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o cad8\1cr àPP.areceu 1 ~ Estio pubiicadas as 
boiando. pela ·manhã, ã et~"; linhas Ileraes dQ pro
na praia ~a Qloria .\ti ~ ,_ 2Tamma 

Da p!&la d Santa Luzi~ um ':"• ;' ~ " f I do1'I~!:~j~:'~906tre:nc~::~o~ I A 8'1 ,'I'\:tU~8, - ~o ~ ~·f,. Alvaro ~8 Car,a~o 1&nb~~~bt}"f... ra -ta!,.p ~ 
mbrullio de roupas de ho- do partfdo cuja ela lia ..... 

meDf,'fusadis, .e com o seguln- de .er IIUUJZItda por ' ' 
te bilhete, !escripto a lapls: Se)', ex~batudor a. .... 

• "'Nlo po~o mais supportar . O DOVO .......... P • 

• Tida. - Rio, 11 de agosto !,V, .'(;' InUtula PartIdO Une ..,. 
d 1930. - LUiz Rodrigues da ' ',; '.' ~l~o. tu pron.ao .... 

~~le~~~~':~~~O~~Cg~:;':d~~,Telegrammas trocados êntreos" ~rs. 'Ptesld~IiI~~5,'~~~a::.~.~ 
ci\"Ule\"ou o embrulho paral---- ,.' teDÇ&o de relaç4eM ....... 

Il delegacia do 5' distrieto po- . . , Com u uç6ea ridaUa e - 

_ ::'mis:~ro ~a:~~eg8~iD:'a~ da_Rep_~blic~d~~_Parahyba .r~~m~E;~':.e!E 
: ,;; . O caso foi divulgado e 10-' Nli'çnõ::;,;- ~~:>......._ -'__•__ 

\, "go appareceu na delegacia I EI .... ,~ VV..- ..... •....._. 


, ,,~~ SevcriDo Rodrigue~ da ,cruz,\ . . . " , . ma'd" P!>1i~~à;lJateNa YIIadN

'~ :): 'da Fortaleza de Vlllegalgnon RIO. 18 (A: A.) urgente. , Ipa~z ullllnatum sobre o caso de Ipubhca pelo sr,. ~rE:Sldent~ da p~Ia. sereDlda~e ~a razão, do pelo novo pártidoatlo W qH 

·.'c, " que disse Ser a roupa do seu I O sr. Pre.sldente da Repubhea i Pflllceza. . . Parahyba transmllhndo, ~a. !nte- d!relto e da Justiça. . Atten- se referem a aUrtbu~ do dt
.;,c..'-." irmãq Luiz; viuvo. de 30 an- recebeu, hOJe, do dr, Alvaro car-j As repeltdas conferencias da.! gra, a m~nsage!'1 «;lue dirigIU ã I Ciosas saudações '<8) All'aro reito de votirb mulher ,. • 
: nos, antigo empregado em ser-! valh~, presldcnle da Parahyba. o quellc general com o governo d? 'I Assemblea Leglsla!lva. ,de Carvalho, preSidente do reconhecimento da lU eIeII

VIÇ08 domesticos e residindo \ segull1le lelegramma: ., E~!ado versaram sobre a P?SSI- .~xmo. sr. Presldenle da Re- ;Estado. bllidllde' ás fUJIcç6ee ...... 
eom elle á Ladeira do Faria «Tenho a honra de Iransml.tr! blhdade da occupação de Prll1ce· , publica. - Palacio Ouanabara.- ! Em l'osposta ao telegram- tivas. · 
n' 18. Ia v. exa. ~ 1cô~ do telegramma !za por forças federaes ,e medidf\s iA fim de dar conhecime!\to a v. :ma do sr. presidente !ia Pa- '. .cC:, 

- --O.IDilt"lll.heirõ coutou enfio ,que expedi, liomem, ao \lOSSO re- Ique o governo.da Untão ~eseJa- i exa. da .actuação do meu ~over-' rabyba. o sr. . presidente. daj--"-.- ---. '.. ' 
que Luiz vivia ultimamente presentante do Senado sr. Ve- va por em praltca para evlla.. o !no relahvo á erdem publica do ' Rel'ubltca dirigiu o seguIDte: A" ~·f ",h-. 
l'nfermo e desempregado. ra- \l3RCio Neiva: . , derra';1~ de cangaceiros nos Esta- : Est~~o, bem co~o manler uma ! «Alvaro Carvalho: presiden- s "misses".QU; ...~aol 
zio talvez pela qual ter-se-ia I · De Parahyba, 634-~18- )5, i~os vlsmhos, dccl~re.ndo, eu, por ;pohhca de moraltdade, de ordem Ite Estado Parahfba. . . . . ,..... ":', 
suicidado 118 hrs. Senador VenanclO Nelva IfIm, r:ue prolestana Junto ao go- !e de concordia capaz de promo· ! Accuao recebimento do te· ReCIte, 19 (A, A.)-:;-A bordo do_ 

