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. :; B:e~!OTIl[GA '!
• :';' ) ~ PU3L1Dll 'd";" ala galanUI a Independenda da ...', · ' ".· ' < ' Austrl~ .,,, ·(,"~:i~"~ *

. .. Vlenna,24 - o jornàl :R"d:-\r.:i;;r é que n6~:- se "íta ct.O E § 11fi).d chspost», em /leus commenta- conclu~o de um ' «paCtolÓ;~ !IUIS 
rios a respeito de um entendi- apenas de um «entendlniento
mento entre diversas potenclas entre essas potenclas e o VO
eurOl'éas pera gerao!!r li !ode- ...~rno de Vlenn.;;, G 'fol.'ll" ,o."
pendencla austriaca, escreve Que las condições, pasaara da tu
11 polfticlI do IIctual govêrno tela excluslVII dll IIlIlIa para a- I I Ido pllfs, cuia objectivo prlnci- tutela dll lIalia, da França e dll 

FtOPQ8 

- ANNO XX --- FLORIANOPOLIS- Terça-feira, 25 de Setembro de 193t --- N. 628t ---IpaI é essa Independencla nlio Inglaterra. 

_~......~~~~......_ .....~==-.....~=~=~=.....-=--==--==......=~--_.:...._--_..........==""""" póde ser Inl1uencladll nem pe- ="""''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!''''

• I • .... " • ,. los ataques nem pelos Interes-Presepadas 'ÜO sr. Fiores da Cu- 2.ó57 .í55 eieitoresf~_~~~~~e_,~~_ uii Sr. UCIUIlU :::. individuais de certos pal- SeUl. lDtI-lloooIlca 
G t 1= ! - Rio, 24- A COll5111uição de - Dentre os varias males quenha ao sr. e u .0 I De acórdo com 05 dados re- 16 de Julho dispõe expressa. Roma, 24 - A imprensll of- infellcitam o povo brasileiro

functão V I ceb!dos pelo Tribunal Superior mente, em seu art. 62 que não ficl~sa de Roma ~ffi.rm.:: que são occupllm um dos primeiros lu-em 1 argas; Eleitoral. os srs. Edmundo Bar- perdem o mandato os membros Inteiramente desh.tuldas de lun- gares os do alcoolismo. 
Porto Alegre, 24. - O sr. · reto PiO to e Augusto P. Clomes da Camara dos Deputados no· damento as noliclas dlvullflldall No louvavel inluito de dlvul-


Voltamos a acompanhar, desta co- !:Ior~s d~,_~_unha_ e~:~~~_?O ~r. , ~e C~~lro o~ganizaram o ma~pa meados ministr~s de Es~ado, eT alguns pafses_ da EUropa gür ampiamente os illIpectO:l 

I mna a viagem triumphai da inter- üelu,lü • u, ~as, v "<!;UUUe '~-, uo eleltorauo eXistente. ate b cé)so em que serao subSIllUldos, sobr,: a negocia.çao entre as calamitosos que o vIcio aMU

u t '. legramma, a propo::nto da SI- do corrente, quando 101 encer- enquanto exercerem o cargo, prinCipais polenclas, de um pa- me e criar assim uma men

venQ~~aé que acontece em Malra? O tu;;ção no Rio Orande do. ~~I : rado o alistamento, para ~ar p'~ios respecliv~s 5uprle~tes. cto, cuja finalidade uni~a seria taildade ~apaz d~ conbatê-Io 

iIIuslre excurcionista visita a redacção ({~1ilU grado ~ minha InSI.•· logar a.0~ actos preparatorlOs E essa a sltuaçao ~os mIDIS· g~ranhr a IOdependencla aus- vlctoriosamente, a UglI Brasl

de um jornal. O gesto vale pelo me· tenle . recusa, fUI lorçado, c?n· da elelça~ de 14 de Outubro tr~s do sr. Oelullo Vargas Inaca. • . lelra de Hyglene Mental pro' 

Ihor desmentido as insinuações trefe- tr~ minha vonlade. a ac~ella~ pro_XIl~O ~mdo~ro. saldo~ d.o seio da Assembléa C0!lfe~sam, porem! esses toro move, annualmente, campanhlls 


as do opposicionismo. A Interven- mmha candIdatura a .governa ~sta?_ ms.crlptos legal!nente Constltumle. na~s Itahanos a eXlstenc1a de em todos os Estados do Bra
~oria sempre collocou a liberdade. de dor do nosso. q~erldo . RIO 2.6<:17.too elellores, ~u sela u~ Será diversa, entretanlo, a adiantadas «demarches»; entre alI. 
imprensa· acima de tudo. Nenhum lor- Oral1~e .no prln~elro p.erlodo augmen~o de 1.19~.~05, depOIS siluaç,ão do minislro que se Ii- a Fra.~ça, lIalia e a Orã-Brl1la- Assim, de 10 a 7 de Ouluhro 
nalista esteve recolhido ã Peniten- .C?nSlllllcIO~dL. Nao d~selo, pc:- de .reallzada .a eielçilO di! Cons · zer E.egei d~~u!ãdo. Nessd hy . nha, sobre o problema a~strla- proxlmo, terá lugar a Sellma 
ciária· nunca se prohibiram commen-I r~m. presidir as proxl.mas elel-lli,u,n,c, conVindo. notar que o.s pothese, o mlDlslro ~scol~ldo co. O que fazem queslao de Semana Anli-Alcoolica. 
tarios' em tôrno da compra dos ter- çoes para deputados a. Assem· elem:l1tos ~orDl~cldo~ pelos J~I- representante da Naçao tera de _ .. _ ._._. Para que o movimento dll 
renos para o quartel, no Estreito; a bléa E:Hadual, que lera de .ele- buna.ls .reglOnals, . 6md~ estao opta~ deixando o MinS!erio si . «Semllna» pOS'Ja surtir o effei
questáo do contracto do emprestimo ger o pres~de~le, p~~ _lIlot.'.~o.s passlve.'s de mO~lfi~aça?n ~~~a ~cc~ltar o mandato, nao. po·, Contrª 11 reeJe!t!o da bancatt3, lo alm'1j!!do i:'I Dfi~gacia Regi
!e! '1en!i!i!t!a a!Jer!ame"!e; I)S supp!e- I li"". V. ","""a. ",,101 '-VII'''''''''''''' I m,IOS, VIsto quP, <'lIn<li! !lil. _n_- u;;üuü de IIIdllelTd nennuma paraJlaelse onal da L. B. H. M. em 5ta 
mentos do -Diario. atacaram adver-I dera. . _ ., gara!'"' os resultado~ ~as zonas accumular as duas I~ncções. _ Catharina está dirigindo circu
sarios, com ampla liberdade de _de-I Ne~tas ~ondlçoe~, solicito· 10ngIDquas das capitaIS dos Es- . Segundo_ apuramos, e essa a Curitiba, 25. _ Tratando da lares aos srs. medicos, prores
fesa destes, pelos outros jornais. ludo i lhe trinta dias de hcença c.~m lados. mlerpretaça~ dada ao caso pe- actuação que teve nos traba- sores,. jo~nalistas, directores de 
isso empolga auditorios a applaudlle!fl Ia faculdade de poder :~za ~~ O ELEITORADO INSCRIPTO lo sr. Oe/ulio Vargas. lhos da Assembléa N. Consti- assoclaçoes esporliva~,. lideres 
a Interventoria, commovldos a peru· o!,porlUnam~nte no p. ~ (Pela ordem decrescenle dp. Carne para a Italla tuinte a bancada paranàense religiosos. chefes militares e 

, 


• 


com-farofa... •fora .deli~, em como al~ a a eleitores): 
Já em (anoinhas, porém,. a Inter-,auto!lz/lçao para tril.n~ml!llr ~ 1°. São Paulo . 

ventoria fala defronte á Igrela. com a goyerno ao secretano do In 2°. Mmas Oerals 
presença do vigario, e desa~ca os . tenor ». 

jornais que lhe tazem Opposl~ao, que I 

lhe criticam os actos, inspirados sem-' 

pre no deselo vehemente de mns- I 

lIuil, de abrir estradas, como acontece I' 

precisamente agora, as vesperas das 

e!eí~ões. II 

SAo folhas verrineiras. despeitadas, 
porque não têm o capital de que dis· 
pOem as gazetas ofliciosas, sortidas 
semanalmente. de typos. no.vos, com 
apparen(i~ prosper~. e tiragens colos
sais, e nao lhes podem Imitar o trato 
amavel aos adversa rios «bisborrias», 
táo suave, que se dllia recortado, cada internamente fosca 
conceito, em velludo macio... 

As popula~ões visitadas, cujo ce~- ___ .._____ ______ 
50 vai sendo levantado sem exagge- FalIeceu Salis Goulart 
ro - questão de um zéro á direita- P At :l4 -Commu
se inllamma. de enlhusiasmo, porque nica~rt~e P:I~I~S, q~e [illleceu, 
a i~terven~ona age ás daras, entre o- m:quella cidade, o jornalist"
vaçoe5, nao s~ preoccupa com a po- .5<1i1s Ooularl director do «Diil-
IiUca, e continua carregando a bocet~ rio Liberill»,' que ali se publi. 

optimas 
co-financeiras, tem o seu depõsito 
intacto nos Bancos, notadamente no 
do Brasil, e si não o discrimina 
roos balanceie; é püi um piüPÓ5itO 
sério de não dar confian~a aos «dit
famadores.; conseguiu a abeJlura da 
barra da laguna· installou as máchi· 
nas necessarias •ao fornecimento da 

5°. Rio .0. do Sul 
4°. Bahia 
fio. R~o ~e Janeiro 
60

• Dls/rlcto Federal 
7°. Pernambu~o 
8°. S. C~tharma 
9°. Ceara 

10°. Paraná 
11 °. Espirilo Santo 
12°. Parahyba 
15". Rio .0, do Norle 
14°. Para _ 
15°. Maranhao 
t6°. Sergipe 
170

• Piauhy 
18°. Alagôds 
190

• Ooyaz 
20°. Mato Orosso 
2to. Amazonas 
~. !erritorio do Acre 5.150 tornou o n° 1.659. Illguns barcos. 

. _ _ 
de Pandora escancarada, com a es 05 I" G I I a conheCi RIO, 2n. Filiando do traba 
perança, no lundo, a sorrir para to- ~a. h~' IS . ~u ar er oela dei- lho que vem sendo desenvol
dos, através de um largo plano ad- o d Istona or e PI e ~s in. vido por varios proceres poli 
minisUalivo . . . xCln o seu nome en rum lo r ticos fluminenses, visando coa-

E' certo que, nas eleições passa- lelledcluals gauchos ga gir o interventor Ary Parreiras 
das numerosas e grossas turmas se de estaque. a aceitar a sua candidatura ao 
puseram a tapar buracos nas estradas, ------- -- _._- govêrno constitucional, a «Oa-
sendo suspensas, por motivo ·de fôr- . . i _ zeta», de Campos, diz: «Ten· 
ça maior, logo após o pleito. Nada Pouco Importa, aSSim, que a m_ tar induzir o sr. Parreiras a 
disso acontecerá, presentemente. O prensa adversalla se .esbote .em cai~ repudiar o seu crédo polflico 
Estado possúe dinheiro sufliciente, Imanas. Os lornals situaCIOnistas, . pard investi· lo das luncções de 
está em condi~ões economi· desacôrdo com os I 

Falta de consideração a 
-t 

~espel O 

capazes duma oltensa, . dum belisca0, govêrno em 
duma cuspada,. (~~lInUam bordando preceitos socialistas, não seria 
commenlanos a se a, a penna em apendS um desprimor, mas falta 
doçuras, o 'papel leito pelluCla~: de consideração e respeito». 
SIJ~vldades fofas, a proposlfo das I . _._--=---~--
guras dos demaiS parlldos. _ Estás triste, lIeu amOr 7 

Nmguem, er:hm, athrmou que .nao Tens brUDcllite 7 
largana o governo, mesmo que fosse Eslás com IISSe? 
necessario garanllr o "poleiro» pelas E' lei de Nosso Senhor 

luzd·Iden~o S~~Vir~e~e see~ga~~~;, s~~: ar~~~o «presepada... Presepada da Só le sal'l O COMTHIIOSSE I 
mo eou, ,_ opposição que acha feiOS os aclOS ._ - - .. -_.._-_.-..-._
pr!mindo o !fIotor da sub:Esta~a.o, e mais inn~centes da Interventoria, a «Liberdade de imprensa-
ate cons.egulu fazer .VII a dca~tal t qual1em a seu lado segundo os te- Belfo Horizonle, 24. - Tele
outras (ld~~eS os aViões a ero - legrammas, a quase ~bsoiula unanimi- grapha!,", de Varginha: . 
loyd Igua.s.u . .. dade dos povos desta boa terra, tão "Verificou-se nesta Cidade I 

