 aos nossos mspectores L I VONIUS & CIA ° • 
tureza, com o seu inimitavel en· •• li O PROXIMO SORTEIO REALlZAR'SE-A' EM 29 DE SETEMBRO • 
genho, poderill ler dado ao . 1 
homem as possibilidades de • S,,'!:..J,..l AnonYii1!J "Us:na A.lel'':ldeU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
de que elle goza, de viver sô' • U~IUU~Ue I 1111 . I U ~ • ~E::I-e::::tE"3-E34::-::3E3~ 


~~hã~s~~ ~I:~~~~ o~ura~~~s~m • -:Dl- • ~ Dr. Aurelio Rotolo ~ 

OS DOSSOS organismos con- •• Fabricaçã o de assucar crystal e moido. • 


têm um immenso sortimento Distillação de aguardente e alcool. • Mcdlco·Cirurgião-ParteiJo 
 '_=~:" '.',=",:;;;;, "", "'O~<I ~eq'1' tj q llr::<nd~~n~: 
dos mod~los que a natureza. • Cursos de aperfeiçoamen- ::!:~; ft,e:~ !:~~ r:ood: "'60Q; "~: :~ l~~;~: -:~711 P ::~~;..;':: ~~A·T~S 
usou para realizar as suas in-. Elld. teleg. {{onde1'. Caixa Postal, n. 1 • los em Moleslias de Se ~~ :,;~~~E~,,?w~~ F_0':1~~N:;~.;tC~'lh~;j~ ";A~~'~~~()~ f~~~; ...venções, e que tão felizes têm • ...., 	 • nhoras e Parlos Da Facul- Gr.' M.tra 22.1 . Rourio 15. Fé)· (Rep. • rgentinal
resultado na evolução do ser. 1 elephones I1S. 8 e 154 • ~ dade de Medicina de Paris. 


3~:,!a~~~ ~ ~~s~:::or~e~:::!: • • RAIOS X 

que Inclue o cerebro humano, • Ita)ahv-Santa Catharina : Dialermia-Raios U. Vio: NEM TODUS SA.BEM... 
é a suprema invenção da na • • ~ lelaCI~i~i~~d~%~~!~~s=-Ele D Ces A'I I 
lU reza, enquanto que o princ( 	 •••••••••••••6••••••••••• I'I Endosc6pia r. ar VI a Infelizmente é uma verdade:
pio de braços e pernas foi por ljJ Tralamenlo moderno da --- pouca genle sabe se alimentar 
ella concebido quando os nos- ~ Tuberculose Pulmonar Ex-assistente do A maioria come, não se alimen · 
!ol!VaenqteuPeasds:adeoDsVoelrVaemr_!eeaiXtre~_, P'd d Pneumolc;nax Artificial. dr. Cesar 5artori la; enche o e~.lomago, não se 
~ ~ ~~ ~ - rog t t 	 . Inulre. Arroz, feiJão e balata num
vés de milhões de annos. fi em o escon en amento e o Consultorio: Rua felippe MediCI I"erallor I parte!rl dia; noutro, balata. feijão e ar-d ... F Schmidt, 18, sob. das 9 ás O 

O nhelora PdreeCisuam-Sae esespero na ra nça I 1 2 das ~4 á~ !;_horas. Consultorio: ~~z'fim rd~ul~I:~r: ar:~s;~,ta~~~COzt	 ~ .. Telep one a. ~ Rua A,cipreste Paiva n, 1 deficiencias de elementos indisn 

no Café Estréia, á praça 15 de . Pari ~, 2b-O min!slro da Gu!!rra, marechlll Petain, re- ~E3E3E3E3E3~ das 8 ás 9 e das ;5 ás 18. pensBvl'is ao funcionamento do "l 
Novembro. ceia dtsturl~ ,os neslll capital, duranle o inverno, pelo que or- PHONE 1618. organismo, ~s glandulas de se
65í 3v-;) denou ? reriJ'ç.amento da guarn icão parisiense. Tres regimen . ereção interna perturbam-se; o 

los de mfantana, o 5°, o 24° e o 46°, receberão em Outubro • Residencia: sistema Dervoso se altera Mi·I
10' Campeonato 1.;)00 conscriptos. cada um, em logar dos 6::10 hom;:ns que re- Um caso smgulílf Rua Esteves Junior, 179 Ihares de nervosos que vivem a 

ceberam nos uItJm?5 annos. Tambem IIS nece,sarias construc- _ PHONE 1285 queixar-se de lantas mazelas nllo
Brasileiro de ções nas casernas la. começara"!. afi."! de serem criados os Occorre agora, na Hungria. Allende chamados á ooile. passam de mal alimentados, de 

alojamentos necessaflOS, O gove,rno I~ começou a notar que um caso verdadeiramente ex- . 37-P. esfomeados, que se empanturramFutebol o desconten tamento e o desespero fizeram ~r~nde~ p~ogres- traor~inario. Varios condemnll-I com feijã~, arroz,.e batata, es-
Q successo do 100. Cam. ~~~i e que aquelle descon.tentamento explodira pnmelro em dos a morte se acham numl'l ' quecendo se d~ ve,duras e 50

\ paonll!o Brllsileiro de Futebol s estendendo-se depOIS ao campo. ,I triste situação: Não ha mllls I bretado do. leite. D~f sofrerem 
já se qc. hà a....egurado. carrasco ~'ara executá los 1 O«José Bonifacio- vem ao de verda~en~ carencla (falta) de• d • . . õ 	 O carrasco olficial, que é sul fosforo, mdlspensavel para re-EncerraD o·se as mscnpç es _.... '" .... ..__ proprietario de casas de alu- I R' • _ _ ..... ' g~lar o trabalho geral do orga
ara30dadonacoserrcer~ea'rl.iaá ddaeraCmonefne~ P.!!1!11 1ii::::WiIII'i:==mmUllllüiiillillliiiiiiiilDillmillillUiUi I d!. lO, í!ô.- 0 . ua.Vlo auxl: msmo e, pC'rlanto, tambem do·l ... 	 I _...- - la gue, e~pancou. um 0:5 seus i hllr «Jose Bomlaclo» de~era sistema nervoso, Para combaterA T T ENfJ AOderaçiío Brasileira de Despor- . 	 10catarlOs, e fOI condemnado a deixar o porto deslll capital I I ',' r 
los, os pedidos de Inscripção .. ires meses de prisão. Ipor todo este mês, levando a~im::traVç~~s:0~s8~ac~n~~:~fos~ 
das entidades dos seguintes I - «Esperem Ires meses, que 1a seu bordo /lS grandes lorres f d C B 
Eslados : 	 " . . dia~o /» .-:-. diz o direc.'o.r .da de cimento armado, para a ao a asa ayer. 