Effeeti~amentc foi o que IRio. A fim de evitar explorações vemo federal e ao pais conlra: ver o progresso e o bem estar legramma em que \I. exa. cCuyabá» e ·'Yes.t~ WOfId
, aconteceu porque hoje pela pofiticas sôbre a situação anglls- medidas, que attenlasscm á nos-: da minha terra, tenho a honra transcreve ° que dirl~iu ao chegaram as mISses . ~ 

, manhã. seu corpo appareceu tiosa que atravessa a Parahyba, sa autonomia, Ide trausmittir, na inlegra, a men- , sr. senador Venancio Neiva ~ubana e norte-amenana que 
:~ ..·.'·., bolando na en~ellrla da 0\.)- peço declarar ao Senad,: ,> fi i~_11 E'!1 face da d('c!ar~ção do sr' sag~1H Que dirigi á Assémblt:a '\' sohre 08 IIcontl:cimentos que roram alvo de grandft 1IIIIIÍftI· 

. "" _, rio prensa, que meu governo nao Presldenle da .Repllbhca em te- leg.slativa em cinco de Agosto lações populares.. O .Watrm 
j",' Retirado dos aguos [oi trans- recebeu do general Wandel"leyou legramma dalado de 12 de que pedindo para o seu contexto a --........ .. - -- , ,, - - -- W?rld~ prosegulu · 

portado para o neeroter. lo do de qualquer oulra auto.ridade do Is. exa. deseja. apenas, pacificar ponderação do argulo espirilo meIO dia levando .as mines c.. 
I. M. J,egl1l onde Severino o . - . o~stado sen.tabsolut:Unl;nteimis-!de v, exa. • I *,0 Os adversarios per- ba e Estados Un~o$. 0tItAI 

óreconheceU. .·0 A maldade humana clllr-,s~ na Vida parbdana e na -S..s. Membros da As;;emblea I m:mentes e profissionaes passearam pela cld.~ !'C ....,. 
, A policia, do 5' districto re- não tem Iimiles, E' .incom- admlll~5tração . local e _que a .oc- legisl.aliva., J::rnl~~~oo~ n~o~~!~J~: ~s~ moveI, sendo fesleladUsima.. 

Pirou o jacto. j mensuravei. c~lpaçao ~or ~orç~s federae.s nas l O 1I10mmavel allenlado qu~ tão causando males eviden. - --------
,,_ _ . . . O apHfeiçoamento eon5- dlv~rsas I"c~hdades era I~vada 1a ;fOubou á Parahyba e ao BraSil )il.~
~'" " tante .qUf'. ap~esenta re,ql!Cr, ... .$ffello em Virtude do arltgo . ~8",0 gr~nde, Preside!lt~)<!ã9 ~. tem~~~h...!!::d.~: _a~c.." I~'t .; ~ ._.. ;'" ""_. ... ..,, . n de" tõdos nós, ' lima dose numer? quatro, da .constltulçao'l soa .nterroll1peu em meIo . mm· Nenhum exemplo dessa . ..-.... • •~.:~. geral de desconfiança, ou cletemlln~.u as for.ças e~ta_doaes, sagem que s. exa. se achava elo· . d . r~A palavra doI

_ _ melhor, de previdencia con- que. man,I~~ssem as poslçoesoc- botan~o para dar co1)1a _a essa ~~~:.~~~1~~ ~~ot~~! ~m~;~ ! , .~\C,; 
~ . tra üs males COIl1 que nos cup"das alé segunda ordem. casa aa~ grandes reahsaçoes do actuaJidade brasileira. I'RIO, 18, _. <? sr. A,!to

mo Carlos envrouo ...úI!t-RIO .Grande ameaça o jll'oximo. Acompanho . al~ento o desdo- seu. governo !lo .anno a~minis- Não. liveramos ainda. alé ..seg ..... 
, Parece que nos espirilos brar dos ~~ontec.menlos. a~uar- t~at.'yo que hOJe. fmda ,na Impos- ha pouco, devido a cir- te telegramma. ao sr, A!y~. 

- . ,mais calmQs, cheios de IC- dando o l_sllltadQ da .medlação slbllldade malenal em que me cumslancias diversas, quc ro de C~rvalho· '.C 

RIO, 18 -: O ~r. Oet~lhQ ; ,. flexões profundas c fl11- do governo d,a Repu~hca. . acho de entregar ~ apr~ciação ~c não. vem ao caso. exam;- I · Presldente Alvar~,:c de 
, V~r,as envIou (> seg.Utnle pressionantes, a perversida- O. meu gO\ erno ~ao ahmenta vv. exas. c do PaIs o. Impresslo- r.ar na administração:) repu- Carvalho - Parahyb~-:;;; Ao 

te.egramma . ao_,~~~ ~.Ivaro de quando. floresce, encol1- dese~~s ele sllbversao e de de- nante documento a q~e me re' blicana, para não falar na I receber. o VQSSO .déspa..-tIo 
de Carvalho, Pt<·,uc...c da "'I tra um meio de cultura sord"n. . porto. trago ao conheCimento. de oulra, UIl1 governo. que i ~ rclatanuo a 10c~hzaÇã~ d 
Parahyba, em .r~spo~ta ao W onde com to.da a seguran- O Estado precisa de paz, de VV. excias. que o farei opportu- houvesse envQlvido e en- I t~oJlas do exercito em ~. 
que este lhe dirigira , ~ ça toma as iormas mais modo a ~s~e.g urar o surto de namente no decurso da presen- frentado, ao mesmo tempo ! !Ias zonas do Estado, drvo 

. variadas oriundas de ima- progresso. IIl ICladQ pelo meu pran- te sessão legislativa. os problemas fllndametacs IJ'l Jun.tar aos vossos os inc'Us',.'. 