Tudo ISSO vale por um programma, ferlil em producção de rabaneles e uma tentativa de assassinato 
e dos melhores, dos que trazem o . conlra o jornalista Armando 
o povo de água ao canto do õlho, xuxuS . .. T' C Ih Nogueira, redaclor-chele do pe . 
em tremuras com movidas. ___ I.t.~._ arva o... ríodico local "O Sul Mineiro». I 
IIllIHty§U§HlRBIõJlBõ!IõIRBIi1Iõ1I21111111Iõ1Iõ1Iõ1121Clllll21lõ1 gU~i~~Vnaa ~eg!~ç:~m~~djor~~I: 
lt.I G d d b t111 ran e esco er a
111 Ih
111 para a m u er 
IX! LlR. SYLVINO p' DE ARAUJO 
a:I 

I
111 

Ij "ti·esi 4•í!j i1j1J

a:I

li! Regulador Vieira

111 A mulhel não sol/rerá dores 

li) CORA AS COLlCAS UTER,INAS EM 2 ffO.~

111 Regularisa as suspensões. Corta 

li! 86 grandes hemorrhagias. Combate as

111 flores Brancas. Eviita o Rheumatismo 


11 ~e~~s~u~~;=nt~~ ~ae'!:UI:J~~~o~'Ia~: 

li) tos, evita Dores, Hemorrhagias e quasl
111 nullilica os accidentes de mor1e, que 

li) são de i por cenio. Meninas de 13 a
· 15 anno. todas devem usar B f LUXO

SEDATINA, que se vende em todo o 

Brasil, Receitada r nr 10 000 medicos.
I
 

11 

". ". f LUXO-SE DATIf'. A I:UCulllrll-seem I,) 


da I parir. .. . .. . . 

. . .. . . ".... 

o «Correio do Paraná" aflir~ autoridades civis. 
~~4.487 Porto Aiegre, 24- O presi. ma Certamente que todos, como 
0,)0.654 dente do Banco do Brasil, sr. «O Paraná não admille não tem acontecido nos annos an
527.26~ Leonardo Truàa, falando ao tolera e não consente na r~elei- teriores, porque bem c~mpre-
185.483 corresponàente do -Correio do ção da «carllvanll do silêncio» hendem o alcance SOCIal do
1~8.574 Povo» explicou que aquefle que levou ao seio da Assem~ movimento, Mo de. atlender 
106.085 estabelecimento não linha op- bléa Constituinle um retrato 
122.849 posto nenhuma difficuldade, falsificado da altivez de um 
~~ ~30 mas, ao contrlÍrio, ludo se dis- povo». 

/,).n09 punha a facilitar no caso da . 

64.208 venda de 10.000 toneladas de Varridos por grande temporal
51.994 carnes riograndenses para a 
51.412 italia. I Rio Orande, 24. - furioso 
47.402 O sr. Truda accentuára que temporal, que á n?ile passad.a 
46.774 o negocio n.ão se linha reali- se desencadeou ~~bre esta CI
45.658 zado por questão de preço. dade, causou pre)ulzos. 
45.6571-__ .---- Os e([eitos do vendaval fo
~0,959 Telepbone ram maiores em Pelotas, onde 
04.760,.. C. Telephonica Calharl· causou damnificações nas obras 
53.691 nense acaba de instaliar um do porto e interrompeu as com
21,88Stlpparelho aulomatlco na Re municações telephonicas e fer
9.884 dacção d.A OAZETA», q!le roviarais, alem de desarvorar 

fIllillllll_III~~~~~l2!rtI MIscellanca. 27 P.I'_______ 

~ quando roi alvejado da rua por
!ti um tiro, que o allingiu no terço
1:21 superior do ombro. O crimi
121 noso fugiu logo após o crime. 
1:21 O jornalista. cujo estado ins· 
~ pira cuidados, é membro do P. 
121 ~~~s~~ cI·_d_ad_e_».___ 

I] go~f~ ~~~~~ :~!~C~~~:or_ 
..... ges de Medeiros deixou esta 
~ cidade, á frente da caravana da 
IJI:I Frente Unica organizada para
1:21 percorrer as localidades situa
1:21 das na linha da Viação férrea 
121 at~~r~r~~him, a caravana do
111 dr. Borges de Medeiros encon. 

~ trar·se-IÍ aom outra, preSidida 
~... pelo general Paim filho, que 
~ percorrerá o nordeste do Es
~ . t_i!_do_._________ II 
~I pelo habito compramos aos
1111 nossos fornecedores por
121 isso pagamos mais caro, quando
!Ãl1 podiamos fazer Dossas compras
111· por preços mais modicos se ve
ca rlficassemos os preços da Casa 

J;;STQMAGO 

FIGADO 

INTESTINOS 

NÃO ha tratamento de belleza sem 
agua c sabonete. Conservar a 

~audc e a belleza natural da cueis - eis 
a tinalidade do Sabonete EUCALOL, 
:I base de eucalypto, cuja excellen
cio está demonstrada pelos annos 
de constante prefercncia de milhares 
de pessoas. É o oleo de eucalypto 
que o torna efficientissimo na 
limpeza da epiderme, preparando-a 
convenientemente para a maquillagt_ 

Tenha faces claras, rosadas e fragran
tes para mostraI-as com orgulho onde 
quer que vá. E a quem illJagar-lhe 
o segredo de tão formosa pelle, diga 
simplesmente: Sabonete EUCALOL I 

SABONETE 

promptam,;nte ao appel.lo e co
operllr aS~lm pllrll mlllor real
ce d!l Sellma Seman/! Anti-AI
coohca. 

PASTA DENTI'FRIC~ 
. 

• 1\la . 
Q~e98 

". 

Roubaram roupas 
Esteve, hoie, DII Polícia Civil, 

o sr Domingos Tonera, func
cionario da Esco/II de Apren
dizes Artifices, e residente á 
rua Almirante Alvim, commu
nicando IÍ autoridade policial 
que ontem lhe furlaram dlver
SIlS peças de roupas. 

I " 

'Y 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:appel.lo


Or!stAD.O T~~.rei.ra 25 Je Setembro de 19S4 
Ii ac::a 

"·'W<,,"'-i"'''·FABULAS DA VELHICE I PEI!J:O Dr. DJRL.I ·- IO~LL.1I1 
V~é!iar 

Nova York (SIPA). - Quan-, que ha memória, é creditada a I li palma•• Consultas médicas dll5 
10 ás 12 e .das 15 ás

do OI'orllos ~IÚS llU. 	 Quando viajar a Çavallo, em Vapor, Auto~!e~I!~~~le~~~s~:~~ q~~rh~~ ~~:ug!~anm~;a d~a~:~rc~aq:l! I 	 1:' horas. movei e Estrada de Ferro, quando fizer viagensceptiveia de ataque navia compielado 160 annos de 1766 a 1913. ' I maioria,d.. peNOU_ Não ou Iongns flr&~~ inR a P~, flu nndo a panhar Solou 
idade, 05 recordes da velhice Como jiÍ ndO era nova quan·: Gabinete electro· Chuva, toda a vez que molhar os pés, sempre que 
em toel:.s as partes do mundo do o recorde commeçoü, é bEm i ae descuide V. S. de qual. tllerapico tomar b:mbos dcmo:-ador. de mar ou em rio,

quer affec:çio ou debiliforam .1ovamenle folheados, e possivel que livesse em reali- , Ondas curlas, ralos ultra todas :lS veze. que levar grandes sustes ou tiver 
a filha de Zaro AlI'ha permilliu dade 200 ~Iilnos quando mor· I violelas, raios infra vemer de repente lima grande contr"riedadc a senhora 
aos medicos que fizessem uma reu, Os crocodilos vivem, pro  rel ~:'!;OIbpr:i~ deve tomar utna Colher de Chá de Reguladorlhos e electricldadepor maia ínai,. 	 Cesteira e logo em ':lma Meio Cano de Agua!iJu:opsiil 110 corpo do Sé:ü pili vavelmenle, mais úe 100 annos médica. 

pdr~ determinilr, si possivel ; mas ha poucas memórias sô ~~~i.~~nt. que Quando fizer ..Iguma viagem, leve sempre em
Ijússe, /I 5U!! veràaàeiril iàaàe. 'I ore a iOllge"iuilut-ue"i"s ili,i- ' 1_·' ",D'~"- ----- --:7~T.l:-m'.~t.t-'.-.~~...:.;~~.,:'~i~~e.-ttmti""- '-'- - _._--
Esfe exame Irouxe á luz o faclo 

' 