1 - Amazonas. 2 - Pará I SI V. S. deseJar fazer IDstallações de luz, augmen· peDllenclilrla aos presldlarlos i'lStdllllção das mesmas no ra- ---'------_~ 
I - Maranhão. 4. - Piauhy. los ou qualquer mndificação, não deverá esquecer que que vão morrer. «Vocês não dio-pharol a ser montlldo no 
fi - Rio Grande do Norte, 6 - s6 .a INSTALLADORA DE FLORIANOPOLlS, Rua devem es!ar apressados.. .» porto do Rio Grllnde do Sul, HEMORRHOIDAS 
Pllrahyba. 7 - Alagoas. 8 - T.ratano li , Phone 1674. pod~rá fornecer um bom ser- I Mas dOIS dos «fuluro~ en· sob o commando do capitão Cura radical sem operação é 
Bahia'. 9 - S, Paulo. 10 - Dis- V!ÇO, com .os melhores m~lella!s e sob pleços baralis· f<!rcados. se mostram Impa- de fragata Guedes de Carvalho sem dôr. Doenças ano-reclai; 
'rlcto Federal. 11 - Rio Gran- S!mOi, POIS esse estabeleclmenlo . estA montado excluo cientes e reclamum: novo commandanle do cllpitll· -fistulas. tU'llores, estr~itamen' 
de do Sul. 12 - Rio de ]a- slvamente pêra tal ramo de negocIo e perfeitamente ap- I - «Queremos ser executados .nea da flotilha hydrographlcll . tos elc 
Delro. parelhado, [1 ão temendo concurrencia na execução de sem demoraI E' o nosso direi-I 'Dr 'H Pltal.a Sa.l. 

Devl:m ainda increver·se até todo e quólquer Irabalho inherente a esse ramo. . tol» E' o seu direito effecliva-	 • • I 
o dia ÕO: Pernainbuco, Ceará . for'!,cce gratuitamente orçamentos para quaisquer :mente, e as autoridades mOS-I 08 UIRUI!L aOnaDIO I RUA DO PASS':IO, 70 
c Sergipe. O represenlante des- se~vlços . /"<. ,ssue complelo sortimento de materiais ele- i.. tram-:;e perplexas. App"llarllm I • 1'1 li 11 Rio de Janeiro 
le ultimo Estado esteve Da C. ctncos d~~I~~=~~~reJe ,;a~c:s50 watts _ 1$600 :~f:,aeu:nh~~as:;padr~:e~~r~~; Clinica geral, syphilis

:;eD~ :~~~~d~el:';!~~~;;~~,safi~ • de 5, lO, 15,25 e 40 w. 1$800 fazer? SuppóNe que só ha e vias urindrias 

de transmittir á sua represen· Motores, ferros electricos,fogaJ-eÍros um recurso: perdoar /I pena; CONSULTORIO:Praça 15de Coqueiros

tada que p~iu esse esclareci- lustres e plafoniers. A quem? Aos condemna~os 11 Novembro. 24 Bó Tel. 1595. 

mento. . ;; .- O que lia de mais moderno e a preços extraor- morte Nilo? Ao carrasco , RESIDENC1A: Praça Pereira Vende-se pelo custo uma ca-


Estç:, aPfo;~.!".ês Estlldos que dinariamell [;; modicos O Em joias moe- e OuSelra, 14, Tel.. 1.353 d 5a com ledo conforto. Igua en' 
n60 títfinim c*orrldo ao cam · Procure V, S. vi~ita,. a INSTALLAI~qRA DE f LO· uro das, barr~s, etc. tf°á~ IW-~~~~ ~~~:~9n~or:s~ canada, garage . etc, no melhor 
peonalo do .anno passado, Ins RIA!'I0POllS. Ru.a TraJano 11, e certlflcar-se·á, sem Compra·se, pagando ' s~ os me- A's terças e sextas-feiras, das ponto da Praia da Saudade, In
c:.r.everam-s0) no maior certa- dUVida, do que afflrmamos. Ihnrps preços. Unica Joalheria 14 as 16 horas, iormações com o Tàbellillo ,Çam
me do futebol : Amazonas'I ••444L _ . :lOv.-24 aulorizada pelo Banco do Brasil, Atlende !tratuitamente aos pobre. ' pos Junior nesla capEal:
pariS e Rio Grl!nde do Sul. __• 	 Roberto Müller-Rua Trajallo,4C. ~,_______ 527 " (jV~J 

',' 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..é1i!lillUi1ii1iiliDfil1lll1llll.._ _ I8I_________ _ ~ 
~ N' d·· U ! . • iIti Transp~;~~es~aPi::i~~lp~!,~.i~!;.U!ç:~ ~~!,~~;K;Gm 0" iI Danil emana 

• paquetes ~\.iafl noepcke"'I "(1'1,1\;,-," c ""Ua1\.." • 

: S;:,;; .aJiâ21$ da seUi ,alSifll c!G ~(lr~s U! flarl"llol!oJl. : Charutos e Gioarrilhos de qualidade
• • RI 1'1'efimn1 esta ltlm'ca que é uma garantia 

: ~Inha F1orlaI?-OP(\U~-RIO_del U!!h!1 _S11o Fr~D~ilí.:~n \,,~ca-L .Linha _. : 11 " ••••••• tO•• p.ri. Ii t:.n;,!rs(\~~~'~~o·~~~~::l .•nuo po, ..aja.y 1"7:;~;;';'" ill rrR-sfilQüa:Hn{lprK~ ~. A.I1_.. 
_ P""nei. r.", 6....~•• fi'. 1 _I_ LIA ~U~ Uli LI ~ ~ A
i ii~i~~g1~::,:;. ::::';'. :." . ?; :;,~;;.:; i~u-=~-~~~~.~~~~.~L~~~~~~~~~~ 
• 	 • Nova vaccma contra 
• Em bLfQUe dos sr~. passa-	 a paralysia mfantil.1 

• geiro5 até ás 24 horas da!:' 	 S&ldlll!._ 
• ~'esperas de sabidas_ Saldas; ó,. 21 hOlai Á~ 2 1 hOr&>l • Nova YOJk (SIPA) _ Recen

• .I,emente tres mlidicos nova· 
• • :yorkinos inocularam-se com• .l\.viso-;~;7c~en~fII!m~~~?Il.dl' p~j;!'~Re !r()~ Iil c,~~~, ~~!! ~ f0 fto p?lC uma nova vaccina contra a pa.! 

• "ASSAG!:'NS: 5 e,~o allendido. mr.di.a!e 'p,e.enl&Ç1-c de 	 olIe,l.d. de "Ico;na E, ., ralysia infanlil, e até esla dala UM CAPITULO , . "" 	 .
• . ' pmlam.nle prohibido ,cQui, içao de p~""Rer.. ~ borc!o. 	 • ~~~iI~~ t~~Ci:a~~ife~?dâo~:I~e:r 

ANn-CHRISTÃo• ,. 12 b~~:';:"~':;;, ~~~;~~?üd~~:v~~:;~: ~~~r ';!:Jo~~k~i; ~..~:n'~,~rci0p~i,i:Dd:~aj;!l;;;: • que se haja descoberto final-Ie - . . . . 	 e menfe uma pre\'ençáo con!r.e a Ie Fpol1•• !'-t\;~ ~::c~~~;:m~~~~~ttr~ ;tl\~:~~)ri:;ê:i7~.li h~n\. j~(' dia d" er~~H~ d~ ~~pl) cM,.:r:~. • funesta d?ença.:" .. 