·Accuso o recebll~ento ! ginaçõe~ diab(>lica~. teado antecessor. Em vir.t~lde, porem, da delica- e plÍmarios da nossa ü('c, WmaIs veementes protC$tos 
do tel~ramma de v. ex., I Este caso. da Avenida Como affixeí, em mensa~em Icleza pohhca do m0';1ento e das nomia. ~ contra esse acto .que~ lrr' 
comm~!llcalldo a .occupa- Atlantica é typico. enviada á Assembléa Legislativa, pesadas responsabilidades que Não tardaram, (IPÓS os de embaraçar ao goVt'mo 
~o mlhtar de yar~as loca- Não resta duvida que repetindo o pensamento do pre- me cabem na substiluição even- esforços iniciaes, os felizes I da Parahy~a a a~ção ' QIIt'. 
lid~des do . terr~!~rt~. par~- , devia ter sido um pesqu:· ~idell\e João Pessoa, O · meu go · t~!al do g.r~nde Presinenle urge resullado~ dessa \lova po- ! com energia. preclsa ~-
h;031!0 pUI forc;as fedelat:s. "'I zador, um homem habilua- vernl') garantirá a vida -e a pro- a~zer ~qll1 que estão traçadas as· fitica economica c adminis- 'II~ volver para dar Co~t~ 
ConfiO que essas. f~rças, W d,) á calma dos laboral". pnedade a toclos os qUi! depu- dlrectnzes do meu governo pa- traliva, desmentido os mais li aos rebel~es. O faclo . •m· 
m.ante~o com ries que preparou a terri, . 0, porém, ra cojll ohjectiva~ão. efficie~te, ~s' audaci'}$os n"galivisla~. , port",. !Idehdade I zerem as armas, eVi!and \onseqlle:lleme!,~. 
as tra.du;ões .glonosas ~o I vel injecção, quasi causa- quaesquer entendimentos e ac· pero me~ecer o deVido apOlO des· A nossa moeda alrave:;- I num altentado aoexem,do 
Exert;Jtu NaCional, s~berão dora da morte de um di;.- :ürdos. sa egregla corporação e de todos sou o mais longo periodo dos poderes lo.ca~s . e ,: tm 
r~speltar a aulonomla dq tinctQ rapaz. Posteriormente as Justiças do os homens de responsabilidades de eslabilidade que já leve I agç'ravQ ao pnncl~ , t~ 
~Iado. Se entrelanto, co11- Dahi um instinctivo re- Eslado e da União tomarão con- no Eslado. em todos os tempQs; com rahvo, consagrado :peI~1'! 1ri 
Itnuarem os ~nales que ~c- ceio, graças a Deus geral- hecimenlo dos crimes conforme Conforme já lornei publico a emissão fdta sobre em- fundamenlal da ·R~§!1Ca. 
tua~en.te af~lge;l1 ba altt~a mente infundado. dos hll- c alçada de cada qual. Saud.ações em documenlo largamenle di- prestimo ouro, guardado co Cumpre aguard~r 'o , OéSdo" 
e .erOlea ara.y a, na? mens de espirito concen- (a.) Alvaro Carvalho, preSIdente fundido nesla capital no que mo reservlr para os momen- br~mento da atllt.ude uw' 
devemos descre! dt;.. ~~s: trado que comnosco co.n- do Estado>. Attenciosas Sauda- conceme a política geral não me tos de crise, de combate e nllda. peli> I?res~tt da 
pertar a_s ener5la~d ~I~ I~a~ vivem. Ições. Alvaro Carvalho. Iafaslarei dos compromissos dv de fog;:;, para ser então uti- Rep~bhcI, cu)O~ .~ ~ 6' 
~a Naçao, tra UZI as. em No congre~s(>, onde um O Iclcgramma a 'que se refere meu partido para com as ideias lizado, como o foi, em par- ~orb!tantesdos I.llnlt~ coq..
é.m pr~\e~~o f~t~:::I~a~o~ ~ recolhimento. intimo faz o sr. presidente Alvaro Carvalho sustentadas pela Alliança libe- te, para nossa: def~sa; pa' ! tltuclonacs, certa~n~ dn,. 
Ildao.~u d d R' O d com que os iIIustres senho- e que lhe foi enviado 110 dia 12 ral e internamente é meu firme gou-se urna afflictiva e op- I ~rtarão a c?n.sac:naa ... 