mais. 
. Labortlto'f'lO de tni·-I 

de que o velho havia succum- ......... croscopia e anályses Com os abalos do vapor ou da Estrada de 
clinicas Ferro, cum o sol ou a .chuva, molhando ú s pés,

~~~c:~iS~~~n::::;::~~nt~urd~ --- -- __ o --- . . -- , EMULSÃO 	 tomando·se banhos mUIto demorados,levando-se. --- - - - --. 

u,:! grande Sil ; to ou tendo-se de repente grande
os medi· 	 ·f::xames de sangue, urina,acção dos rins; ma!! 	 de SCOTr raiva 011 pezar forte o Vtero pode sentir algumpúz, escarro, Ifquido rachiacos não admilliram que eUe 	 desarranjo, que poderá ser pdncipio de uma

tivesse mais de, provavelmenle, no e qualquer pesquiza Molestia Grave! 
90 annos, fixando o extremo a pind elucidação de • 
1()() annos. Ficou assim expos diagnosticos. Por isso é de enorme prudencia e muito util 

mas tomar uma colher de chá de Regulador Gesteira.lo o caso de 2aro Agha, 	 (to Fernandes Machad., 6 
a imprensa continuou a publi	 .Tel. 1.195 Qualquer pcrtllrbaç~o do Utero pode darI 
car história sôbre história de 	 começo a Molestias pc";go"as e Males terriveislA chapa federal
individuos que viveram até ida
des exlraordinarias, e, de loda 
a maleria aduzida, pódem cí	 do P. (. Dançarlar-se /llguns f~crl)~ inler!',,~an-
les. São Paulo, 23 _ 	 O Con- Dietls qu~ ••t.m . 

Parece que alé aos 60 ou 70 go'esso do Partido Consliluclo- Um velho preclto popular dIZ Depois de dançar, quando voltar das Festas c 
annos lanlo os homens como ! oal!sla escolheu, onlem, os se- que <emquanlo pàu vae e p~u dos Bailes ou dos Teatros, depois .:;ue passear 
as mulheres procuram dar a ' guinles candidalo sá Cllmara vem folgam as costas>. ASSIm de Automovel, ao chegar em casa tome sempre 
impi12550ü d t qü~ 5(1) mãis lo- I F~defdL deve ser. com relação a~s ali uma colher de ehá de Regulador Ge.teira 

vens do que SdO em realidade; I Abelllrdo Vergueiro Cesar, menlos: variar sempre sbm de 
mas, passados 05 70 annos, de- Antonio de Alcllnlara Macha- que os orgãos digestivos des' 
feila~-s,: em declar~r a su~ ver- .'Ponche deSiol'.. é pc.rc.1 Ido, Anlonio Auguslo de Bar- cancem dos alimentos que exi
dadelTa Idade, e IIle se dao ao a vida dos Pulmõe, ros Penleado, Anlonio Carlos g~m .malor t:abalho para serem ••••••••••••0•••••••••••• 
trabalho de .mentir para passa- . e os Pulmõ"s são de Abreu Sodr~, Antonio Pe- dlgendos E um erro comer • • 
rem por mlllS velhos. ' O q~ < ' -le! reira Lima, Aureliano Leite, sem~re a mesma cousa, todos 

.Moslram os cafcu!os que o nPa.,.a. a nos. " v ~~\ Carlos Morais de Andrade, os dIas, ~cmo erro é manler. Socl'sdade Anlnyma "Usl'na AdDla"ldeU • 
numero de cenlenarlOs tem ei-	 Carlola Pereira de Queiroz, se em dIetas prolongadas, Ha •I li.
do grand~men.le exagge~a.do, e Padre Castro Nery, Dagoberto dieta, que mll.am, enfraq 'lecen- • __:_ • 
que a~ hlstórla_s de IIldlvlduos Exoneração SlIlles, Domicio Pacheco da do alé a Inanrção. Nos. casos. Fabricação de assucar crystal e moido. • 
que vlyerllm alem dos cem an- Foi exonerada a pedido Silva, Fabio Camargo Aranha, de .doenças, ,mesmo febrrs, nllO. D' t'll - d d • 
nos sao pouco mln?S de le~ - Cehla Barbosa, ' do cargo d~ ' Francisco Alves dos Santos 1I'!81S s~ obrrgam os .doentes a lS 1 açao e aguar ente e alcoo). 
das. As mulhEfas vivem mais -djunt d 2. I Ifilho Horllcio Lafer Cardoso dIetas rigorosas Permitie-se que • • 
tempo que os homens, e o ala· des,a ~ap~lal.- esco a nOfurna de Mello Nelo, Jilir~ Franco, comaT' razoav~! m~nte, de tudo. Elld. teleg. Konder. Caixa Postal, 11. 1 • 
v!smo desempe!!ha pape! im- -foi exonerada a d d IJoaquim Penido, Joaquim Salll- que for de facrl digestão 56 se • • 
portanle na I,ongevidllde, .si Gella Simas do c~rgo ~: ~ o~ : paio Vidal, João Alves Meira estabelecem dietas nes casos • Te]epholleS ns. 8 e 1:'54 • 
b~~ que a abSflllencia ~ 11 d~s- fessora da 'escola mixla r~e [Junior, José LuIs Veiga, José de doeoças ~eorls, quando os 
tlphnll podem cOnlrrbu!r mUllo São Braz, no munici io da Mari~ Bolelho Egas, Justo. de orgllos digeshvos for~m aUecta· • Ita)·ahv-Santa Cathar.·na • 
pari! combater uma ma heran- Laguna p IMoraiS, LuIs Gllma Cerquem), dos , Nsst~s . casos, ~fm dieta. e • • 
ça. .. , . .. Mllriano Siqueira, Olavo Ro- os comprrmldos de El10Io.rmlo. • • 

As .hlstorras de avançadlssl- Redactor IIterario da «Gazeta» cha, Oscar Slevenson Paulo s.e occorrerem desordens mtes- •••••••••••••ii••••••••••• 
mas Idades em seres humanos o sr., Lau,slau Romano" sk,. act,- , Nogueira Filho, Pedro da Coso tlDaes. 

têm o seu complemento em \ ' 0 . ,vIajante cOIll!!1crcial e nosso 111 Ranulpho PinhelTo Lima 

hi5ló~ia simi.lares relal~vamen!e ~~~~;g~d~e ;~t~UC~~o~i~h::~':~g~ s(~,~ : T~otonio MO~leiro de .Barro~, _______ 

ao rerno ammal. A VI~II mais nossa confl'eira.A Gazeta», Mst" , Filho, Luis Pisa Sobrlllho e I: 
 I 
longa de qualquer alllmal, de capital, para seu redactor·)jterario, IWaldemar ferreira. , Machinas 

Registradoras, Calcular, Es
~. crever, Coslura, Victrolas, ca-I 
li! 	 rimbos, Fogareiros, Armas de 

fogo, Chaves, fechaduras, etc. 
Consertam-se, dando-se talão I francisco Gilfoni 6 C. - Rua I.' oe Março.' i1_ Rio 
de g9rantia do serviço feito, 

Mechanica Tremel(jasas Pel"nalllbucanas Cons. Malra n. 53. III!~-----------------~-~ 
4(6) 30V-30 C8••08 .O~.~ 

Largo da Lapa n. 47 - Rio de JaneiroAlugam-se E' o mais recomendavet para lamilias e viajantes,
ESTA É AMARCA ESTA ÉAIIMICA 	

I 
Ibons quartos, com lanelas, Ela· 1 diarias a partir de 


~~:~~~~~~:~ent~~I~e~~~n~: - 18$000 
do OymDaslo, · rua Jos~ Veil(8, Eud. Telegraphico .GRANDHOTEL. - Rio - Tel. 2-7668 
Do 91 f, CIMPOS - PRüPRIUIRIO 
13ft) V-139 

MaiS CONHECIDA 	 MARCA, AINfALlVEL, 

MO 	 BRASil AMAIS ACREDITADA 

CIGARROS 
Os tecidos marca "OLHO" são de cores fixas, 


garantidas e não desbotam, 


Joãozinho:- Aqui está a tua boneca LiIi t 
lili:-Oh! que horror! Em que estado horrivel a en· 


contro, com o vestido desbotado. Quase não a 

reconheci! 


Joãozinho: - E's a unica culpada. Mamãi recommendou 
que sómente comprasses tecidos marca 'OLHO', 
unicos que não desbotam. Foste castigada! N<? 500 

15v.alt. - 3 -_".,.• II~~I_, 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:exagge~a.do
http:grand~men.le
http:T~~.rei.ra
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o\SSlONA TURAS 
N. c.pltll/: 

• 
ADDO 35SOOO 
Semel!!re 18$000 
Trlmegtre 10$000 
Mêl 4$000 
Numero aTuleo $200 

No lntuto, : 
An!IQ 40$000
Semestre 22$00()Trimelltre 12$000 

ADlluneloll mcdlsDte 
contracto. 

Os orlg!nels, mesmo ollo 
publicados, n110 gerA0 

deTolvldos. 

A dlre eçllo nlio se rcs· 
pOD88biliza pelos con

celt08 emUtldos nos 

dade de Medicina de Paris. 
RAIOS X 

DI'aterml'a-Ral'os U. V'IO'~ P1 leIa e Infra Vermelhos--Ele' 

W ctrici~d~ me.di~a . 
~ Trat8me:loos~°o"d:rno da 

Tuberculose PI!!mcn~r 

P A .( . . I
neumotarax rll ICla . 

, Consultorio: Rua felippe 
Schmidt, 18, sob. das 9 ás ~ I 2 das 14 tis 17 horas. 

~., ft Telephone 1.475. 

IDdústrlas Connexas do Mini:!
terlo da Agricultura, devem 
IDformar, na occilslão da com· 
pra de vaccina~, os numeros IZI 
dos seus Titulas de Inscripção aa 
no illludldo Registro. 11 
fa:l:s'Ã:l~~~ ~l~r~~~~~Ii~ani- 11 

Dr. Thomás Woods ti 
Inspector 

Ouro ~~, lb~~~~s~~~: l
Compra· se, pagando' se os me" 
Ihofes preços. Unica Joalheria
autorizada pelo Banco d? Brasil, 
Roberto Müller-Rua Tral.oo.4C. 

. ;-0 . EST~q%Terça-feira 2:> de Setembro de J984 	 _ _3-. 

Dois e meioannos dêpois 
-... 

Prestes adesvendar-se o mysterio 

do rapto do pequeno Llndbergh 


-:u:: 
Nova York, 22. - A prisão Nova York, 22 -- Além do 

do individuo Rlch~rd I-Iaup.! dinheiro achado na lI'arage em 
tmann. a1emão, de 35 annos q~e guardava .s~u carro ,?ôde 
de Idade, ontem, como um dosIamda a poliCia descobrir o 
principais implicados no ra;>to resto das líotas de 10 e 20 
do filhinho de casal Lindbcrgh, . doilares dil s érie que o di'. Con 
causou I!rande sensarão. _~rn dQ!l...@y,ja entregue a .um.. de&;. 
iodõS'õs' -ESiàdôs Unid~i. "sen- conhecido, 110 r.emiterio de SI. 
do geral li certeza d~ lIue: Raymond, .e o . ~roprio Condo~, 
com esse acto inicial, nao sera ou o «jef:!le» Ja fabuloso, po ' 
difficil ás autoridades porem a de reconhecer na prisão esse 
mão em cima de todos os res- Hauptmann como sendo o in -
ponsaveis por aquelle crime que div iduo a quem entregou o di-
t/lnto emocionou e indill'nou nheiro, naquella noite inesque· 
a população e toda a humani . . civel, em que ainda o lar de 
dade. . Hopcwell esperava o reappare· 

Hauplmann esteve hoje sob cimento do pequeno raptddo. 
rigorosa vigilancia, com guar. , Ao mesmo tempo, loi cha· 
das armados de sentinelia jun- madoá polieia o motorista que 
to á cellula a que foi reco- ' naquelia noite, havia levado 
Ihido. l á quetle cemiterio um individuo 

Mal enc/!rado e aflectando I Que nunca pôde ser identifica-
um a!heiümento ilbsoluto iÍ si- . do. Esse «chiJ u[[eup> reconhe 
tuação em que Se acha 2:tvol- ' ceu hoje em Hauptmann o seu 

ELIXIR DE N06UEIRA 
00 fIIh. Ch. 

João da Silva Silveira 

Rachltlsmo, 

Rheumatismo em geral, 

fni~~~;:tçoõ::~:~~dr~~' 
Alfecçãco do flg do 

Mancbal'da pel1~, ' 