Rn<. ",.,~.~!"6'~ ~., 'p • A vacclOa nao e um soro, e Ao tempo do Escravidão opplica·
~3 "" ... ,~ .. , Uç ). (' •. u~ , r!l\, 11- . . ;J • cporenpSaiSraled~edbaactee!pial	 va·se o 

• 	 . nhmaortad.or.Eal. tal Freio de Negro, poro
• 	 C:&rló~ HO~i}'I,;d.':;.~ ~~:; . A. u ~ ~ 

evitar que os pobres escravos ~ 
• I P. 	 • dos macacos rhesus (uma es

dessem 00 vicio de comer terra •••••••••••••••••••••••••••00••••••••• pede asialicil susceplivel á do-
Esse vicio, commurn apenas aos 

- - - .,. -.~ Ulli§§§§~§:.,3(!}§§~ ~~~a~r~~~a~~j:t~ p~~dOm!r~~C~~~ 	 preguiçosos, era, no opinião cruel 
(f tificiais com o virus da para- do, senhorr.• , uma simples manha de negro vadio, com o 

PILULAS PURGATlVAS ~1' Iysia infantil. Os macacos são fito de adoecer poro não trobolhor. Porém tonto o vicio de 
· .'1 mortos pouco antes de suc- ccmc:r lerro como o preguiçol eram symptomos da Opite..

I de R aulivelra (,fJl cumbirem á doença. e então çôo - f,cquenle até hoje entre m trabalhadores do campo.,,,.V",,,,,,,""'T,,,_V:ca.:CT":E:.,,':h as espinhas dorsais são extra-
J ESTAS P1LUlÍlS SAO I't S Ui~ICAS t.~ 	 Com o lei de 13 de Moia, os victimos do escrovidão se li· 

QUE SUBS mUEM COM '<i ' ) hidas .e moídas numa solução 
be rtClom da tyronio dos homens, mos o Necalar continuou~ ' A~ 1 'GI" Os PC)\(, \lI' OS 160 de formalina ;lara matar o vi· 
.ç DE OLEO DE RICINO E OUTROS "h rus. Este, por sua vez, é pre .
oté nOSlOS dias o fazer dos Brasileiros _ 

~ _\NNOS DE EO~I EXITO;;, parado na fórma de uma vac
05 Escrevos de Opiloção

~alleSl ãn a ~ua BI!i~aGla GOnll'3 as ~~' cina a qual conservll a facul
~ ~) enfernlldac/es do es/omogo .;;,) dade de produzir na via san (onlTo laIa doença, porém, existe um remedia salvador: a 
• 	 ~tr;hgndoCllllC1itI110S I enTão t'UlibClll '~~/ guinea elementos combatentes Néo-Nccalo"no Merck (producto allemõo) que cura com

Ii
I'RI~ Ã~y~I~::h~:~i~\. I: ~~ ~~~~:~~(~~:; l-~S '.1.:J) que neulralizam os microbios plcfomenle Opilaçõo. restitu;nóo ao Opilado a energiaI . o

$ri PRODUZIDAS PELA .":~ : f.!. vivos e produzem assim a im e a lo"il di,posi~õo poro Irobalhor. 
.... . ~~~ '"' ' " , "'t'o ~ munidade. Como a~orver'Otlgde::ns'. 'nnl'u;·r-na's"lhcrcs ~:~ nova vac· 

~/ cina conlém apenas microbios 
HYDROPlS'AS, HEMORRHO>OAS (jh mortos, não ha perigo de que 

~ ~ . (,'ol ic(l ~l f" lt(1 de (lL'pctilc, ele. (4f\ O individuo inoculado -eJ'a I'n- mo -NECATORINA{ ~Avend! em todas as Pbarrnacias e(~~ ~ 
.., DROGA RIA.S ~"feclado da paralysla infantil. ~~~..~..............m...... 


~§r~~§SJ cu~~~~a p:~~t:z ~!~I~~n~ei~O?~~ 
35 A-P munidade. A vaccina é ape

N!1o S~ a.HJilam: ESGa tosse vae nas um preventivo. Não lem
Co_"........ effeifo
passar em 2;~ horas com o milagroso 	 sôbre uma pessoa que
esteja atacada da doença.Peitoral de Angico Pelotense. E' um 	 Accumuladores 

porrete. A' venda em tod a parte. IOIAS usadas, ouro nacionais e es!rangehos 

Qualidade «extra"
........na.a....~~wm~~ velho, prata e RHEUmnTlSrno? 
 Preços sem competencia Identaduras postiças 

PAGA-SE BEM 	 Eduardo Horo 
Rua João Pioto, 10FORr~UGmNHAS CASEIRAS Consertam·se joias erefogios 

Só desapparecem com o uso do tmico producto liqul	 27-P.RUA CONSELtlEIIlO MAPIlJl, 119 
~ que attrae e extermina lU formiguinhas caseiras e (Em frenle á Igreja do Parto) 

. toda espcci. de barata.. O-P.
"BARAFORMIGA 3 F' 

Drogaria Baptista 

Rua l' de Março. 10. - Rio . 


y'~o, 3$000. - Pelo eOITei.. 5$000 

--.__.-- ------- ------ 

I Trillts I!noos d<l:::tt= ~VENDE-SE são o melhor red.me p". ~ 

em Florianopolis uma grande fàbrica de móveis e ConslIuc
 preferir .JU\'ENTUDE I 	

IALEX ANDRE parn tra · ' c;ões, com máchinas para seriar e para descascar madei ' as em tru- c clnbd lczc. cs ""bd-	 ---- ----------------_.folhas, estufa para seccar madeiras, machinismo para a fabri 100. E:<tin!~e a c:r.sp3, <X!&- ~ 	 ri!)()IC)t{ __ft.__BP)KX~cação de mcbilias aushiacas etc. informa-se, na Redacção des  I 	 8!1 , qnédn dos c.bcllo. . " 
(40 D.) ta fo! h ~ . I 	 e,.;t:lotlo a cal,,'cic. Foz 


volta. , côr naturãl Da 


", o. mtlliiãim!i!imf:iUmmiiiãliUimiiügiruiêiiiilmmmi!imiiliilli ' c2bc!lC9 brancoa. O pleb-f;clto do ~ Um martv~ do Rheumatismo ~ 
tT dando-Ihc8 vigor Sarre e o Vaticano a)iE o sr. Oilberti Paschoal, alfaiate, residente' rua 

do Aqueducto. Rio de Janeiro. declara: .Ha anDOS.I TERRENÜS EM LOTES A\\' ~~~~da:~N~ Roma, 25 - Em resposta ao soffrendo alrózmente de rheumalismo, entrevado, semr . prata (I \!88-ee «Germaniél», outróra orgão ca- I poder caminhar. nem attender meu negocio, sempre em Vendem-se és ruas Maior Costa e Lages i cc~ Iholico alemão, o «Avvenire d'l- tratamento. sem conseguir melhoras, aconselharam·me 

preços - sem coocm'reocia! ,., .. ... 1 \1f:1> •••••• _ . lalid», escreve que o referido o cCALENOGAL·. A's primei!as dóses, desappare·