.. art .a e o dO õ ran e. res demonstrem, eternanten- do corrente pelo sr. Presidente proposito apoiado pelo pres- pressora devida flucluante; clona! na mals ..Ju.... S.lifiadl C' 
~~Tü1}õ ~~R~~~s~ - le, um mutismo imprcssio- da Repub)ica eslá assim dirigi- tigi~ moral que me dá o nosso conseguiu-se não apenas /b deCidIda repro~o.• 
,., . nante, nos faz suppor que do.: .Presldente Alvaro de Car- parhdo pela p a I a v r a do equilibrio mas saldos orça 
; N elles sejam . callazes de ai- valho - Parahyba. - Accuso senador Epitacio Pessoa ma~ menlario~; consoIiClou.se .~ ~~. 

gllma perversidade. o recebimenlo do telegramma ter .uma politiea de morali- ordem em tudo na eeono • '. ' 
Quem sabe se algum que v. exa. me transmitle, na in· dade, de ordem e de eoneor- mia, nas finanç~s, na admi: O raid a~to!!io~ilistico

", A 5lm"ortação de car- desses, em seus gabinetes, tegra, a mensagem que dirigiu dia capaz de promover o nistração geral do paiz. MontevJdéo~R,o de 
. néiro. e ovelha. não preparam pacientcmen- á Assembléa do Eslado. Já a progresso e o bem-estar da Os profissionaes da op- Janei~o 

te o virus da eloquencia e linha lido e agora a reli, fic?ndo Parahyba, na esphera admi- posição, pMém, trabalha- MONTEVIDÉO;H9 IA. A.)
."?" Lt,ndres, 14- O relatorio que sorrateiramenle vêm certo da consciencia Que v. exa nistratlva não me desviarei vam na sombra para, im- O ministro Hélio'(!obo offefta'O'an

nual da Inspectoria dos Merca applica-Io em coHegas, na tem das suas responsabilidades das normas de rectidilo hon- possibililados de negar, len· um banq-lIete .aos ..klmobIia . 
dos1'de Londres ' demonstra que occasião de abraços lon- que são grandes e dos desejos radez e justiça do illusue tar destruir toda essa obra que vão realizar li raiei MeNte
em l 1929 a - Inglaterra 1;lIportou gos e affectllosos antes das que nutre de com dignidade e pa- presidente que auccedo; quan· admiravtl de um governo, vidéo-Rio de Janriro ~ I _*toe 
:;83,752 toneladas de carne de sessões? triotismo, apaziguar o seu Es- to á ordem interna e á auto- e bastou que atirassem, convidados. 
vaca e 28L541 toneladas d~ car Isto é bem possivt!l. tado. nomia do nosso E8tado man- afinal, o paiz numa í remen- ;,;,;-;,;,;,;;;.,;,;;,;;;;;",\....---- 
neírose ov~lhas. ~~~';':~~~~::~sr~do~~~~~ gQ~:r~~efiq:eii~e~~~ ~:~P~~iÇS;~ ~~::-e! ~~~2~f::!ae'!ftee ~~ ~~r: ~~r:~d~ci~~Q ~~Ii~i~~~ p~~~;~Olâm 'oo Eatado dDe.ssas cifras, cabem as parcel' 
lu M'guintes a palzes sul-amerI- nos~o Parlamento. que não com imparcialidade, para que se relação aoeaso de Ptinceza curasse a principio obscu· p;or eUe vQjo que ... ~u. 

se callçam de fallar, de- realize o seu nobre proposito, o meu governo offerece ga- recer e depois, audaciosa- mantem RI caeamu p&tr6olt 
"..DOI: monslr:lIIdo claramente que sem absülulamelíte me imiscuir rantiade vida e de proprio- mente, negar.- cas directrUu pode __ 
cU. dê' carne da ..vaca; 31.1 54 lo' em seu sangue está inno- lia vida partidaria e na adminis· dades a todos que : abando· São evideiites . os prejui- ceno que pode'" oo.tar oom 
neladU de Gl rnelros $ ovelhas; culada terrivel molestia, que Iração l()Cal. .' .... .' . narem as .- arma.s .\confórme zos causa~ospeIQ ' desén- ~ .collabora~o I.IIIpucIIJ do 
UrapI': - 9:3QO:ó'toneladas de 

. Argentina: - 175.41 t tOIl.I~-

n~o os deixa ficar silen- Peiisô Que'denlro de pouco tudo '-c!Í1$promlsilo :soleíi~emente 'cadear- c'riminosQ de tlnlú GóVerao Pedtlral, 0lljM ..... 
ume de nu; ~qª5 ., tàijeladas CIOSOS. .. estará· l1orrytalizadoc na Paràhy~ luumldo p.to meu prllltea- PI;xll6. e .pot' tlk,.vcndo- dJd.. pwtu em ex" q&o 