GODorriu,u, 

· 'ESiiiii"liil,·-· 

Sarnas, 
Ulceras, 
Escrophulu, 
Darlbro., 
Flstula., 
Cancro., 
Uoubas, 
Boubons, 
D6tes DO ~Ito, 
Carbunculo., etc. 

"OD."OSO, 

ANTI-SYPHILITICO 
ANTI-RHEUMATICO 
ANTI-ESCROPHULOSO 

LI e!I~ "I IIIIRIDI DEllITlMIlIlOI11 utDI mLICI 

6n~H'oE' D'EP;IRATIVO" DÔ' SANS'UE 


Sã" Saúde.,. Vida''ionga... Sangrentas o«(urren(iasObtêm·se usando o 

.' ;n:8: Rio 
Uma verdadéira batalha 

Rio, 23 - A praça da Har-, parllu, não ' se" s~be de onde,' , 
monia fof fheatro. ao cair da um tiro. A confusão, então, - ~ 
tarde de onlem, de violenta foi Indescrlptlvel. Toda . aquella 
scena. Um «meellng» promovi- massa tlotlUlar lIe m(lvlm~I!!"!! 
do 'pur ":liuàan!I!~ ..q!l~..Y.!~f~lI.:.. _rW.!1D.Ji~urandQ • 'I'S' . __ .~ 
S"~'a\1imçaa/!s foi In- Nesse momento, porém, po
lerrompido pela polícia. Regis· liclais civilmente Ira;ildos, bran
tou·se forte tiroteio, em conse- dlndo revólveres e «cilsse·.étes" 
quencia do qual um homem apparecerilm nas embocilduras 
velu a morrer e outros cinco das rU/ls que dao á prilÇil e 
ficaram ferido:!. cercando iI milMiI entrilram iI 

Os acontecimentos de ontem cobri-I de pilncada e IIros. 
loram a mais perfeita repelição Reagindo, do grupo dos mil-
dos lactos occorridos, ha Inifestantes 'ilmbem partiam b/l
pouco, na prilçil Tiradentes, las e, durante ;alguns, miDutos 
em frente ao theiltro João Cae· a Praça da Harmonia ficou 'raDS
lano. formada num verdadeiro cilmpo 

de b/ltalha. Cerca de 50 IIros 

Um «meeting» vermêlho forllm trocados. 

Seriam 17,30 horas, approxi · 


madamente, quando os quc Um morto e cillco feridos 
passavam pela pr/!ça da Har· Ftnda a formidavel refrega, 
monia tIveram sua allenção após a fuga dos populares ve

vido, pretende ellc inutilmente myst~rioso passageiro daquel - •despertada pelo discursar en· rUlcou-se estar morlo um ho
deixar transparecer uma calma la nOIte. . I Ihusiastlco de um jovem, pOSo mem. Era um indivIduo de 
superior, como se. estivesse I O s~. ~ondo~ h~v~a descnpto lado em rren!~ á «Leiteria Pen o ideniidade desconhecida. côr 
p!~ íElm~nte cünvencldn de qUI?: . (J ill y~ l ~qIJSO HHHv,riuo como -:-~7-- n ..... D ., S ]> I'i." Silm€ntc ». n~queBe locü~ . urádtá. Iraiando roupü d~ (:abt:~ 
poderá , de um momenlo para ; um homem alio, apparentemen- N.I!.aU lU UIS A . >EUL... Tratava'se do estudante To· mira escurll e sal'atos marron. 
outro, esmagar com contra- ! temenle. suéco ou ~~rueguês,. . bias Warkawsky, de 18 annos, Os f~ridos soccorridos pela 
provas esmalOadoras, as pro- I que tralava na occaslao de re · 
vas e indicios vehemcntes que I ceber o dinheiro um terno azul 
sôbre elle pesam. . , ie trazia !ongll~ Ibarbas. H.aupl

arUgos 8s9ignados.':...---------.:1 Nova York, 22., - FOI ofh· i mann fOI assim. . caracterizado 
cilllmente noliciado que o dr. i ontem, para aUXIli ar o recon~e 
Condon identificou Hauptmann : cimeento, e foi sob esse dlsFuzilada a«Rainha como tendo i!>ido o homem Que farce forçado que eile posou 
recebeu /! somma de 50.000 , para os innu~eros pho.togr/! : 
dollares, mandada entregar aos :phos que haViam occorrldo a 
r~ptores de seu filhinho p~lo poHcia, allrahidos pela sensa 

- aviador Charles Lindbergh. Icional nolícia . . 
Nllnkim, 23 - A sra. Chit O dr. Condon linha sido a Espera'se, ainda hOle, uma 

Yansy cognominada a «Rainha pessoa incumbida pdo famoso i nota official sôbre a sensa
dil Morphina» e onlem fuzilada piloto de desempenhar aquella Ieio~al descoberta! !Das não ha 

, da Morphina» 

em N/lnlung, occupava um des· missão. mais a menor .duvlda de que queixar-se de tanta~ mazelas não ta, elementos do «Soccorro 
tllc/!do papel no mundo espe· Nova York , 2:! - CheR'ou ' Htlu!:>t":,a~n .'01 realmente um passam de mal ahment.ados,. de Vermêlho dos Estud~ntes» .e 
eiill dos contri!bandista~ de en- ha dias a um posto de gllsoh- Idos prin CipaiS autores daquelle esfome~.dos, que se empantur .am membros do "Comité AnU
torpecentes e vivia cercada de na de Bronx, neM/I cidade, um 1 crime que abalou o mUDdo com fellão, arroz e batata, es- Guerreiro e Anti · Faeista», que, 
verdadeiro mysterio . automovel «Dodge», typo «sé- civilisado. . . . quecendo'se d~ verd~las e so- em conjunclo com o povo, lhe 

A «Rainha da Morphina» fô dan», cujo occupante lo.mou ai-I Resla apenas a p~hclll .0 bretado do. IClte. D~I sofrerem faziam calorosa demonstração 
ra pres/l em Nantung nos pri · guns galões de gasoltna, que o trabalho de descobm quais de verc!a~elr~ carencla (falta) de de apô io. 
rneiros dias de Setembro últi - pagou com uma nota de dez Iforam os seus curnplices ou, 
mo e em seguida submettida dollares. seg undo tudo indica, os seus 
ilO julgamento de um tribunal Essa not/!, porém. era uma subordinados na aquelia crl 

mW!~~m igualmente execuladils ~as .emillid.s pelo Tt~~IIO~ro minosa acção. 
duas Qutras mulh'!ri:5 que erom o~re,;~~a:: q~~~oSã~<c~~j~C~a~~ 
lidas como lugares · tenentes de vez mais fluas, diante da re- _ 

Chit Yam;y. forma monetaria adoptilda nO '1 


~DD~Al~R-e:::t~1 ra~~ê~~âu~~~~;lll~:t ld~ r~~~s~~ Dr. BUL!O VIINNI' t 1 ' ;
r. 	 urc 10 o o o ~ mo é mesmo lega. ; Consultorlo á Rua J oão 

O gerente do posto tonlOu o i Pioto n. 18 (sob.) Consul
) 

• 
MediOJ CÚuTgiào·PaTteuo núm~ro do carro. e aVIsou a : tas da t ás 3 horas da I 

Cursos de aperfeiçoamen- dPoli~la do aconteCido, entregan'l ll tarde. Aos !lebres - COO-I 
tos em Molestias de Se- Jf1 o as aUlondades a Dota que .. 8ultas no Hospital de Ca· 
nhoras e Partos Da }<' acul- W recebera. 	 r idade ás fi h or as I

Apolíciapoude então verifica~ , da' manhA. 
que aquella nota pertencia a ' 

:;érie das que haviam sidQ eo · . -

Iregues, em Março de 1952, em C ' 
nome do coronel Lindbergh, a Oque1r o S 
um iDdlviduo que se apresen· 
~:rad

como emls5~~0 IdOt~~blo~ Vende-se pelo custo uma ca-
S o 'pequeno ar es I er S3 com todo cO!lforto . 2gU~ en' 

gh JUDlor. Icanada garage etc no molhor A entreg/! do dinheiro havia t d P . ' d S d d - I 
sido feita junto ao muro do ce · fon o _ a rala T~ulI'~ eC D 
mirerlo de SI. R"ymond, e o p~:nj~~T~,C~~st~ c~p~a:' o am
autor da enlreia ht:vla sido 01 527 6V-2 

~ dr. James F. Condon, amigo I 
~E3E:3~ do grande avi/ldoramericano, e 

que Dão era outro sinão o mes- MUDAS 
mo «jefsie,. 	 que apparecera 
nos, annuneio:! dos jornilis, de roscira~i~~~t~J~:r:~~. cyprcstes, 

A Inspeclorla do Serviço de llutor dasexigeDeias dos raptores. 
Defesa Sanitaria Animal em Os numeras das notas haviam · I de gal1inh.s .Orpin:;ton pretas'-
F 

Aos srs, Criadores como respostas ás OVOS 
• f s ido, porém, guardados, e quan· a-melhor selrcção existente no 

10rlaDO!!o.i" ornece aos srs. do, dois meses depois, appare' Estado. Preço: t5 ovos tOSOOO. 
~~I::ores as seguintes vac ceu morto o menmo, foram os i Vende CaTlos NilsOI!LContra CarbuDculo Synloma· ~umeros delias co~munic(ldos ' (Barreiros) 
lico. 	 a polfcia, quando la esta nada 

mais podia fnzer. 
Contra C/!rbunculo Hemotico. A denúncia do gerente do ....~po.,.raphos
Preço parei os Sts. Criado· oslo de gasolinil abriu uma .. .T /;I 

Infehzmente é uma ver~ade. - residente á rua de São José Assisteneia foram em número 
nouca _ ~ente sabe se ah~enlar n. lO. O moço estava já cer- de cinco e se chamam: Geral
A. malcna C(lme, não se ahmcn cado de considerav.el mass.a do Freitas, desenhista, de 34 
ta, enche o e~.tomago, não se popular e discorria sobre a Sl- anno:!; João januario, de õ2an
n~tre . Arroz, fellão e b~!ala num tuação de penuria do operaria nos, (inlernado no Prompto 
dia; n0ulro. batata, fellaO e ar- no Brasil, traçando p/!rallelos Soccorro); Tobias Willkawsky, 
roz . . O resultado é apresentar-se, com a de seus collegas de de 18 annos, estudaDte, com 
ao .h~ ~e algum tempo,. c~m outros paises de regime so
deflclen~las de ele.mentos Indls- cialista, especialmente a Rus
pensa~.... s ao funCIOnamento do sla. Ao mesmo tempo, Tobias 
orgams":,o. As glan::lulas de .se-. procedia á distribUição profu
c~eção Interna pertUlbam-se, ? sa de boletins de propllganda 
sistema nervoso se alter.a MI cOlllmunista. 
Ihar~s de nervosos que vivem a I Cercavalll · no, ao que cons

fosforo, mdlspensavel para re- 
g~lar o trabalho geral do orga- Revólveres e "casse-têtes" em 
n!smo ~, PC'Ttant~ tambem du acção 

~~ile~e~v~~i~~sg: r:~?on~~i~a~ate! Em dado momento gõitos de 
alimentação e ~sar ~o To~ofos- «vem a polfcia» se ouviam e 
fao da Casa B~yer. 

ililiiiilimliUl 

ELPIDlO LIMA aclualmente 
lunccionario da Di'rectoria Geral II1II 

.. . M"dos C orreiOS, hlho da maIor a- I 
rio G onçalves Lima, completa
mrnte curado com o e<pedfico
((INTlEPILEPTlCO BIRISCH" 

depois de soffrer de ataques epi 

leplicns durante 12 annos. 


O ANTIEPILEPTfCO BARASCH 

é vendido em todas as pharmacias 


e drogarias d, Brasil. 


ferimenlo confUSO no parietal 
direito, por «ca5se-ltle», JOdO 
Rosil, de ;;O annos, milritimo, 
e Cllludionor MarllDs Alves, 
de í!1 ilnnos. . 

_ 
Prisões 

Grand-:: número de prisões 
foi eOecluado, sendo os deli
dos conduzidos á delegacia da 
Ordem Da Polfcia Central 

Ao local compareceu 'tam
bem o commissario Amador, 
de servi o DO 9 o districto po-