Vêr e tratar com o proprietario. á Rua • . I'IIocunla. ••• jornill tem perfeitamente razão ceram as dôres, que tanto me acabrunhavam. e ao ter-

General Bittencourt, 64 quando afflrma que o Vaticano minar o primeiro frasco, as pernas e joelhos estavam 
· Doo...C.....A~ 

~.J...:.,. não élssumirá atitude parcial no desinchados. já porlia caminhar com desembaraço. Com 
--"". _~_~ locanle ao Sarre e observa que mais dois frascos, estava radicalmente bom dessa do. . 

esta orientação data de 1919. lorosa molestia. Sou hoje e serei sempre um grande 
O «Avvenire d'ltalia» accres- propagandista rio abençoado ·OALENOOAL·. Decla· 

cenla que o «Germania» pa ro mais que. ao contrario de outros depurativos que 
rece, entretanto, ameaçar o Va- estragavam· me o estomago, este trouxe me a disposiçlo 
ticdno no caso de o plebiscito e apetite de outros tempos. 
ser desfavoravel á Alemanha Soflreis do rheumatismo? Tendes dôres nas caro 
e frisa que é opportuno relem-I Des. ossos. museu los ou nervos? Usa e, sem perda de 

-- brar que a alitude do nazismo tempo, o poderoso depuralivo do sangue ,GALENO · 
relativamenle tanto á religião OAL-; é uma sabia combinação de vegetais. absoluta
calholica como á protestante. é mente inoffensivos. Nunca falha; sua aeção é rapida,

S, 10, 15, 25 e 32 Watts Rs. 1$800 susceptivel de provocar graves radical e garantida. O 'OALENOGAL. foi o UNICO 

Ôn Watts Rs. 2$000 I"acções no lerrltol'io do Sane. ~~:p~~d~x~~i~~~~ic~o_C:~~;~i~~o ~~~ c~sl!ji~L~MA 
" co~ ~o~~:~rv~~~~OJ~~O q~eem~:~. DE HONRA - distlncção essa que nenhum outro Je-CARLOS HOEPCKE SIA neo-paganismo protegido pelos)E p.urativo con~eguiu. Encont~a se em todas PS Pharma

nlltiáiiüjullS, BliiilDll, .111i,1II•• SII fralel::•• LIIIUAI e Lalel_ chn~es r~sponsa'íei~ do 111 ~i!Ch M N~s3g\~~aSIl e das Repubhcas ~~r~D~r~~S.s·P_2J J 

11-~ ~no :Sa~: ~or:v~~ada c~oUti~: M 

I lAMPADAS· ELECTRICAS WW 


..~~:t• ••EII• •••aII•••••III • • a.ra..~llfrancesa.. 111.:.:« r ~!I.
n .. 

I 
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o l!S"ADO-8egunda-feira 24 ,]t' Setembro de 1934 
.......... _. 5ªfã" 


er······ . •••••••••••••• • •• 10 Congresso Nacio- ,• Tosses! Bronchites! Rouquidão I Asthma! : 
• 	 Coqueluche! Escarros de sanguel Tuberculose!. nal da Lavoura \ 

em 1935 iO CONTRATOSSE di~a~:, ~u~br~o~::~~elr~~I 
. conhecido o programmll do I 


Congresso Nacionai da Lavou· 

ra que, sob os auspicios do
IInstituto do Caf~ ~ever~. real! - I 


-:lar·"", 1I"'"ld capllal em IIns ae 

Março ou começo de Abril de 

1935 . . _. 

Esse programma deve abran
ger consideravel lista de d;;
sumptos. No que diz respeito 
aos agricuilores de cacáo, o 
Congresso discutiní todos os 
assumptos de ordem economi  Não vale a pena aborrecer-se assim.ca e sociill, que interessam as 
zonas productoras, em favor do minha filha. com os incommodos e 
melhoramento do producto, irregularidades uterinas. 
processos culturais, condições Olha para esta minha velhice sorride vida dos agricultores, nor-Baneo de Credito Pop1l1ar e-'Agrleola I-.IlIalização do mercado de cré dente: ella é o remate glorioso de 

, dito e outros assumpto mais uma vida sadia. livre de doenças dode Santa Catharina , utero e dos ovo rios. graças ao remeImmediatos. 
_ Todos os agricultores inte

Soc1f!dade Cooperativa de Responsabilidade Limitada. - ressados serão convidados a d io miraculoso A Saude da Muiher 
Rua Trajano no 16 (Edificio proprio) comparecer ao congresso. o verdadeim fonte de eterna alegria1
~ - ------ - -- - .- . - .._-

tn<l. te!eg.: BancrepollJ.-Cocligos: Ribeiro e Mascotle. (Ia. e 2a. edição) Í1 A«Febre do Feno" parece ser e bem-estar. 


l!'LORIANOi 'OLIS ~. ImfCdH!lrla 

Emprosta e~pecialmcnte 8 agricultores. 


Faz em prüstimos a Jong'o praso e em prestações 

mensaps. 


Descontos- Cobranças. 

Faz passes de dinheiro para qualquer parte do Brasil 


M.lteDl IlIIpla rede de correspondentes f.m todos cs munlclllins do Estado 

aacabe dinheiro Sln depcsito 


CIC A' disposição 2 '1. ao anno 

C(C Limitada (desde 5$000) 5 '/, ao anno 

elC Aviso previo (desde 2U$OOO) 6 ". ao anno 

CTC Praso fixo (desde 1UlJ$OOO) 9 ./. ao anno Tenho o prazer de communicar aos 

Cadernetas g'ratis-colll talõeA de cheques meus distinctos fregueses que mudei meu 
estabelecimento para a rua Bocayuva n. 

I ACDI'ta Plocuraço·es par~ ~eceber vencimentos em todas. ~s r~l'ar- 154, onde continuarei fabricando assucar 
de 3a. de superior qualidade, sendo refi
nado com o maior escrupulo e asseio. 

1/ hçoes federais, estaduais e mumclpa18. 

~!,=;=.~~"~. :':D;'.-;·,,;\,,~ê"::::" t-';:':".~-' =-::'í.~'II:;~~-=~: 	 Os pedidos poderão ser feitos pelo te
~_- - --- - ---_._-_. - -- _.. ..._- lephone 1441 ou ao meu depositario CASA 


. ~·-·'":-:: .<f.:: ":':':" ··;; :;·:;:-:::"·;H;'~: =~:·~' · ·~~:--·"·;::rz;!.~.',::;:.;:=J.~:..:.:':::'- ''''- .... ~...L..~ SAVAS, á rua Conselheiro Mafra n. 38, 

que serão attendidos com toda prestesa. 