~~s, quem . s.er~Q esses de mo~õ .à po~çr ,y:exa:'~:~!!gl(l ar do Inteeaa.or. te o que ricotI indnlructJ. 8Ó ..lIam. completa paotIJde """Iroa c o"lhu'".fii;j:,~~·.' ~ esplTltos ,dealc~lmlstas que' a1órck'lri e o b"ülaIho no KU ~- Aproveito ajndl "ti rell~ velmtnte de pf após • ttm· caça0 deRa E.tado 00111 ,,.. 
' W1WíntiJté" se C'ri~ "~ tMiô co 110rmt nif«ta nll lua opportullld.de 111 que d.lriJo pntalk, l!6de IV -se li IdU ai ,arauU.. ,.ra a .. 
inleTnHIII~ C1.11tura e pro- m~~nn. AI~nào..a1 uucla· 1& m nM(Om • n. x... IOIldn da obra iA ~ !lll Dolo e oxetellllo do. pc.
paa-açio do letrivd ~ pu. ~.. (I. W~ LM"", P ra .ppen.r p.ra a IIlbltl· di ~ o ~Io qut' der. atadu.... Aaeacloeu 
drrolO (,mnen di tIOquen· E' «te o tc6f do ~ml lIliolo d.. patx6 pollUou ,... ICIII I impalriotica C' IIUCIIQGel (.) IV~ 
cie? - r; l1IriP1o 10 Ir. Pratdmk di Rc- lia. 4-... .......... nefltll CUlpuM. úlJt , 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:opportullld.de
http:Inteeaa.or
http:consoIiClou.se
http:tua~en.te
http:Impresslo-r.ar
http:governo.da
http:Iransml.tr
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.o;Elllprasa Hacionâl i. -NaveuaçlõHmpckf 
~ :rf~USl>ort.e rapido de pi,ssageii'os e !lé'· carga~ com os 

~pa9t(etes «Cal'l Hoepcke», ~Allmp> . e «Max» 

tinha' Florianopolis-Rio de Linha Paranaguá, escalan- Linha 
J ànéÜ"O, escalando .por lta-
Jâhy; ~. FrancIsco e Santos 

\, ,',c. 

P~uete Carl H8.pclll, dia l' 

-:PÍlquete 1"18. dia 8 

Paq!lete elfl H".l:kl, dia 16 

-Páquete bal, dia 23 

-":~lda8 ás 7 horas da manhã 

do por ltajahy e São FloriaI!opolis
Francisco Laguna 

Paquete Max. Paquete Max. 
dias 

dias 6 e 20 2, 12, 17,27 

Saídas 
Sa.idas ás 22 horas ás 21 horas 

. A viso-~~~~~cgeruRir!ruM~~í'a~tl ['!l1l8ugelro& e C!lrgns e leno pelo 

, PASSAGENS: Em visla da graode procura d<l l\CCOOlIDOdaçõc!:l em nossos 

-- vapores, sCÍfmtiHcamoe ROS srs. interessados que só nssumiremo6 compromisso 


com os commodos reservados, até ao MEIO DIA dn saida dos nossos vQ.pores. 

. ORDI;NS DE EMBARQUJ;:-Para facilidade de serviço só daremos ordens 


, de embnrquc até ao MEIO IAA lia saida dos nossos vapores.
Para pl\Ss3g~ns , fretes, ordens de t~mbnrque e demais inform"ç1jPR. eoro os 

propriciurios 
.Carlos Hoepcke S. A. 

Rua Conselheiro Mafra, n. 30 

, . "=-~BB..aa~.1N"1IB 
- -------_... ---------~ 

aODoeuo e ....oaa•••G••••~•••••••$ •••• 

C. pagnie Générale Aéropostale i 

(OIf!l~1V ~~no --.....~ Correio"'-- CORR~ISU~,-~fí:~~~ ,.. .;~ : 

~~ Aereo ~~ . : 

Para o Nort~ e Sul do paiz bem como para Europa 
e Repubhcas do Prata. logo apos a chegada. .;;,. 1\ 

A correspondencia deve ser entregue na Ageacia da Companhia DO' t 
_ á Praça 15 de Novembro n 7. "f 

Serviço de passageiros para o norte e para o sul I,) - . / 
I 
 Informações na Agencia , •


Fftioolo..mento de malas' Norte-As sextas-feiras ás 20 hOl'RR. ti
lIiIiI • Sul-Aos Sabbados ás :W horas. O 

1 •• ~·••••••••••••a•••••••O••••D.D••••1 
-=-.......=----==== = ---=-=-~="""""""""'" I
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1;···········1...........: 


CABOBA. B M~~ACA.· de HoU"nda 
ptep.1do ptto Dr. .........0 ........ 


o rd 
doi drpInIIYOt ,c:..~==~~n:'" t.pInu do ...... 

- 11. EIKOP~._;_ ~ ~. ERIA • A. W lO_' - IIlAO - ,,~ 

AI mulhere~'4 iÓirem-<:, muito ~; mais do 
que os homens e àdoeccm muit~_ mai3 
facilmente do qúe eUet. ;, ~ 

Isto não é- nenbum sqredo' Para os 
bono MediCOl. 

O organilnlo dà Mulher é muito mai! 
dtlicaoo, muito mais vibrat·il c mais 
aensivel do que o dos hOOl(!I1 !=; , 

A prova é que UrD SUStO ou Mp-uo 
Repentino tçm ~mpre efeillJ~ rua;!; 
desa!tfO!OS e conscquencias mais r:-r:l
W!~ para as i\'Iu\hercs. 