Ifeial q~e tomou várias provi
dtncias Inclusive 11 remoção do 
cadave; para a «morgue» do 

Instituto Médico Legal, e re
glstou o oecorrido. 

A cura da CI)i1cI)SÍa II A T T E N ~ .1'" O I
I 	 ISi V. S. c!esejn fazer installações de luz, augmen-

I
I 	

. 
I 

I 
tos ou qualquer modificação, não dever' esquecer que
só a INSIALLADORA DE fLORIANOPOLlS, Rua 
TrajaDO I I, Phone 1674. poderá fornecer um bom ser-

h t . b b r 
:i~~s~°:Oi~ses~eele~t~ebel~ci~~~I~ ee:~ ~~~~~do :~c:~: 
sivameDte para tal ramo de Degoclo e perfeitamente ap
parelhado, não temendo concurreDcia na execuçao de 

todo ~o~~:~~u~~a:~i~a~~~t~n~~~~~n:o:s~:r:~~~isqutr 
serviços . Possue completo sür:lmeülo de materiais efe. 
ctricos das melhores marcas. 

L d d 30 50 ti 1"600ampa as e e wa s - '" 
• de 5, lO, 15,25 e40 w.l$800 

Motores, ferros electricos, fogQl'eiros 
lustres e plajoniers, 

O que ha de mais moderoo e a preços exlraor
dinariamente modicos. 

Procure V. S. visital a INSTALLADORA DE f LO-
RIANOPÜLlS, Rua Trajano lI , e certilicar·se·ã, sem 
duvida, do que affirmamos. :!IIv.-25 

_._ •~~_~~.4~4~.~~~;;~~~_;;;~~~~::: 
...._-~O.Ow--C*C*CW"l.----II 	 .""_"..______---~~_PHILPS 6341. )(a 

Receptor mod~rno com 5 
valvulas! possulOdo controle 

auto.m~hco de volu,!,e, com 


ehmlOvção de :fadlllg"

Preço R!.. 1.750$000. 


~ ~~~~~r~~~::o;~r~~iê~ia~~: ~i~ta segura, no mystu io que Precisa-se de IYIIOgraphas Costa ~ Cla.-Rua Con
res nilo-registrados: 400 réis perdurava ha dois annos e meio. lallrlllçies nesta redaeçio 19_~.elhelro Mafra, 54. 
iI dóse. 

Os IIrs. Criadores registra- '1ZIIZIIZIiJIZIIZIIZIDaIZlCli:iWD:IIZlIZl-;acll:l!XIIXlIZIIZIIXIIZIIXI'. 
dos no Registro de Criadores, ,.~aalXllXl 1XI1XI1XI1XI1XI1XWZI1XI1XI~::laCCII:IQIXIIXI!XI!XIa I-----------1 
Lavradores e Profissionlles de I 121·p N I88 la Cemllireia 111 glrlllallOS OV(lS li O abaixo ass 'gDado declara 

. 	 nada dever a quem quer que 
fsóelr'aa'dOeãl,oa" se6 snl eSatlagUPermaça)U'gCaOr~soe

I 
' V d t en em-se em pres ações prejudicado, queira apresentar 


a longo p,'aso. :~::ocg~~:~' i~~~di~t~';;:~t~~gais ; 

peç.am nform."u;ões li casa BiguassLÍ, 17 de Setembro de 


1934. I! sal falou: E'
A M 
uSI

-CaI 
521 Hmilío Luiz ~o~ ~ remedl~ =~~~o:, ~el:ral de' An ~..= 

tense o ~illco consagrado na CUra ~ tOIID 
.<! .'." __--::---::--...."..,.__~I ::m~~:-ub~~.~n:==: 

12 RUA J '--"J.O PINTO 12 !XI I FOR Fon A rcyl.la por I rlu.-A' YendI em toda parte. 
.._ _,-,; ~ . ,'. . ., (.' - Im - :r:~I~;.:: 

iL~.:~l'1!E?l~ ' :'i!Q!SE '~jB5!fEll!II!!II""'BBIlEIIItI ____ _ r>_- __ ....lOOICICI)J(~U'X~~. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:considerav.el
http:empantur.am
http:apparentemen-N.I!.aU
http:Tral.oo.4C


4 	 o liSTA '-Terça-feira 26 ". Setembro d..... 
":-:;cf),r'.......................•..............-._----------------.. 


: 	 Empresa Nacional do Navegação Hmpc~e : I D 
: Tmns:::!:te:a~~:rld~:.~~;;::ro:A:n:: :";~'a~~m '" : l \aBnemann 
: SIIIIII ••,al,M soul,a.;', 111 ,Irlllle FlarlllGII.1I1 : I Charutos e Clgarrllhos de qualUlade
• 	 • 1'1'e{iram esta ~Marca que é u1na gal"antia ,~i ~:l:~!;~~;~i u~~:~~~~._j:_~y_n~'~Jof~~~_~l_ill!__ili -- -pIR-L:~rW:H:~;i·;.· 1.- _ll~ _ 
• Paquete Carl lI..pclIl, dJa l' 	 .In li Ull Ufir 1J1\u II a 
• Paquete 11111111 dia 8 • 111 	 , ~ 
• "'.uuete cara H••ICIl., dia Ho p"'(jU~lr t;g~t' " :.r,q !l " ;!: MIl • = 39-P. 

• Paquete 111111 dia 23 	 (j li'-i5 ....................
ililililillll_::_:::::::::
: Sa.idas á 1 hora da madrugo dl!!.1 i~ !." 5!,) .) !, ;~ . l',' 'li' : I Comlcio impedidO--.-W IM. 	 • 
• Embarque dos srs. passa-	 • Porto Alegre, 24 - A Liga A . b 11 d' - d
• ~eiros até ás 24 horas das 	 ~:l l!IIítlM • Eleilorai Proletaria, constiluida S malS e as e lçoes a. 
• vesperas de sabidas. Salda. ÂI ~1 hora. 'li 21 horai • ~~~dil~::;~~tof~li:do~êr~aF~~er~~ LIVRARIA DO GLOBO 
: • ção Op~rária linha annunciad~ I ultimamlmte publicadas 

I• A viso-~~~?cgeIDRli!ID~~;f&.dS p1l.:lI::~e!r '-' ,. @ ~,, \. ~ "-~ l, fA)!to lleJo : ~f~aP~~i~f>:oddeu~o~r::::d~c~~ CollecçãO úniverso ___ 	 !li 
• PASSAGENS: Sera" ~tteDdido. mediaote apre'~DI.Ç4o dr "It~D!"ri<! d~ "lcciDll E, • seus candidatos ás eleições de Romances de aventuras, de Karl May: 
• e ' ;>reUBlIlenle prohibido acqai.iç&o de p.nailen• a bordo. 	 • O~~~~~:feira, aquelles elemen- O CHEPE DA QUADIIIL.HA 11 
• ORDENS DE EMBARQUES: Par. a linh. de Ppoli. - Hio .er60 a!tendid•••,. • tos distribuiram pela cidade bo- iI O TESTAMeNTO DO INCA 

• }~~1~. bu,S~ ~~a;ci::: ~~CI·li~i:: t:u~~~:·,:~~! h~:':~C;~dia~ d~ ~;~ti:l:' rt~~!:~o ~:~.~;~~ • lelios considerados de caracter A.VENTUJ~A~ DO Rro OA. PQATA 

-.- P.... IDa;1 ialGrmaç6et rom li proprielaricl 0. ~~~V~~i~~~~"J~~n':~~~~a~O~Vpi;~: : I Coileccão Amau!.lu-
Rua Con.elht'llro MaíriR, n. ~n 	 Os melhores romances de crimes e mysterios: I 

• 	 C.arIO. HoepcKe S . A... • ~es::~s ~~~:~~i:ta:r~5uãeO h~ed~~ CO~IO U~I L.ADRÃO Á NOITE-por R. Austin frp.eman; 
• 1 P. 	 • atiravam contra a polícia no O CA:50 PONSON -por f . Willis Croft i ; 
~.~_•••••••••••••••••••••••••••••••••• arrabalde TeresopoHs. O IiJSPO NEoRO-por S, S. Van Dineô 

,liiiãiiiiiíii.i2illliiillíiiiiiiiii.iiiiiiitt~~:§~@;§~~~~ Inteirado da distribuição des- O HOMEM DO L.EITO N.O lO-por Mlry Rinehart:! ....5 "nR'""EIi§§§§::@,§{1i)§§. ses boletins, pelo Delegãdo da A MORTe MORA EM OIlCAGO-púr Edgar Wallace: 

PILULAS PURGAT:VAS (~J Ordem Social, Chefe de Po- COllecção Nobel~" o 
~I) ~~iaco~:~~~i~~~dea q~;O~~~ç~o 111 As melhores obras da literatura universal: 

de Rauliveira ~~ t d - d I g O 1I0~IEM ETER-,"o-de Chestertnn,' ~"'''RAM''N''''''V'''''''''''''' E'' '~\ . ra com anece encla eegna- 11 ' ~ 

I ;> m~~:~L~;:~,~~oE~sc~H~CAS ~~ ~~mos~oc~~n~:ci:uaO ~r~~z:~~~ L5i1 ~~~~~u~jO:E:~~~~Ed~dFe~~~::~nger; 
~D~'~~I~~I~~ ~~CI~~"t~JJ~~~s~~ ~x:s~esso nos boletins distribui· li ~AvR~~:~ ~~N~~Ó~::~~~~d~eC~~:t~:ion. 
(d) ANNOS DE Rml EXITO 7;/ l1li 

f$ja1t~~~~r!i~~~!!fi~~C~~!~~~~~ U&':st; Dr. Cesar AVI"la I ~~~I~~:sDeGdg~:gL.;OIA-POr Djacyr Menezes; 

~~hgadO e lllte'tlIIO S ,CUlão ta!"bClll' ~:' INTR. Á SCII!NCIA DO DIREITO-Idem_ 
~ l'JU~Ãl~Y~~)1 ~;t ':i I:~~J~~~~ lC~::JI ,~ ~) 11
fIJ PRODUZIDAS PELA P. 'C:S ~'; Ex-assistente do 11 Grandes obrasI	~/""or~~;tl;;~ ;:"'i~n7~r;;ih""($"i) dr. Usar !:Jartorí ill g~,~~~~;:I[~~~~~UdWig: 

($) HYDROPISIAS. HEMORRHOIDAS jd MediCI aperador e parteira 11 LENINE E GHANDl (jllustrada)-por R fiilüp-Miiiler;

~A ~::d:"::":;d'a;l'a't~b~~~~ ;;;; eu/ I MINHA LUTA-por Adolf Hitler. 


I

" DROGARIAS "" Consultoria: 

~§t~~ - Rua Arcipreste Paiva n. 1 I O/.ltras edicçóes 

35 A-P das 8 ás 9 e das í5 ás 18- O TIIES01RO DO ARROIO DO CONDE-por AureHo Porto· 


PHONE 1618. 1111 O <<l4»-por Horminio Lyra; ,
Nao se artlijam: Esstl. tosse vae C AlI SEU PAULO CONVALEsce -por Thelmo Vergara; 

passar em 24 horas com o milagroso Residencia: 111 CANPO fÓRA-por Cyro Martins:oa,,,a....
Peitoral de Angico Pelotense. E' um Rua Esteves Junior, 179 IBI E AGORA, seu MOÇO? (trad) -por Hms fallada . 

porrete. A' venda em tod a parte. 101lS usadas, ouro PHONE 1285 Oiili 


i . CIi.....~...lIia...II_ velho, prata e Attende chamados á noite. A' venda em todas as línarias de Florianopolís 
dentaduras postiças 11~3~7~-~P~·~~~~~_~~11I Peçam catalogas, preços e mlis iof.;rmações relativas 

PAGA-SE BEM Grave conflicto político I ao commércio de livros, á 11 
FORMIGUINHAS CASEIRAS Consertam-se joias erelogios no Parã li «Livraria do G1obo~>--Porto Alegre 

Belém, 23-A·s 11 horas da I~.IIIIr:.IIlIll.Ii:II.llIIlBii.IIII;;;;=.!IiI.II-Só deupparecem com o 11$0 do wúco producto liqui· RUA CONSEL.HEIRO MAPRA,1l9 :~n~:n~fct;n~~~troVe~i~icoC~~~1 	 ..._-__-l1li"fI.o 9111 attru 	e exlennina as farmiguinhaa caseira. a 

toda esp<!cie dA! baratas. J
:.;;3(;~_iim~ ; )p~~r~en:;te;;á;:lg;:r;;e' ar:id;:i0;:;p:;;a~rt;o;;~I~uC;:;~uoc:,p~~~o:s:ai~occ~~~~~~"BARAFORMIGA 31 :" 

Drogaria Baptista de Belém. A esse conflicto, se

R.. l' de Março, 10. - Rio. gUiu-se uma scena de pugilato 


;Y:~o, 3$000. - Pilo Correio, 5$000 enlre os srs. dr. Macdowell 

filho e Erneslino de Souza 
Filho. Partidarios dos conten
dores, por sua vez, tambem se 

~~ii1iili.'le.tl!6rilií::rM.~, ~~~ee:d~ra~r~e~I~~.ta ~~:r~or~~ 
Tri1rta i1anM de _~ commércio fechou as suas por-I 	 VENDE-SE I 8io o meloor recl.me pa.. tãS. 


em florianopoli5 uma grande fàbrica de móveis e conSlruc-l _ 
 preferir .JUVENTUDE A' hora em que telegrapha
ções, com máchinas para serrar e para descascar madeiras em ~~!!~~~a~ :r:..:: mos chega-nos a nollcia, ain 
folhas, estula para seccar madeiras, machinismo para a fabri- Ioe. Extingue a caspa, CC&- da não confirmada, de que ---- -- 1\ 
cação de mobilias austriacas etc. Informa-se, na Redacção des- , "" 8 qu6da dos c~bell"". tombo.u .morto, defronte da i§lXXX -_•••••8lIC)lCXIiI

ta fo'h ~ . (40 P_) ! 


evitando n e!'1ic;~_ Fa. ~~~~~,~~r~:pa~~~~o ~I~~d ~~~é X " )( 
voltar , ~r nsrl 

OI! slleiro. O. sr. jos.! Av~lino, ao ~ Um martvr do Rheumahsmo )(.dtiliIDIIliimliruifEiiiH t dan~~l'tt:~c; que .nos mformam, terIa S ld~)E O sr. Gilberti Paschoal, alraiate, residente' rua I