~ ~ C
(90 

(lo 

~ó 


~o· 

~ 

~ 

~ 

~ 


Largo da Lapa n. 47 - Rio de Janeiro 
heghorn branca E' o mais recomendavel para famílias e viajantes. 

diarias a partir de
Vendem-se, á rua Ncr~u Ra c LORIC

mos n. 64. gallo; da esplenflida 	 - 18$000
raça cLrgho!n Brs nca». a p:e" Eud. Telegraphico .ORANDHOTEL> - Rio - Tel. 2-7668 

.,;OS de occllsião. Todos descrn f. CIMPOS - PROPRIEIIRIO 

dentes de gallo premiado em 

5 exposições. 
 R 
~E3E3E::3t:3E3e::it.....'t." 

; Ghapéos RallenlDal i 	 I~ Só na casa I CAPITAL ,
li 3-P~ 
_E3~E3_ C 	 IDlflW

AVACCA MECHANICA ,fraACIK() CtElonJ 6 C. - Rua LO de Março. 17 . JUo. 

R Chicago (SIDA) - Uma Vilc
epresentantes gerais: c~ tão realistica que emit!e mu · ••••••••••••t:J•••••••••••• 

Ernesto Riggenbach & (ia. Ltd. ~:~~~: ~~~: aa ~:~~~ v~~a uo.:: • • 
Rua Conselheiro Marra, 35 lado para outro, e até dá leite, •• • 

Caixa postal 112---Telephone 1626 eis a maravilha mechanica que Contl'a tosses, I'esfl'iados, •
38--P. está attrahindo diariamentegran- • • 

...__IiIII...:rii:l>IIai-=:;~_a:::;=IõICm:::;og;IIõII:=-~_lIi>llde numero de visitantes á • I'ouquidão, usem • 
~e:s~!~i Ç~~!~~~t:r~:c~~~~s~~~ • . • 
de Um Seculo de Progresso, • • 

t,.,,"C'lCO 0'''0"' • c, ... · ••o••xn,xx,}I;',xx XX)IOOICxne••• em Chicilgo. Mesmo á curta. 	 • 

~.. - "::~~ . • tompaama Allian\,a ela Bahia : ~~s~ân~!~á °oll~:~d~t~:r :n~~sa~ : 	 :)( 	 I-DE- )( ;~~~~!~r~. qeu!ó :J~a~~ s~a~f~ • •

8~am er ~ Seguros Marítimos e Terrestres ~ de que se trata dum arlificio,! • 
fllldad••11 1810 - Séde Babla )r( e, como tal, um trlumpho do • 	 ;OI ~ t Capital Realizado Re g OOo'OOOSooO )( engenho humano. _ • 

Reserva!. mais de . 3iooo:000$000 )( A. vacca E!l1 questao é uma • • 
ResposabUidade8 mais de 3000000:000$000 réplrca perfeIta do animal que •O é t'····· representa, estando coberta, de • 	 •fone 1I• OO p r~ com axas ~lmmas e~ seguros de facto, com o couro dil vacca • 

612) 30 V _ 9 ~ Pred!fs. Mercadonas, MOVel~ A/ugutis. que serviu de modêlo. Pela par • •~ 
r-=~-----, I ransportes Maritimos e r/uviais te Interior o animal é uma ver- • • · A' . t · "'1 ', l' 'dadeira fábrica em ponto pe- •r, UVIU ducel )( Agen es em r onanopo IS; tlllllll lt"t &CiL queno, onde existem máchinas • 	 •O FI M Rua Conselhezro Majra. 3S rsobrado] pilril produzir os sons, movi- • • 

10'OCIDO a Caixa Postal n. 19. Eod. Teleg. •AtLIANCAI. mentos, etc. lilfilda ás têtas • • 
RI. I••• PlltD I. 18 '.1..... .11•••lIe. L IIU ha uma ordenhadora mechanl- • 

(sobrado) ESCRlPTORIOS em LAGUNA e ITAJAHY ca que funcclona da mesmil • E /" VALSY. • 
Das 10 tis 12 , das 14 tis • Sub-Agentes em Blumenau e Lages • maneira como si estivesse sen- • X '111m - ' • 

1'1 horas P) 	 • do ullilda numa vacca authen- .. •.8_
12p ••••X)j(~)II;~~~ tlca. Neste caso, porêm, o lei- • 3uv.alt.-·13. 
-~_1IIf. te é uma emulsão e1eoiinosa. ••••••••••••~•••••••••••• 
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------____ a.amm.____________..__________~~____~________~____........__......__........~..~6 	 O ESTADO~ Segunda-feiI'a, 24 de Setembro de lM4 

A co~~;efs!O em A . falta d:.. número Vida Esportiva VIDA SOCIAL ID. Pio d'e ,:tleil_i"~ :~ o dr. 
g P RIo. 23 - A crISe por falia ANNIVERSARIOS ~ . " 

. _. - de número na Camara parece Fulell61 'I'ransel)rre, hOJe, o nalalicio da V· t K li " ' 
RIO,! 24. - O «Corre.lo da vencida. Mas foi prec iso que Com grande IIssistencia, rea gcntil senborinha Maria Carvalho, I I' Ar "A I er 

Manha» diZ ~~e lhe. fOi mos- o. pr~sidente da República se Iizoll ontem o «Flgueirense !. f,~~~~a~ r~~rv~~asréa~~llt:~ Jolio ~ " " 
Irado o .sel.1Ulnle telegramma dltiglsse iJ todO!i os in',?rv~n- C .~~ (; seu fc:s:iv.:l1 no estüd;o I - Faz unnos hoje a senhorinha I 
de Aracal~ : . • Itores encarecendo a necessida· da F. C. D. Ao programma Marm dn Glorhi SJl\'~. 