Algumas mulheres são tão ~('nsi\'~ i :;:, 
oe !Cus Nervos são tio delicados, que 
basta ás ,"eu! a Ll!itura de um J{(J. 

rnanC'e CC!l\o\"cntc, um ::lt"orrecin~t.'nto 
ou uma noticia incgpcrnd.l , p:lra que 
ccrtofl Org-;iolol iul.CI'Ull:t (:\) 111(,<:'::111 a "drC"r. 

Mesmo as Senhoras mais ('alma:;, 
que se julgam milis Cortes ~ n:!3jgnada~. 
COntm 01; defgostos da Vida, wfrt"om 
A9 grt\":~r. C'l)nscqlJfmCÍRs etc Su~t"'''''l, 
Contrariedades ou Comoçül"!s Violcr,~;\~. 

Urn..il simples Raiva, um Sobresalto 
qualquer, até n:l.3 nrulhcic!-t de mai('!" 
rcsignilçfr,,,. ,le m;:is cor.,~~n) , de rminl') 
mais firn:e c que paret:cJa ter ~p: I",r. . 

diáa Sal'ttlc, causa sempn: tr:t.nswrnns 
e perturbaçõe~ Organica!!, <lHe p~dt:m e~r 
o come~o de certas Doenç;uJ P ",rigOit\3. 

As Se:thor.ls que p;lrec:cm mal:; tr~n· 
quiliaa c paciente!;, contcm!o e cmtõ~ 

dando magua~, disc:lborcs c v:.=z:a!"C9 
&ão, no intimo, t al) imllrC'ssio:l3\"ci!l e 
a;en&h'cis quanto as ot:tra~. 

C'nn tP,f ~B l,.:\Crim.."\5, uiio. l;C QU(>h:"'lf 
(te nilda, sorrer tudo calótdn, como uma 
santa, domin;Jr·S'! nos 1T;<nh~n!03 r.ta!S 

rlolor06M, exí~c Scr.1p re Ut1\:l forrír.· 
sima Tensão Nervow, que equivale a 
um grnnde c llU~n;o sofrimen to. 

Garanto ser ~te o Rupremo lI!ofrt
mento, a dor suprema , a V(!rdadcira 
Tortura! 

Nada abala tanto a ~úde e "rri&e.l 
tanto 3 Vida. 

Nlo con'"l>1ll facilitar. 
Por isto, aconse!hamo~ a todas aI 

Mulheres, de qualquer idade, trejam 
velha. ou nl~~, calmas ou nervosa!, 
que leiam e façam o seguinte : 

Muitas Senhoras já ha muito tempo 
que. e$tão &arrendo do Utero e n~o 
sabem, nem, de<,confiam d~ nooa. 

Nio pode ha-'er Pft'ii<> maior! 