e mocidade. NAo alvejado quand.o .ameaçava. ali· a do Aqueducto, Rio de Janeiro, declara: .Ha annos
II TERRENOS EM contém 8/U!II de rãr so?re o medICO Agostmho soffrendo alrózmente de rheumatismo, entrevado, sem 

prat.a e ue._ MonteIro. .. I poder caminhar, nem attender meu negocio, sempre em


Vendem-se ás ruas Majar Casla e Lages _ como ~ O sr. jose Avehno ~ra u~ tratamento, sem conseguir melhoras, aconselharam·me \ 
preços - sem concm'rencia! -- ,- dos can.dlda!o~.do P!=,rt'do L~- o .CALENOGAL-. A's primeiras dóses, desappare. 

Vêr e tratar com o proprietario, á Rua : =-__:::' be.rlll (sItuaCIOnista) a ConslJ- ceram as dôres, que tanto me acabrunhavam, e ao ter-
lumte paraense. minar o primeiro frasco , as pernas e joelhos estavam 

.~~!.,=-- desinchados, já porlia caminhar com desembaraço. Com 
General Bittencourt, 64 

522) 	 30 v, 7I 	 ~ mais dois frascos, estava radicalmenle bom dessa do
~qIlB==._ !1Im5m!IIllIliIlUIII.....~ loresa molestia. Sou hoje e serei sempre um irande 

propagandista rio abençoado ·OALENOQALo. Decla· 


po ••• oao ro mais que, ao conlrario de outros depurativos que 

fllXlI l(.. ftOtiUflRB ..........................~. 	 estragavam-me o estomago, este trouxe me a disposição
AIITI-SYPIIILlTlCO e apetite de outros tempos.AIITI·RHEUMATlCO Soflreis do rheumatismo? Tendes dÔres nas car

nes, ossos, musculos ou nervos? U.se, sem perda deI LAMPADAS ELECTRICAS WW Am.fSClOPIWl.OI8 

1

tempo, o poderoso depurativo do sangue -GALENO

GAL-; é uma sabia combinação de vegetais, ahsoluta·
BIJIfIUN .lIqll mente inoffensivos. Nunca falha; sua arçllo é rapida, 

radical e li!8rantida. O .OALENOGAL. foi o UNICO 


- •• a ••• 

6, 10, 15, 26 e 32 Watts Rs. 1$800 	 que na Exposição do Cenlenario, foi classificado 
Preparado Scientifico - e premiado com - DIPLOMA
60 Watts Rs. 2$000 CASAS ~ DE J:l0NRA - ~isllncçllo essa que nenhum <'uiru Je-


Alugam se sitas á rua Hoepcke p~ratJvo con!egulu. Encont~a-se em toda~ n Pharma·
CARLOS HOEPCKE S/A com bons commodos Informa- clas do Brasil e das Repubhcas Sul-Amencanas. 
flllrfn••pulls, DI•••lal, 1111,111., SII frllcllCI, LI••II • Llaes. ções com seu proprietario , rua N. 36 Ali. Apr. D. N. S P-211 

ti-p co60s;'heiro Mafra, 42iov_ 8)KJ01C .. .-n 
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o ;S1'ADO- Terça-feira 25 Je Setembro de 1934 [,> .. ~~.........0 •••••••••••••••• 

Tosses! Bronchites I Rouquidão I ., Asthma! : Depreciativo,não! I BÁ$~Á. · iiE EXPERIENCIAS !rCoqueluche! Escarros de sanguel Tuberculose!. Quem já leu a História do CUlDADO;'eUMi"AS",ÓSSEST:it 

• 

'-,o' 

) 

~i~as~e~~J'i~c~::~~~~e ;ó~~ ~~:= f'RF.C'TSANDO FOR';U'IC1\}t O ORG .\NIS1ro . COr-lBATER 
conhecer a luta coni 05 cas- ' "\ :; T088E8. AS DORES NAS COS'rAS E NO PEITO! 

I telhanos da CisplatIna. onde TOMAE O PODEROSO TONICO 

E' O remedlo cujo effeltel:~:i~~~~~o d:dj~~~u J~st~/lnt~ VINHOCRE'OSOTADO
O CO w TRATOSSE 

6 sensacionaL M~ DI) Icalhanna que. tendo marcha-,
tavels O receita-. do com mil cenlo e clncoenla 

~1~~f@~D ~C_ "~"~yu~!A._T~~ ~u ~~~~ne~~s~osvo~~u'p'~e~m~lmcoC:: Do - ,IO,\ O _ SIJ,\-'\ SILVEm.\_ -~ I'hnrm . ( hhn. D \ 

• ~ _ _. - Isetenla apenas. ~ . QUE FICAREIS FOR TE E ROBUSTO !I I
~~li~~83;~~;(~~~ pulmouar que at6 IIoJe foi Tod~s s:!!>..m ou devem lja- ) VI~~IO ,C~EOSOTAD5) d!' Q!"na. CreosDt• . Ars.~I.\o :<I._-~A(\I. • 1,'''-' 

:. só O -~=~i!i ;,~:~:;:::,,~~~i::.~:~:r~; I "" ;iR~i~~t~fTO~~~~~E~~~~~~nM;I OUIDADO I AOCEITA.!!:; • conlros se tornou célebre pela 

i~.~.~.~.~.~e~Q~~G ~ ~iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii___iiiiiiiiiiiiiíii__iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiijll~r:~i~~fn~e~~ar:;fa~~ob~~~~~~:c~~~ 1.: ORDEM. ~~COiiiS j RECONSTITU INTE DE 
pela resignação no soffrimen- I POIJEROSO FORTIFICANTE 
lo. No destacamenlo em que 

estivesse enquadrado, a úlrima Lei ~m com r.ttcnçiio os importantes attestados abaixo: 
 I
p/llavrll, que se escrevia, en-Banco de Credito Popular t(Agrlcola .ão. com as triangulilr;:s baio- ila 3 PARA 4 ANNOS QUE OPINIÃC V A L lOS A 
nelas, era sempre sua. Di-lo ESTA ' COMPLETAMENTE D'UM LENTE CATHEDRA-
a Hislória. di-lo a tradição. C U R A r O ! ! TICO DE CLI-de Santa Catharina logo de 'Jon,iderado t uberculoso! ! _Foi depOis uma NICA DA ES

5oet'edúde Cooperativa de Responsabilidade Limitada. ~i~~!~ fo~~\~ddb~~~~i1rt~::n iW~ ..D~cj'~'~" ~i'!~ ~c6;:~~';~~~)oGitl~Oa~ ~~;I~~~ ~:s_ ~ 

tnd" teleg~::l!c~;:fa~~~O~~g~~: R~~~::~C~as:o~:~fti:!e 2a. edição} ~~~7~a~~an~!"er~~~~~~d~~!es~: ~~~:~'l:. <Jf.~f}!; ~EiT~ f~~x: l1
}"LORIANOPOLIS oulros ~orpos de differentes pro- me todo. por TE TONICO ( ~ 

Empresta especialmente li agricultores. I ~;i~~n~~fir:a~~~~~~~~~~~d~: ~~~ II J'y~L fei?::,:: ~ : ~ ; HO ~ ~ 
Faz emprest'l"mos a JOll2,'O pra80 e em nre8tftí~õe8 r' g"" V'1r<:l~~, nome tomado do de. CC","Cj' " TA D o~: _ . "' .. ~ 

<O> ~.. collelc verde que usavam. "sa{, ~ ': iI""~ ~ 
lllenSaeS. Vê-õe. por'anto, que. longe de CREOSOTADC " \ • • 

Descontos-Cobranças. ~~~ d~mgl'~'r~~~ deprecialivo. o ' :;~';~~m ~ r~~;~. <i~~:~~~:c~~~z~J; </,,: I~::~~() s:::'P~:g~~I."~up,::'~': 

Faz passes de dinheiro para qualquer parte do Brasil No Diccionario Elymologico -,,'o antes "oll ,.! o "om \'07. com- r" do " I'INHO CH E OSOT_\DO" 


de Silva Bastos, enconlra.. ~ J l~~n~en~~':aG~~o~ ~R~~fd~ f~O I1l os JI1cl ho r C's r es ultados nas 

1I.lt~. Im.11 rede de correspondentes em lodos os munlclplos d. Esladl se: - " Barriga verde. nome ,omplo!. men!" CURADO 5a- mol oslia, <lo a pparelho hroncho_ 


E.eeebe dinheiro em. d.eposito ~e:r~~~ii~!~~ do povo de S anta ;~it\t'~s!r:::~!1'~do'd:e:~1 ~"'~: pul moll . r. 

e Ic A' disposição 2 'i, ao anno Parece incri vel que se ignore <;c abri! de 1932 _ (Ass.) - G"I- D l' . An!onio Ama r~! F. ~Iun i t 
CIC Limitada (desde 5$000) 5 '1' ao anno tanIa a hislórfa patria. mas, por ~!~gll l~!~!d~i. Camp,·1I0 . (Firm, (Fi rmo reconhecida) 
CIC Aviso previo (desde 20$000) 6 '. ao anno maie que pareça, a ignorancia - - ---- ----- - --- --- ---3
elc Praso lixo (desde 1UU$00u) 9 -I. ao anno a lal respeito é um facto_ CUIDADO COM AS IMITAÇÕES 

. 1 d h r', A culpa é. porêm. mais dosCadernetas g'ratls-cOIll ta ões e c eques barrigas-verdes actuals, do que Não confundir - Peçam só "VINHO CREOSOTADO"~ 
I .. "ta r Õ para receber vencimentos em todas as revar- dos brasileiros de outras ori - Vende-se em todas as P l;a l' lllacia, da A mel'ica· . _, 

I 
Aliei p.Dcuraç 5S tições federais, estaduais e municipais, ~ gens. Culpa dos barrigas-ver- 

~ des. porque não cogitam nunca 'i iiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiii;;iiii;ii.
2O-P_ t ~~m~~:edeci~~s~: ,:~:~~s e os 11 

_ ' I115'JWl"S1 um" di ~'1i"'5'Y'5'E"I.iI3iliil:ij!'lllIIIiiiI"_~__• S ' I t . - B
 
lev~~e~ ~e~s :~~~;~~: n~s~~~ lUI 
 Refinação de assucar\I' ~ · ·c de-;:'!"':-....:I r..i:'"~,:::.,,..'.,,·,,;:=- ·..ü~::m;;~=:z;;!~t ~~:~?:::;~F:l:~:!~!:: II 

' ~ ~"\o Um Boileux e do'! mais ex 
\ o ~ .remados, deixou a arena que I João Selva 
: °0 l anto honrou, senlindo-se bem Tenho o prazer dé commuriicar --aos 

~6 S a sua falia. meus distinctos fregueses que mudei meu 
~ ~'\.- Esse. foi o José, sem esmo- estabelecimento para a rua Bocayuva n. 

154, onde continuarei fabricando assucart;;;. Jf .~~'tf ~~~i ~~~'Oh~I~~~'a~~~~e~r~st~~i:~ li de 3a, de superior qualidade, sendo refi~.A .... ~ no O'ranito e no bronze, aos. 
nado com o maior escrupulo e asseio.~ LO ~o" heróis da espada e aos heróis I

~ 'tf das lelras e das artes. Os pedidos poderão ser feitos pelo te
?' c;. Henrique e Luc/ls continuam lephone IMl ou ao meu depositario CASA 

impavidos. moslrando-nos os SAVAS, á rua Conselheiro Marra n. 38,
/Incestrais. e a elles. cujos co que serão attendidos com toda prestesa.nhecimenlos da história barriga


~2ghorn branca verde são profundos. enlrego a liI 
 Telephone /44/-Caixa Postal lOSincumbencia de mostrar ao au- l1liVendem-se, ã rua Nereu Ra
mos n. 64, gaitas da esplenrlida 

C O R IC 
'or do Diccionario e aos brasi- 11 FloriaDOpoUs - SaDto GotllorlDoleiros. em geral. o que foi. o 


ços de occlIsião. Todos descen

raça cLeghorn Brsnca" , a pre' 

que valeu e o que vale o nome 

dentes de gallo premiado em 
 barriga-verde. • Na meRma refinação compra-se qual· 

5 exposições. 
 R 1õ. Aquelle regimento. composto 11 quer quantidade de nózcs, 

~o só de ca.harlnenses Iilloraneos. 515 8Ov,••10 

<:?-(9 consliluiu-se padrão de umd 1111 11 


~~E3e:3E3-i>.~ <>(9 raça de porlugueses das ilhas. _ ~___ _._ _ _ 

fj Ch • ~
& apeos Rlmeazani i 

li S6 na casa. CAPltll ;

i 3-Pl 
_~E:3€3E3_ 

I 
%~ ~~=:~ mEmnlülC i PllffiHlllllH18.11S1 .................. c. -' ... I.' .......... 17 - RIoJ 


Representantes gerais : ~ - ••••••••••••C1•••••••••_••• 
Ernesto Ríggenbach & (ia. Ltd" &) XA:aO?:til :DE ANGlCJO. - '{' • 

Rua Conselheiro Mafra, 35 ~ COM TOLU' EGUACO • \ • 
- - Caixa postal 112-.-Telephone 1626 ,iCOMPOSIÇAODE RAULIVEIRA • Contra tosses, ' resfriados, • 

38--P. rI; CONTRA TOSSES. rouquidão usem • 
1---~':'::::::':;:jIO_:s:;:s==r:::::ZlCD:!_~__...._.III ;ç; "'....o " Cn;J;T;,Il.... S"':a::lII:.& • ' • 

'$) Tisic., Coquclucl,e • • 

I
'~ ROUIJUIDÃO E TODAS AS MOLESTIAS • • 