"O governo conhnua faz':,n. de de estarem no Rio os depu· constavam duas partidas amiS'j ;;- Oecorrc, hoje, o natalieio do O exmo. sr. D. Pio de Freit.s, I Joinville~, loi brilh.nle e lII.gis
dO'!I0s to:;da sor~e. de . p~essao. lados, afim de serem votados losas: uma enlre o Fill'ueirense r:n~fg f,~~I~lIdO conter:llneo sr Or.; bispo de Joinville, que loi com· Ir.l; lez o hislorico d. nou. In
O mter"ento: Viaja dlatlame~. o~ orça!"entos e outras leis q~e F. C . e o Cruzeiro F. C., do co NaelO"::r~~;s6gl~~,;~~~i~ d~ ~:~: pinheiro de viagem do sr. dr. Vi' :d~~endencia, cltln~o os alelllies 
te. Ora~ores a~edça~ o elel- s~o reclamadds com urgencla qU1I1 saiu vencedor o quadro I'a <le destaque no IIOSSO meio so' , clor Konder, no .eu regresso da Eu· m,l,tares que no. alud.ram a vencer 
torado dlzend~, SI venCidos nas IJa onlem estavam na Camara do Figuelrense por 5x2; e a elU!. , . . I pa, a bordo do cC.p A,cona", o e lerminou saud.ndo a Alem.nha. 
Ütr:~s, .....~;::~~~~O P;;:!~3 Üi':i'iÜ.J. " U~ U~PUI(ujo:s dusenres. 005 ba outra enlre o Jris e o Avahy . ~~~::; .. t.~•• ~t: il HUr!'IIUJ~JI .'o'UIIU::J e. gr.nde e luxuoso trAnHtí.ntlco A asslstenc •• Ippi.udlU com en.. 
Todo O s~rldo ill~rma~o .com hianos, mineiros, t'ilUlislas, per- que terminou com a viclóri~ ~JI~~~~é~~tu~oa Melc~lUdcs de Souza lalemio, mostra:5e enc.nt.do com thusia.mo ~ .formosa ~r.çio ~o il' 

..--!I.~ecl~rélçao dos SIlU~cloDlstas nambucanos e pnraen~es. do Irls por 6x5!. . ::ir•. :. Jose I!e Oliveil'll Cnrvalho C aquellc nosso IlIustre conte;ran~e: lu~t,,, po,tllCIO, que 101 cumprlmen· 
de deixarem «.Lampeao. i!mrar G d d -'é-- '- '- _ JoaqulIl1 LuclO de Souza. I A propesile, n.rrou o re.pelt.. tado e lelicitado per todos os ou-
no ESlildo, cOisa que o parl!- ran e para a a rea S - P I 24 N" - vel anlistile o .egui~le: vinles. 
do niío poderéÍ evitllr. Espera· . ' ao <lU o, -" o Jogo CASA~ENTOS No di. 7 de Selembro, em . ». 
se fragorosa derrotil do go. S. Paulo, 24- No dia I " de IImlsloso, ontem reallzad/l entre Heahzou·sc sa~bado, cm Ponla I d d Anles de o .C.p. Arcou en.r.r 
vêrno». Outubro, realizam-se nesta ca-I as equipes p.rinc.ipals d.o Siio d,~s Cunnas, o c!1sa~cnto do sr. I Peno mor, .0 comman .nl~ o ~o porlo do Rio de Janeiro, um .vi
_.. _ ......'_ ' " ___ . pifai as maior~s mm:obr<ls aé · Paulo e Connlh!ans, saIU ven· ~~':::~~.\n~):p~l~nry~1O Co~iho! co":, n I .C~p Ar~on. r~solveu lesl~lar o .e d. Cender foi ao .cu encentro 
Candidatos do ODPoslcionismo reas da America do S:Ji. cedora a equipe corinthiana por do sr. Anlonio An2,~~t~~lçS~~vn~~n~ i ilnnl.,er::yo .dl Indc!,endencla ~~ para ..udar o dr. Viclor Konder,

bahiano O major Godofredo Vida I 2x 1. de tcstcmlluhus, pela noiva. o SI'. \ r..d· nOlle, a.o lanlar, : co f..endo muil.. evoluções em lôrno 
S I d 2- A C • organiza de momenlo um vôo .... . - -.------ ,João Heis " 81'11. Maria Coetho; pc· i mln anle _pronuncIou um ..curso do bello paquete. No Rio, o dr. 
- ~ Sa va or, ~- on:en de 'em ~viões m ' s ue IFalleClmento de nm lo 1I0i\'{~. o sr. SCI'~I() "l'rcira e ' de saudaçao e ao mesmo lempo de Vicler Konder leve desembarque

IrOlçao Autonomista, orgamza· ~ . _ ,e grupo, q I desembargador sru. AlllIS o lIeto l·call7.ou,sc IInima· elogio i grande naçãe .ul·america· . 'd d b'd 
da pel~s várias correntes o~- c,?nvergl:a~, d!.todos ,?S po~: ; 7') _ . ' , " _ do baile. na . Por designação de ledes es mUllo ~conc~:rrl 0'1 se.n o rece I ~ 
poslonlsl<l:l 1<llIçuu UIII malH· t_s card~als pu.a S . Puulo, q .. ~ R.o, -- Falleceu O d_sem I - b '1 ' d' com v_rd.d_.r. ' .cg". pelos .ml 
festo assi ~ado 	 elos srs J atac/lrão, em combale simula · bargador aposenléldo: Virgilio NASCIMENTOS .!aSl elres presenles, esse _..curs~ gos e .dmiradores, que cont. 
J Seilbrag PedroPLago Octa~ do. Ha, ainda,os aviões de de , de Sá Perei ra, velho jotn/llisl a Pelo nllscimenlo de . um . menino too grdt'dles ,osdos V.corlçKes, dlol ledas as classes sociais. 
';in Mang~h"ira, Joãn 'Manga. fesa. . q~e d~ri~iu, ha annos, o ·Cor· ~,~e (r;~~~Sc~~" g~áh:\~tl~\~~~olJe~Sn~; resbndi:c~r:oe do dr. V~~;or 01<0".:: Eis o que informa a ~I.vt. in' 
beira Simões Filho Miguel O ponto de ataque sera o re o Paulistano», ao tempo da IlIr do sr. )' . Icnente I'Cl'ol'mado da d d ' D p' ,. J I d 'to d D P' 
Calm'on, Muniz Sodn~ e Aloy- Parque Industria~, convergindo. presi~encia Célmpos Sailes. . F. Publica Orion !:.. Plall. er, ISse . lO lao. erna e suspel e . lO.'I 

sioCarvaiho, apresenianrio a tllmb.e!",.para alr,loda a defe· UII!milmente, era cathedr~ll' VIA ANTES OMOMENTO POLITICO 
chapa ás eleições de 14 	 de Sê! aeh ·aerea . ~~n~? Faculdade de Direito, I I'Jra Vietorin emhareou. ont~m . 
Ot.!!!.!oro. I 	 ... . "t . _. _______ ._•. __ __.____ ! .iOOiiljiü.iihmiu oe ~. C:\IIIU. ' iumiiiu:iI	 • 

São os seguintes os candi· Encanta'!' pela belleza .mara~ IMMUNIZADOR DE CEREAIS lo SI', dr . • Joã.o Li,!hul'cs. _ .......-.- .... _.- -.-- - . _... .... . ._- - .. . -.. . ...- .-.---------....... -.. .-.-.. ---. 
dalos apresenlados por esse maravilham pela qualidade. . - JJa Capital l-cdcral regressou, 
manifeslo: . Extasiam pr.los preçoll os arligos Çã~s~e~~. hd°:,eG::c~~~s~a~ea~:~· i ;·:~~~n'~, ~e~:.'r~~!'~I~O A~~i~;IOepi~i~ No interior da Ilha Ienvi~sse esclarecimentos qUil~