it
A Asma N c-rvosa, Prt IpilaÇ'Õe!\ do 

CoraçãQ, Aperto e Aeonia no Coração, 
Falta de Ar. Suf",-:a~ões. Senoação de 

..\pértn na Gargàilti ':>;' CançaçóSi~.~~ 

:,S;;:~O~t::!~:, ~,I~~~::.it:.e!~~= 
~r~·ig~j';,,:,a7:~~i~:.;,o:!d:~;,,: 
~~~:sn.~ C~:::' rC::e;~~;êr: 
l'cito, Dorr.s ntls CO!Jt3 ~, DOres . !las 
Cadcira!'= , Pontadas e Dorca nó"Vcn.;.'" 
tre. Tonturas, Trcmuróltt, Exdtações 
NcrvOSõl :o, E6curedm~r;tüs da. Vista, ' 
n~!,n3 ios, Zumhido nos Ou\idos, ~ Ver.. 
tigcns, At3qUCS Nen'oSOtl, 'Eatreme- 
C'ilnen\ os, Formiló!'amentos SUbitoe. , l" 

C:&illlbras c Fraqueza dn.! Pernas, Su· 
O!'CIO f rios Oll AbundantC's, Arrepio., 
Dormem-ias, ~cn!'.3ç:"io de Calor em 
Di{(,;"r'r.tC"~ P;lrtl:'~ (b ('~)!"po, Vontªd~ 

de Chora:. 6enl ter MoI ivos, Enrraque.. 
dn,,.ntoli da ;\'1~moria. ~.lol<"za. de Corpo, 
Falta de Ani :"l IQ para Fólzer qualquer 
Trabalho, Frio nos P~5 e WJa~ Mãos, 
~rS\ncha ~ na l\:-!e, Certas Feridas, Ccr... 
t as Co')(:dras, Certas TOS:le5, Ataques 
de Ht.!I1orroid3.!;, etc., etc. Tudo isto 
pouc!;iol:rc."\Ilsadopel'l' Ml)le~tiasdo Utero! 

Atio. ~ Gcnio da lIfulher pode ficar 
alterado. 

! \'6 VC7.CR n pohrt') .ioentc pensa que ' 
está scfrendo ele mllitóls ~\:lolc..tia5, M'm 
e!:lbcr- que tudo isto "em (10 Utcro Doent~! 

A pro,,, de que loUc!O \ 'em c!o 
Utcro Dotnte é que C~m o uso do 
Regulaóor Cesteira fodos este. 
Males deaaparr.cenl c a mulher sente· 
'.ie Ol1tr:\, como G~C r ' tada. aie
I re com a Vida e com o 1\1 undo. U,. Re~!lladl>1' Geateirtl 

O Mtlhor tl'atamento é usar 
Regl/lador Geateira. 


SimlSiml 

Regl/lador Ceateir. é o Reme


dio de Confiança para tra tar infla· 
m.1.ção do Vtcro, Catarro do Ttero 
causado pela inftf\m.,ção. Anemia, Pa
lidez e _'\m....lidão da. Moço., Ataques 
e Desarranjos NervO!'o. cau9ados pel~s 
l\loIestiu do lItero, ' a /Uma ' Nen'og~ 
a Pouca Mens~rnó\çao, a s Dor-c:s e Co
licas do Utcro e O\'a rio:s, as HC!:mor. 
rapo do U~ro. as Menstru.ç~ 
Eugernd.as c :Muito Fortes ou Muito 
Demoradas, 3 Fraqueza do Utero, a$ 
Dores da Menstruação, as ~.aça.s de: 
Aberto e as Hemorroidas causauas 
pelo Peso do Utero jnRaJT~do! 

Comece hoje me- SlllO 

Regl/rodor Ceateira 

. SAHIDA DOS AV/(JES DA C. G. A.: I - - -- l.irdt6r t-'.A. LÍI,har (.Ai.A. .1---~.I~:~~~I~~';~~;ii~~~~~~~=~ 

\. Peitoral de Angico
! Pélotense 
.. o habil clinico pelotense c distincto secretario do dou. 

. to Centro Mtdlco do Hospital d<l Sauta Casa de 
• Pe!o~as, dr. Francisco. Simões Lopes, assim clCpende bua

I, I opinIão, acclca do .Peltoral de Angico Peloteuseo: 
IJImo. Sr. Eduardo C. Sequeira. 

tido~~;~s~t:$~~oi~~q~~OCX~gfco~.~~e~~~:~;t~:~~t~I~~:I - de sob a vossa dlrecção. levam·me espontaneamente á pre· 
goar a~ suas virtudes therapeuticas e a aconselha·lo conl ffante em todas as molestias do apparelho respiratorío 

O acompanhadas de tosse. Sobre esta, a sua acção elCerce-sc 
• de um 1lI0do tão eflicaz e prompto, quenão se deve hesitar 
• em p~eferi·lo a qualquer preparado congenere extrangeiro. 
e :ft~~c~a~r~~ d~a~U~ua; ~~:!i~a~~~e~I~I~femi~~~it~ra~edj!iA~: .1° gg~W;a I~~~e merecer dos meui; collegas a mais larga vul
fi Pelotas, 2 de Setembro de 1922. 
.. (Firma recQnhecida pelo nolario A. E.Ficher). ' 'I" 

Çi 

Exigir O Peltlrll 'I ·a •• CI Pillt.... 
,D Licença . O' si I, de 26---~-9U6

,1'1 , Depo~jto geral; DrogariaSEgUElíll -:;; Pelotas 
·':~;;:c:z.~'k~~'~rt~i;e': ~;:~~~in&tva~~:~~ 

: 
: 
• 
• 
• 

I 
• 

:I 

PII••II-"(Phenixé o único 
nome ~~-legitilT1g emp1as-,tro). EX.lja na plf_à,tma,cla. o

E I ....., '-IIIIi IO. norre : .!!II .'~I. >:.,~III, O 

maIS ,antl2'°1 OmalS -' uSa-:
do e o m EUS conhecido 

SabAo Russo I 

J _u o,r 
" tnal-bl~"p.. 

....11.... 
provocados pelos incol11modos 

mensaes das s.enhoras são rapida.. 

~;;;;;j;;;a 
Este admiravd pr.~parado de BAYER 
acalma rapidamente as dOl'es, e resti
tue ao organismo o seu estado nonnal 
de saude. 
Mersmo os orga...smos1tIGIs...uc.
dos podenl tom"," CAFJÀSPIãlNA' 
com tOda ti con""', peü .. 

HÃO AFFECTAO Çi)nçAo - , 
HKMOS RUf.. · 

A CAFIASPIRINA é recomtnenàadacon