O••)IOO(~XJIU(X ~•••• I das vias respiratorias • •~ ... • • fi MAIS DE 50 MIL PESSOAS • • 
~------ • "ODlpUma .llbaJl~ada Balda • ~ A I''I'!:STAM A liRA NDE •SUA • 

DB
" lam~8rt M Segulos Mari,l':;s e Tetrestres = AVC:':~~;~:':CI.. ; ;

; Faadad••• 18'lO-Séde Bahla)(. • 

Capital Realizado RI. 0.000:000$000 )( 3!l-P. •' Re8erTllII. mais de 32.000:000$000 M. • 

fona 1100. o:é:r~~~I~~~:s~ini~as3::.,::~~~de iI OH. MIGUBL BOADAm I: : 
6;:;.;1.;;;.2...) ___........_30 V. _ 9 Predlos. Mercadon~,. Mõveis, l!Up1léiS, Clínz'cageral, syphilis • • 

.- Transportes Mantlmos e F/uvlazs_ e vias urillárias • •"Or. ful,ia Aduc",,'1 Agentes em florianopf.ilis: CIIIIIIS labl &CIa. M CONSULTORIO: Praça 15 de • • 

Rua Conselheiro Ma/ra, 3S rsobrado] eM NRESm'É~c~Á:B~r;;çe~. ~~:ira •• • 
10'OGIDO Caixa Poslal n. 10. EDU. Teleg••AtLIANÇA.. e Oliveira, 14, Tel. 10353 Recuaem IIS s"mullres. . ' 

Ria I••• PIII. I. 18 T.le.~'le lul••aUel L IIU CONSULTAS: diariamente das • ", • 
(sobrado) }~r:; Cí;'iPTORiOS ('m LAGUNA e ITAJAHY 8. ás 10 e das 17ás 19 horas. • Exlj.m VAL8Y. . ' 

Dtn 10 tis 12 e das 14 tis • ) ..)ub.Agellles em B/umenau 8 Lages • A s terç~: ;s s~6t~~;~~.ras, das • " • . 
17 horas es- l l, '" • Atlende gratuitamente aos pobre. • 3Ov.alt.-:-13.,12p 

•••• ~.... 33 P. ' ••••••••••••~•••••••••••_. ' 
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o ESTADO - Terça-feira, 25 de Sete~br~ ' dé i~4 ~c 

Rio, 25_--Si um inquerito rigoroso fôr feito em to·da ·. '.êlministração pú
blica, verificado será que hoje ha muito mais automoveis ,~..\I.steados pelos 
cefres publicos, e servindo a pessôas e não ao serviço pultlico, clo·;~,~.e 
em 1930. A camouflage foi das mais habeis,--diz o "Jornal do Brásií,i. 

mEMo-p - ··' eOrar~lol~ca:He~dAeNumTEqu.. .,!nto 11~~~:~~:~I~~'w=JEMo RE(i~ME ~E ALARME L,::~~;,~~~~~;~
U nnlnhclO dll cxmll. S~Il. d. Lucy L,- , S acontaclmantos am B~lam do rlar.ii. reprisar hOje,us 19,:10 horas, Elisa

vrll/l1enlo Coulo, esposa do sr. !\Ia- 'I '" '" '" '" '" ri'" belh Bergucr e Douglas Faibanks 
rio Coulo, presidenle du Conledera- _ JUDlor revivem admiravelmente o 
ção de ['CSCII e IlIllccionm'io dos B I 2 O ' dramll inlimo e pungenle da vidaandar e arrasta um companhe·lro 
Correios e 'I'elcgraphos. e e~! 4- s aco:lIeclmen- I momento, dUlIs detonações e de Catharinu du llusslu e de Pedro 

Rio, 25, _ Na praia de BO-Illnd~imes ainda tentou agarrar- - F~,Z ,~n~os, ho!c, 1I"exm~. sra. tos 'pO~IIIC05 de sabbado, do.s , José Avelino c:ái mortalmente 111, sempre aguilhoado pe'a quase
\IlIfogo, 2QO, esqulnll da rua se a:l taboas. Seus dedos por d;i~s:;g'~~Il,ll'~~r~"~u~'d~,~~dOSO, es- .quais .esultou a . morle do.esh- I ferido_ certezu da 'nledilidade da 8ua au

~arC~~:lr~i~oO~~da~I~~t!re~~~: ~~n~:~~~~~~e. . I lo~~~c~ ~:~~Shã~h~~~;:gll~~ ~:~~a~~~:~i~iI&J.?~~I::~O.~o~~~~:s~nW1a rquu~â~ ~~~: :~~I~f~~~r~dl~~I~' Livg~:~~~~. da I~~d~i;Jaoc~~nts~~ni:°Coc~s~~~~~~~ 
o Edificio Pimentel. tinuou, no agitar convulso de - Dccorr~ , hoje, . o .~lOnive rsario estadual, constern/lram, e ao de guardlls civis , que prende- .Catharina, a gl'ande» " uma ex-

No local, enlre páo:! e ta- bra~os, ~~ n~~~:'~~nli;~r~~I"d~" :~S,'~c ~~o n~':.: mesm,? tempo alarmaram a po- ram o sr:l. Antonio M~gllno, cellentc producção da United Ar-
boas, envolvendo I~do o arca- Ja quando passava pelo ler· Cassio ,Ia Luz Abreu. ç Ipulaçao d~ Selem, sob sllspelt~ de h/lver Sido o ::~t~.:;~nJ~~d~..ac.':i:~~~~~ i~fc~~~a;!~~
boüço da conslrucç/lO, I!slemle- ceiro imdar. senriu o infeliz, de Como e nalural nesses Cil- /lutor dos dlSpilrOS, cercaram, tes da história da llu5sia do. (;zlli'es, 
se um verdadeiro labyrlntho subilO, o contacto de um cor- BODAS 1505, começaram a circular ver- em seguida, todo o quarteirão, CINE ~WYAL - A's 1!l,:lO horas, 
de passagens eSlreitas, oscil- po solldo. Sem bem compre- Transcorre, hoje, o 2;,". anniver- sões desenconlradas, a maio- nclusive o predio em que se em sessuo populur, será focado nes

la~~~, ~:;~;o~~~am o dia in- ~~~~~ ~u~u~o:~:: sa~~o;~~i'~~: ~~~f.e~r~r~a~''glCB:~UI'I~d~I'·~~I~e~,~~,:I~i!~Sde~~~ de~!f~:nd;ra~~da~; ~~~eW~ap~enoJe~~~ri~~o~~s ~:~: R~;"~n;~~la~t~?,t~~e~sB~~k ~~':::s~o 
teiro as made«I"" h!!men! do mente, procurou segurar SE: <lO Festejando a pus,allem da feliz ainda do que, em realld!lde, Dow.e!l Filho. Paulo Maranhão, se~!~: ~o~~?~~. ;;-m ~~ir~~%~S'3~~ 
tr~balho que erguem aQuell~Ique o acaso punha ao seu ai- ~~~~a S~a~:ho~..~~~...~on~~l~s~,?,?,I,~- ~:I:_s_ ~~~_s~~,!,~ ~ó s~ you~~ Joaq,uim N~rões e ~ouza, Fer- e~~,;~"!ó'~~!!::'~~ ·Nu linha do ,Ie- ' 

.+ 
\., 

( 

6:~~n:~. Cyii~gôfidü ifliih::.·itilt, 
col.locando-o, movendo-se da
qUI para, esses pobres ho
mens arriscam a cada momen
tI? a vi~a, nll l/lbuta pela sub
slsten~'II, I?/lr~ oblere,:" o ne
cesselflo a ahmentllçao di! f.:;
milia. 

~ssa construcção foi o scc
nar~o. ontem, de um desastrl1, 
rllpldo, porém altamente im
pressionante_ . _ . 

Um operarlO, la no qumto 
andar, apezar d~ affe i!o a a!!
dar nos andaImes, mesper/l
damente perdeu o equilíbrio. 
Uma oscillação mais forte foi 
o baslaDte. Seu corpo balan
çou no ar; seus braços, dedos 
crispados, agitllrllm-se, ainda, 
levados pelo instincto di'! con · 
ser~ação, na procura de llm 
apoIO, de um logar onde se 
s~gurar. Foi em vão, porém, 
Um grilo de dese~pero fendeu 

cance. N~~d~;;,""·I;,;~n~~~""iiiid,~ · c..... ...C~~nlêú··~ IULI(;. U.IJIO IU",O e ....acfo du ea,:,u 

Ao seu aperto desesperado, mandaram celebrar, hoje, ás H ho- p~la leitura do «Estado do Pa

aquelle corpo que o operario I'as, na Cathcdl'al Mctropolitana, U'/l ra", que, em longa reportagem
não sabia qual er/l oscillou e missu em acção de ~rasas. No ci>- de sua edição de ontem e com 
des:>encou~se tamb~~ . B~:~~~~~ ~ ~~~I;~st!'gnl~;rIK~~'1~~~~ absoluta isenção .de animo, 

De enlao, na quedll para a ne Brliggemúnn cantou uma Avc- descrev,eu pormenoflzadllment,e
morle, seguiram dois corpos Maria. o conlhcto, desde as suas orl 
humanos, pois o segundo ar- q disllncto casa' FCrl'ar'i,. muito gens. 
rastado pel~ primeiro er~ de ;~~~~rJ~ ~~uli\~~S~I~~ne~~s~~';~~~stedn~ O in~idente leve InIcio .em 
oulro operano. sympnthin, frente ~ redacçao daquelle Jor-

E quando ambos chegaram - CommemorUl'am, ante-ontem, nal. Ah se achllvlI, nll OCCII-
ti calçada, Quantos assisliram. as s~as b~da.s de p~ata, ? sr. J0il.~ sião, em palestra com out~!IS 
as peripecias dramaticas da- ~~n,l 'I~~nln~'~OJ~ ';.. s~fa~x;;'di~gt"J'° pessoas, o bacharel Ernelltlno 
quelle precipitar-se dos corpos _ 'Commcmoru I~j" o séu 2~,'. de Souza fll.ho, c;Jue. é um dl:!s 
no espaço, ouviram a quéda, nnniversurio de seu casamcnto o elementos sllUaClOnlstas malll 
correram para o locill suppon- ensal. Eugenio Souza c d. !\Ill'vina eXllltados; no Café Manduca, 
do: com razão, enconlrarem peÁ~I~~ife~ ~~,z~i11l rcsidencia, no est.abelecimento situado na es
dOIS cadaveres, Estreito, o bcmquisto casul oH.)cc- qUina fronteira, /lchavam-se a-

Todavia _ milagre I _ ambos l'á ÚS pcssõns de suns rclacíles uma menzendados o chefeoppocicio- 1õ$500_ 
instantes após, tontos, sem com mesa de doces. nista Samuel Mác-Dowell filho • O mercado de .assucar func
prehenderem ainda o que oc- - e os Srll. Alberto Magalhães e clonou po~co movImentado, mas 
~orrer/l, erguiam-se. Apenas N~~~~E,:~:;â!onto de uma filhi- Orlando de Morais, !edactores em con~lções sust~ntadas e 
IInham recebido ligeiros feri
menlos pelo corpo. 

O primeiro é José Pacheco 
o ar, e o corpo despencou-se da Silva, de _17 annos de ida
co":,o uma massa. de, morador il rua .Borges, em 

No .error do momento, en- São Gonçalo, Nicleroy e o 
tretanto, o instincto falava mais segundo é o mecanico' Mario 
alto, e o pobre obreiro lan- Corso, de 29 annos morador 
çava desesperadamente os bra- tambem, em NicteroY. 
ços ~m todas as direcções, Receberam os soccorros da 
procurando ainda a slllvação Assistencia de Copacabana e em 
quando a morte se lhe afigu. seguida foram removidos para 

. 50 re um pe aço e 
. "vidro ou uma folha sem ferru

RecI~e, 24 ~ _F~I pubhc/ld~ gem, depondo-~ nos logares 
o manifesto dmgldo ao elel- on~e as formIgas saem dot~rado pernambucano pelo capl - chllo; ou"para melhor effeilo, 
tao Joao Alberlo, o qual con- póde-se pingar umas dez ou 
cita toda a populllção livre de ~uinze ~O"/lS de R~DAX, no 
Pernambuco a _se congregar em ,ur~iguelro , As formIgas o co
defesa do, tc:>rrao n/l!a!. merao vorasmente devido ao 

_O ma~lfesto aprecI~ a actua- seu go:,to .doce, ficando leve 
çao do. Interventor LIma C/l- mente In.o:ocadas. O facto de 
va~canll, no gov~rno _do Es- ROpAX nao prod~zlr Ia morte 
~aee~e ~o~~~~u~'enh:~ ~::;c~ ~~:saen:~n~~a::: va~~~g~:"v~:: 
cupllção -d~ ~a~tido_ nem _ pre- to estas irem envenenar' ~n
conceitos indiViduaIS, Anlmlldo les de sua morte, as oulras 
de ~m sentimento de elevado Que estiverlm em sua compa
amor 11 Pernambuco convido nhia, 
parll a luta todos qU/lil,tos com- RODAX encontra-se em to
munguem com esta mlnhll ma- d/ls ~s boas clIsas _ de com 
nelra de penS/lr, Nada tenho merClo e pharmaclas, O seu 
para _offe!ec(>r em recon:pensa; preço é apenas t $500, o vidro, 