Para presldenle do Estado o na Casa Ml5cellanea. 27-P. que nos convidou para IIssis: Ida Luz, secrctario du Capitania dos VisilOU, onlem, Cachoeira, 10 as fontes de Informilçao 
sr. OClavio Mangabeira; para Chapa liberai de Mato-Grosso tirmos na proxima sexla.feira po~toÊ·.tá (. '1' I . Ponta das Cannas, Vargem e em que poderemo~ colher ele-
a Camara Federal: !. ]. Seabra, .' . ás !O' hora5, na Confeitari~ o iovc:lI' A~·fgll~oc~.~III"'hgmgg~~s~~: Praia dos Ingleses, u":,a cara-tmenlos a respello ~o que 
Pedro Lago, Oclavlo Manga' CUlaba . 2.5 - E corrente ChiqUinho uma demonslração alumno da Escola de Guerra. vana composla de pollllcos co I· trouxe ao nos:;o conheCimento. 
beira. João Mangabeira, Ubal- aqui ser a seguinle a chapa ública d~ immunizador de ce. - R~gl'essou do IUo de. Janeiro ligados, sendo recebida em to· 
dino Gonz~ga, AloySi? Carva· d?s cand!d~to~ liberais ás pro· ~eais, de sua illvençiio. O sr. rc:~~r<ll'd~aJli~~gladed~IIÃcI~~~df;'~~ dos os po~tos com as. maiores Comicio na . Penha 
lho, Anlomo Gonçal\ es, ~u- xlmas ~Ielçoes . . dr. Gercino Tavares, deu o Mm'inheiros. p demontraçoes de alegrta. . Quando se reallza~a, o~tem, 
nha S:lva, Auguslo Pedreira Senadores: D. Aqumo Cor- nome de .Brasil» ao seu appa. - Chegou de Curitiba a senhorio Na Ponta das Cannas e Praia napenhi! de lIapocorOl, ltaJahy, 
Maia.. Carlo.s Leilão,. Clovis rêa e dr. João . Villas Bo~s; rêlho. nha D~ley So.u7.a;. dos Ingleses falaram os srs. um c:omicio de pro'p~ga.nda d05 
Borg~s, H€IIo; f\1()~;z, Jos~ ~epulados federaiS - Laurem . ga-;d ~,,~r'ê:,~l:h~ca~'~~~~~' ?ns~~et~~ drs. Ab.eldrdo Luz e ~ander· c~ndldalos OPPOSIClo~lstas,. a· 
Gabnel Lemos BrllO, Jose 1100 Chaves, Passos Rangel Fabricavam moeda falsa em regional do Ministerio do Trabalho ley JUnior, e Fauslo Silveira e pos haver falado o lornallsta 
Rabello, Wanderley Pinho, Luis Torr~s, Alfredo YBrio Corrêa Taubaté t neste Estado. ' João Mariano dos Sanlos, seno Póvoas de Siqueira, e achan· 
Regis Pacheco, Luis Vianna da Costa, José Pacheco. São Paulo 24- A delegac'a .- Hegl'essou de Porto Alegr~, do enlhusiaslicamente applau· do·se na tribuna o sr. dr. João 
Filho, ~ario Le~I, Pedro. Çal· . de falsificilç~es, tendo recebi~o ~~.t~;t;~a~fOara~~n~~pô':J:·dg· s~~a~~ didos.. . Bayer Filho, um dos Iibera.is 
mono Nelson Spmola Telxelfil, Falleceu O empresarlo informações da introducçõo de rUl'gii!.o.dentisla Antcnor Morais. Na Cachoeira, a exmll. VIU, presentes a.rrancando do revol· 
Raphael ~enezes. Ruy Penal, Sarrasanl moeda falsa na r~nda arreca. - Para o s~1 do Estado seguiu, va Le~nel.Perelra orfereceu aos ver fez varlos disparos, ao que 
v_;.;:a:e:x:::a:v:le:r:M::-;ar:q:ue:s:.===:I . São Pa~lo, 23 - N<? Hos· dada pelas eslações da Cen. on~l~efo s~coC';:f~~s c~~'!,Wà>l. vindo ex~urSlonlstas um lauto ai· corre, para o ar. 

~ • Pllal. Alemao, ao qual fora :-e· trai do Brasil, Iratou de in do Rio desembarcaram nesta eapi. mosso. ... . 


colhido recenlemente, falleceu vestigar a procedencia das mes lal o~ seguinles passug~i.r0s: Arlin· Em to~os os dlslnctos ":ISI' Caravana liberal 

o sr. Hans Stock Sarrasani, mas. A cunhagem era feita na do I'I~tO da Luz c la"!.lha, Mere.e· tados rema grande enthuslas· Para o sul do ESlado se.Cura radical 

de 	 proprielario do grande circo c,idade d~ T~ubalÍ!, confor~e ~~~r~ ' cdrilll~ol~~m~oB~Ü~:~a:na~ mo 'pel: causa Por «Santa Ca· guiram, ontem, no «Aspirante 
Sarrasan. fiCOU eVidenciado pelas dlli· Ro"a, dI! Conceição Costa Vellozo tharma . Nascimento», em propaganda

Hemonhoides eVarizes Serviço Aéreo ~~~~i:: d~:~~b~ii~:~!: :[W~~ ~i~ae~i~~:d~r3~~~ln~~~~d~~ ~~ NQI~: Tabeliionato de Tiiucas ~: s~~.a~~s.d~e~~rlig~m~~e~i: 
Sem operaçiio, sem dôr nas em que se cunhavam as ~~~:r;i~~b&;e~~OAjo~'::~I'l>a:hv~~~ .A proposito da nOlfeia por niz Junior, e José Müller, Fon

1\ mala para o proximo vôo moedas. da CosIa, Marla lzabcl Gomes, Hum· nos publicada . recebemos uma toura Borges, Altamiro Gulma
[melhodo do prol. Sicard) 	 transatlanlico será fechada quar- O dono da mesma, Antonio herlo e Fr,:,aclsco Con~~, Arthur corla em que se affirma ser rães e Alcebiades Seara, este 

t.a · feira, dia 26. pe~ta capilal, Angelis e se~ empregado, An· ~;,begfl~i.~!~~s'k;~~~g, l~~~g~:~~ mesma.p~ocedente. . . ú1Jimo prefeito de jArarilnguá 
as 9 horas na AgenCia Condor, tonlo BancaclO, confessaram o Navarro Jesuino Merlin e familia DeseJanamos que o mISSI- deposto pela revolução de M).Dr. MIBUBL DOURRID e éÍs 9 1/2 horas, no Correio delicio, accrescentando o úlli · HeilO!' Ferrari, Joanna Cbarim é vista nos visitasse ou nos 