nha eslá em [estus o lur do sr, do «Estado do Parel»_ A essa aos seguintes preços, B, crys· 
Alvaro Nuncs da Silva, do commer- altura appareceram dois IIgen- tal, 51 a 5t$500; C , amarelo, 
cio da capital. tes de policia, que retirar/lm e 
en~c~h~~roe'Ra~~~~looR~~f.sa~~, aS~: ?preenderam . u,m ,placard do 
xilinr techDico dI< Prereitura Muni- lornal OPPOSICIOntsta "O PO
cipal da cnpital,. com o nascimento vO", por conter expressões iro
de mais um fIIhmho. nicas dirigidas 110 Interventor 

- Magalhães Barata; em represa
VI1~JA~TI?( I Fede I I egoll hoje lia 11 essa prOVidencia o Sr, 
pe.o" ••fa"\ba.: o s~a dr~ 'Carlós Go- Samuel Mllc-Dowell filho arre
mes de (5liveira, candidato á depu- batou e rasgou um placard do 
tado rederal. . «Diario do Eslado» Que h/lvia 

rava cert/l. /l Casa de Saúde Francisco Ar~oEn:.te'ilgtode~~f~~~ r~de~~i dr, sido co.llocado, tambem, nlls 
Na queda, ao passar pelos Guimarães. .:: Pelo .Max» cbegaram o~tem proximidades do referido café, 

a esla capital, vindos da Laguna, O Sr, Ernestino de Souza Fi-f t d OQUE E' RODAX " os seguintes passageiros:. Henriqu~ lho aproximou-se e fixou in-O manl es O O sr. Ide Brida, José V. FerreIra, Lourl- sistentemente o Sr Samuel
• vai B. Menezes, Alfredo de Castl'o, . ' 

João Alberto _.-. . 1;~ad;is~~,:eJ~~~ E. [~~lOdaO~~~~ ~o~~~~~~~,F~~~~~ ~~td~~!e~~~ 
, !,ODAX e o maIs aclual e BCl'Dardino J: Mayer. Bernardo discussão em termos violentos 
Ideal _preparado p/lr/l c0'!lba- Knaben e Maria Elia". . que lerminou em luta corpo
~~ as mo~cas e. formigas; , a ;;;;t~e~~pil~~~~~do~b~goar:g~tehOJ~ ral_ Os dois contendores IIC-

a? lem mau chelrl:! n.em e pa!s, os scguintes passageiros: José calmaram·se quando na rua on
peflg:oso para os /lnlmalS do- Hi~urdo NUDe,S, Celso A!'thur Oli- de se haviam reun ido nume
mep"cos. . , c~':.':;s1I~~·~c~oJ!eo.~~1~~gu:s'A~'~~ rosos elementos governistas,

lI/1ra _ extinguir as moscas Rebello. de um lado, 11 frenteunistas, de 
cO ocalhse RdODfAX com a prlo- _ Viu t~rrest~c, chegaram ontem outro, se registaram varios ou 
pr ai ro 11 .0 rasco nos o- a esla capItal vmdns do norte do tros conflictos. 
~%e.s ~rJop~ados, como se~ ~~\~~~d,aÃI~e.fi~~tõTiv~~~~o8~~v!1~~ ~eunlu-se no local uma mui
ct . ' ra~_.II, lampadas. ele O.ivciru, Rudolro SclmuHend e sra., tidao de curiosos sympalhizan 
I ~~f~· abt tourr td,e vIdros, I' H.llda e AgDes ~eDI!, Li!'y Bernar- tes das duas correntes, e, gra-I 

'

gOd ilSRODAX- - b mas / I raesd~ Vellozo, irmil Basllia, H, ali se encontravam, O sr, Sa 
EpYYIlDl, Jordilo Kremer, Co'om~o muel Mac Dowell pai o eofren-
Sabmo, JoaquIm Schultz e MarIa 
Alice. 

I I 
PHILlPS 8361 

Este receptor de preço con· 
vidalivo lhe proporcionará 
todos os programmas sul-

americanos. 

Preço Rs , 1:250$000 
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Rumo a Alagoas 
-

Maceió, 25 - Está sendo 
esperado o sr. Costa Rego 

tou profligando ~ua '/llilude: á 
intervenção do escriptor Ab. 

uar Bastos deve-se não ter 
gavido nessa occasião uma 
novlI ~cena de u i1at~ O 
dois Mac·Dowell, p P~i e 'fiIho~ 
se retiraram então pal'a o es
crlptorio de /ldv~cllclll que 
mllntêm nos IIlr0S da Confeita
ria Cenlral, á rua João Alfredo; 
a mullidão acompllnhou, ac
clamando enth~s!lIsIlCamente a 

lJoli.uu Cõ51i'Ü ~ vat·,o~ OUfi'OS. 
MaIS .tarde, ainda em conse- V·~ E . 
quenCI/l dos mesmos aconteci- Ia sportlva
mentos foi dddll rigoro~a bus· 
ca no edlficio em que se en 
contram Installadas as redac · Fulell6J 
ções e olficlnas da -folha do Rio, 24 - Foram os seguin. 
Nnrte». tes os resultados das partidas 

de fUlebol jogadas ontem aqui:
B/lngú 5 X America 2; Flamen-O f' go 2 X Flummense O; Bomsucca e e oassuear cesso õ X S, Christovam O_ 

. ~ 
RIO. ,,5 - O mercado de ca

fé ':,sleve firme, mas sem alte · 
raçao nl?s preços, que foram 
gs /''15

uln
!es: typo 5, . 15$000, 

, 4", 00, 7, 14$000. 8, - , , . 

48$000 a 60$000; mascavo, 
~4 11 45$000, 

Cura radical 

H h"dde V·emorr DI OS e anzos 
Sem operação, sem dôr 
(melhodo do prol. SI'card) 

O II1 DI1DL BO"BnID p. 1'1 UUU 11 11 
FLORI NOPO 

457) A L~v,_28 /lech~:rd~ed~ qM~~h~u~e~~:' 
- visam, fins prlllicos, quais :le-

Cessou o estado de alarme iam sondar ilinerarios de 11· 
Madrid, 24- O Conse'ho de n~as de Ilavegação aerea que, 

Minislros em sua reunião de dIspondo de bases do Arclico, 
ontem, occupou-se dos orça- possam encurtar trbjectos en
mentos mil!isteriais e exami- tre a~ mas:las continentais da 
nou as medidas tomadas pe· Amerlca e da Eurllsia, crUZlln' 
las lIuloridades policiais por zando por cima de regiões 
occasião da última tentaliva de constantemenle cobertas de 
subversão da ordem. gelos, LEe WiIIson, 

O sr, Salazar Atonso an- ----------- 
nunciou que emborll o 'llinisterio Alto Negoc."o Ven

S . Paulo. 24. - No iogo de 
ontem, do torneio exlra, o San
tos derrotou a Portuguesa por 
2 X 1. 
-E"x'pedll'ões ao Arctlco 

v , 
Londres, .:selembro IU,r.) 

~as quatro expedições brillln
nlca~ que foram esle verão ao 
Arcllco, du~s levaram o~jecH
vos exclUSivamente sClentlfi_ 
cos, dedicadas a pesQulslls do 
m~is puro interesse geogra
phlco - aq~ellll !=heflad/l pelo 
lenen!e Marlln, Llndsay. e 11 
oUlra,sob o ~ommando dos drs_ 
J, M. Wordle e Longstaff_ 

O teuente Lindsay e com
panheiros visam explorar o in
terio! desconhecido da Groen
landla, emquanlo que o gru
po Wordie-Longslaff está en
tregue a pacientes e minucio
sOS trab?lhos de c~rtographill, 
nO archlpelago Arctlco, ao nor. 
te de Canadá,

A expedição da Universidade
d O f d . 

dae;'1 et~~' s!~~o eS~~~li~~~~ p~;:~ ~~~ A~~~~~os~fi':,': W!t~~', ~~~; ças á !ntervenção de alguns r':,solvesse autorizar a declara- . de se 
leve pincelad Nuvllrro Lins e IiIha, Armando A- destes, la-se restabelecendo il çao do Estado de Alarme, no por preço de occaslão o ar" 

A os a, morim, Amelia Mello, Hcitor W, calm/l, quando appareceu o es- momento opportuno, agor!!, mazem de seccos e molhados 
15 m. fCfl~ q~e o c~~em Idos Sa!,l~s e João J. GalloUi. tivador José Avelino empu- porém, não considerava ab~o - sito á Avenida Hercilio Luz esq, 

~o~r~:'c:n ~SIV~:~~~~s ap~í~ pa;a ~I~g;~e"ld~n~~~d~i~stc~~c:~r~: nhando um revólver e desafi- lutamente nec~sarlo, visto. ha- d. T~avessa . Argerlina. 
ca-se na se ulnle fôrma: _ les pessoas: Eisa Nees, Felix Heiz- a!,do, em termos de b~ixo ca- ver desaPl?lIrecldo . ~:I motivos O mteressado poderA eaten
Colloca se ~ 11 d! mann, Carlos Hildebrand, dr. p, Mo- 'ao, os chefes frenteumstas que que poderiam lusllflcar o em- der-se no mesmo armnem com 

prêgode tal medidll de pre- o seu proprielarlo.
caução, 5301 5 -I 

L t I d 
v 

· U a corpora entre OIS
I-tpO I ICOS 

_ ---
Belem, 24. - Depois do meio dia, encontraram-se no 

caFé Manduca, um dos mais Frequentados desta capital, os srs. 
Samuel Macdowell Filho e Ernestino de Souza Filho, por 

que Viiljll para aqui via Re~ netra em seguida no eSlllbJe- esa rontar o sr. oUla F,lho. Novamente eVItado um conflicto, 
cife, a bordo do ~Cuyabá", cime~to e IIIi en'contr/lndo o os p.er~urbadores deixaram o CaFé Manduca deante de grande 

~h~~:~~eD~~~~i~~~~~~t~h:felle~i~ questões politicas. Os dois adversarios entraram, após rapida 
tuacionistll José Avelino diri - trocl de palavras~ em luta corporal, causando grande escandalo. 
ge-se para a mesmll confeila- Separados, os dOll c~ntendores se aquietaram, por intervençiio 
ria, não se sllbe com que in- de amigos de ambos. Momentos depois quando tudo já havia 
tuitos sendo recebido com es- serenado chegou ao C F- J - A I' 
trond~sa vaia dll multidão' e d F' S a. e o sr. ose y~ mo, que procurou 

A vlclorta de amllnha sera ;---- _.- Acredita-se que a presença do médico Agostinho Monteiro. multldc1_o que se agglomerou, attraida pelo escandalo. E como o 
cer!lImente uma a.~rora ~ara Rapto de u~ JOrnalista c?n_bec~do pollllco alagoano mllrchi'! em dlrecção 11 este, sr, Jose AveJino saC:lIssc do revólver para a multidão, Foi co· 
mUItos, mas tenho Ja experlen- Havana, 24 O sr_ Carlos vIra crtar d,fficuldades ao par ' que lambem é flgurll de desta- piosamente valado Acolsado o Ir A I' f ' C 
cla de outras occasiões e sei Garrido, editor de «La Voz», tido situacionista em cuja ch/l- que nll frente unlclI com o vi- F' . S a' d _' • ve Ino re uglou-se na on
que ellll nada m~is é d~ que a foi rllplad? durante a noite por pa foi incluido, ~pesar do par- sivel intuito de lI~sllssinci-lo, e~tarla , erra. uan, o~ pore,m, penetrava neste estabelecimento,
lu~t1ça d!! posll?rldadl? fao ~/l- desconheCIdos, armados de tido 11 que pertence ter adhe. O aggred ido. num movimenlo FOI alvel~d_o por dOIS b~os, VIndo logo a Fallecer. Ignora-se quem, 
drast~ para _os. verdadeiros metralhadC'ras, O r_aPlo d~u-:;;: I'ido á organlz/lção partidaria rapido, segura o braço do de da mulbdc1o, tenha atirado. • 
Ideahst!ls e tao rlsonhll pllrll qUllndo o sr. Gamdo deixava formllda pelo interventor Osa- 50rdelro e desvlll pllrll o 11110 O Facto caulou grande agitaçõo na cid.de onde OI anl
os bons aproveitadoree», il eéde de um clube. nlln Loureiro, o cllno dll IIrmllj ouvem·se, no mo••1 mostrlm extrtm.mlnte enlt.clol. ' 

r 
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