FLORIANOPOllS Geral. - Mala registrada ás mo . que é mecanico, ter as- filha , Carlos .de Queiró,,!. Falcão, EII" -:-a--:-I--=-d-----::r:---------------=
457) 3Ov.-2 1 .1/2 horas sómenle no Cor- sim pr~cedido de acôrdo com ~~:g~~h3in~~~r~n~ f:m\fi~:ha, LUIS IÇ O can es IDa DIVERSOES 

relO Geral. o paira0 onte: :~::~ ~~ri:-~~a~a~~g~~r~~ ~_Rio, 22-A. proposilo da ~di~--A situação Dotyouar 
guintes passageiros: Ignaeio Haslin· "ao cla~destma. e ~esaulorrza CINE IMPERIAL _ Em ses-

Rio, 25 - O minislro da Jus· õ1f,.J;:dFi~l~g :I::~., i~~ésl01~t~~~~ ~~I~Ç~~I~~~~~~~~~~~», d~o ~~: sões popu~are~ ás 17! 1,9 e 20,50 
tiça ~nviou á Camara o se choal, Arthur Poli, Ataliba yieira, As/Si:l Brasil, os editores Ader. hora~, sera hOle exhlbldo ~es
guinle offíeia. que foi dislri· Lea!1d !,o Machado. Amlm_ A I ~ a r, sen escreveram . uma carta a se cmema o filme «O Rei do 
buido é! imprensa pela mesa 	 ~~~'I~.bfu':nH~,~LWa tr~h~~:So.Br~~~~: -O Jorna!», imputando. o d~li. v021~E>' ROOY~Lk_ J~.es19 30 
daquella casa legislaliva:. 

10 	
~~~~~~~~ Sehnckc c Jose Rosa ~:~ ao proressor ASSIS CIO' horas, esse cinem/l re~ris~rá

«Exmo, sr. secretário da 

Camara dos Deputados. 
 - Via lerrcstre, vindos do norte . hoje o filme «Lição de Amor» 

do Esla~o, ehegar!'m. a esta .capital Varejada pela policia \uma oplima comédia de Mau· 
v. !~~h~:e ~C;~~ir~~nf~~::a?1 :~ri~J.(~,~~~~, I'E~·ug:' é~~h~:O ~ã'~ _ ri cio Chevallier. , 
per ir.lermedio do sr. inter Cruz J~nior, Wanda Cruz, Carl!!s Bello Horizonte,23 _ A po. CINE ODEON - As 18.30 
ventor no Eslado do Rio Gran SchaeHer, Armando Travas~o, LUI!, Iícia varejou a séde da União e 20,30 horas, em sessões po
de do Norte, delerminou, des· ~;,v~I~~etoA~(m~~th~~~ra,LU~~n3~~ dos Empregados em Conslruc- pulares, o filme «Principe dos 
do o inicio dd campanha elei· de Oliveira, Aeeaeio de Oliveira, ção Civll, effectuando cêrca de Aguias», com Roberto Wool
toral. que a todo:!, indistincta· Sinay Cherem e Joaqui~ Almeida. 150 prisões. sey. 
mente, fôssem dadas garantias pa;" ~'~~;{~e(r~r~sf:8g.or~~ sOe~~;::: Oge'ü-Plores da Cunha deixOu Associação Vatharlnense dosde lib~rdade e segurança. Seno 
do, enlretanto, contradictorias 	 ~.s J':~I~~a~ ~a~' A~~~~i~~ hd!~e . a Interventorla Engenheiros 
as nolicias rec~bidas do Rio Ã~~:· 'H~1~r~~a~i~~~~alpl~::~s~r: Porto Alegre, 22 - O. i e• Reu~iu:se , sablla<lo ú tarde, a 
Grande do Norte, o govêrno ferI 'l'imm Fránclseo Albani e João neral Flores d<l Cunha, mler- As"oc 'açao~. de Engenhclros soh 
julgou conveniente enviar para Francisco 'Rosani. venlor federal no . Estado! en· ~e~~~.~gi~~~1U do SI'. dr. Haroldo 
ali pessoa de confiança e da Irou, on!em, ".0 gozo d/l. hcen- I,'oram tomadas varias delibera. 
maior idoneidade como é o dr. ENFERMOS ., . ç/l de trIO la dias, concedida a çõe" de aeôrdo com as inslrucções 
João Neiva Junior, afim 	 de Está enferma, inspirando cUld~· s. exa., a 15 do corrente, pelo emanadas do Conselho Regiollal 
verificar a exacta situação po· ~~sNg-e:t~t:sp"t:a dd/~~:d~ja~~dl{~: pre~idenle da Republlc/l, ~~gi~~g~~!:,ar~~d';, !:;'Ch~~~ttg.':I:ar~· 
lítica do mesmo E:stado. O dr. eettl, do eommereio local. F~cou resp~ndendo p.elo ex_ 'I'ratou.se da slndyealização g d~ 
Nelva Jun ior ainda não regres· pedlente da Interventorla, o dr. Associação, sendo nomeada uma 
sou de sua viagem. Este mio MISSAS João Carlos Machado, secre· eOOlmi.siio <los sr. associados drs. 
nisterio esclarece mais que o Gonosan Foi ecle~radll. hO.ic, á~ i,:IO horas, lário do Interior. Cid Amural, Oscar Ramos e Orlan· 
lIr. Interventor tem prestado e na Cathedral Metropohtana, missa 	 do Gocldner pal'a elaborar as bases. a unico rernedio cHicaz no tratamento chs vem prestando, continuada	 ~~~e!l~:~ ~~p~~u~~u~~:~q~~~tr~: Foi Qor sua ordem; 1l0~ as~~~i:~':,"!aexc~~~ar~i:~~~U~~~I~ 
mente, delalhadas informações moles U.ls 5ct!rc1as. ~~:;';,~st~~rva"ddaa 'rl~!~ng:J~ :i';~ a ~~:~t ,l\'::;uel~ie~~,ss;:;i~g~;Ç~~ E~latutos, rec~m~"blieados.
sôbre a campanha polílica que 
"I; /Se desenvolve. O govêrno 	 ~as ~g;:~ento e de N. Senbora ~~!~~:;,~e'::r'nDq~~t~gl~ P;od:U '[.f~~~: Licenças'a '5 4 vezes por dia 2 capsulas com leitefederal, assim sendo, realiza in _ Por alma de d. Felisbina Ma· blieada, . em edição de 15 do cor· foram concedidas dois me· 
Iranslgentementll o seu firme morno ou um gol;: d'a"ua. ria 'J'aboas, 101 rezada missa, hoje, rente m?s. declarando·nos que ella, ses de licença a Ouilill Mayr 
proposilo de manler, dentro da ~~~ ~~ad~ n:r.a~~tri:n:gd~3!iS~~'f~ ~8.'::' úD~:.afO~eqUÊ:r,v~:~dO;ee~~~ Schlindweln, professord provl
ordem e da lei a mais ampla brar ~ela irmandade de N. Senbora retira~ o moveI que lhe pertencia e sorla da escola de Guablruba 
liberdade eleitorai». 	 _ ,do Parlo. que.ah se achava, do Sul, em Brullque. 

"WiUItEtiLiIItIi_~ · 
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