Ira dores de cabeça, . "",,'es.
DI/vido" ·:lores flet'Talgic<1$ e 
rhelul1aticas, resfriad"s, COIlS/?' IR,&"'~••I ' 
queneias de no;tes passadas em 
daro, e:tccssos ' Glcoolicos, etc. 

__.:.___ __-_____,._____~_____ 
. ' _ 

'" . . ,SAU~D A D ES?' Em. men'toria ·dos vossos mortos, ~nfeitae 0$ 

!. SUPER-HYGlENICO F. tUlIlulos com coroas, com flores de ·6isc~l1 · que 
IIr:o Hem &: oa~tlt•• 1lo4o: ' \0 Plnco d~r...." 11111\'1 " 1 PERFUMADO II sfo dUfavcls .e .que nilo (ell~ltl.

! 10'1 lt.I OIlvdlL EnI J<:IIM'J.r1 HVlrtque Jord.an" c.. ~ o "'Indo proleolor da j Recusac 1I111tacões ch madas •CorOas de me
~. I!e PArIAIIId Alltr10 v ia &: Cla.. de. peUe. lad l.peDla.el In tal em esmalte ou esmaltadas . . cujas flores ~o 

1CI •• 'O • ........... todol OI l.r:......J; ~e~~s de lata e offerecidas como sendo de ..Bls
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· ,I B L sobreIEncontrado morto 

O~~::~~ IAsltuaçao ua orraen8 ~o:~~ 
tarI'!.'g",,_ -:u,-:- " ., , " . ~ fJl11;I& Jlei tunmi; cmo. frQZZII 

• _.:::.i:~:"';" "., Um' inquerito ,sobJtie. as condições do ,q!1al ha tempos hav!~nIo 
Dlrecc:tor. ALTINO FLORf;S " , , " " ~ ':>-} notIcIas. - " 

Be.J úIÜi"c;s:;OTHON '(!'EÇA ' ·· das COIOnlaS productores ~ng~:~~:~:~arldê ~~!lnej 


• CAsStOL. ABREU francezas ceucerc8 'de,dóis"iiieies. .. . 
OenDte: jtH,o MEDÉIROS ' ,: NUll)a ;car\,l~il~: f-l~zzi ;~'pc1f'-

" " , veu que 'se achava ah' Pêf1Iido 
ASSI~~RAS: Londres, 18. - O correspondente do .Standard?, em deyido a cerraçã~ ~ e pedia que


35$000 Paris, ouviu os mais importantes plantadores de borracha aVI~assem seu pae de,. q,!e.~eu 

18$$000,,, ' , bre a situação daquelle producto, Todos elles, declara- UI.l1mOpensamento ..ld,OI
80 era ,dtng 

ram que neste momento não era possivel responder,. n~J!1 aleIJe. ', ' " 
200 
approximadamente. ás questões formuladas p.elos acclon18:, D'v '0 U ,~'" 

taR do grupo que representam. pelos consumldor~s '" I"elos '.. h.orc~ ~o I t~gua~ d 

proprios p~·oduc.tores. ' . _ deS~~li:J~n~ d~~~rdo-w:,~e; e~ila: 


. . _ 1139 A slt~Rçao .t~rnava.se cada vez mOls grave e bre mento-Solicitem informações gra
Te1ep c22- ex. posta ' vemente seria erltica se os productores nã<! ~hegassem tis ao sr. F. Glcca-Trinta e Tres,n 


';, rapidamente a completo aC,cordo, com o mdlspens8.vel 1334-Montividéu ou aos represen
apoio dos governos interessados, tantes no Brasil sr. DlDEROT. Feo.
I.'' ........ 
 Qualquer medida de proteccão sómente seria err~caz Gicca- Caixa Postal ~!510; '." ~ '_ 'I ral sc os plantadores indigenas de Java c Sumatra acceltas- Paul<: ou l!c sr. Volncy A. OICCS 

. _ sem a regulamentação c a disciplina estabelecidas pela A~'enJda RIO, Branco, I33-Sala 17 
.... ' . ' , h t .: I _ maioria dos plantadores europeus. . IRI?_~e-'.~~_____ 

~ ".-on,ll'l.l aver as e.co as Ora os indigenas vinham affirmal' que se oppOI'!alll O . d . M t 
n0Y!'laes 'para a 'forma- a todas a~ restricções, provavelmente, para ficarem sós no conatYelsasaOI QUeonbogombery 

çao .do professorado mercado. I m ar 
. ~ Consequentemente a França, !!esfl'Utando uma situa- deou 

(Coiiilnlmicado Episfolor) ção especial, a Metropole podendo observeI' toda a pro- Murphysboro 15- O aviador 

, LIMA. agosto -(C.P.) - A ducção das colonias, seria preci~o qne o governo se es- Paul Monlgomery? de 26 annos, 

éducaçllo dos inàiós no Perfi forçasse para reservar ü lúel'cado irance;;; IÍ. iJotl'f1~ha que duron!e mUIto tempo per

, ~cebeu um forte impulso co~ franceza e executasse o mais breve possivel as declsoes ,tendeu r,eahzar o vôo. Dallas·Ro
,'["J criação de tl'CS E"scoJas nol'. que o comité de defesa lhe apresentou recentemente. ima conr~ssou ter feito o bom
, - lfaes para que neUas prati.l _ Ibardeio das minas não unionislas 

" quem os professores, os quae;s A h - . em Provide~ce, segunda - feira 


t(evem, de Recordo com a lei. S appre ensoes nos meios Ipassada. Afflrmou Paul Montgo' 
qomprometter-se, ao tempo de • 1 mery q~e fora ameaçado de mor
~ceberem os seus diplomas, lng ezes te se nao executasse a ordem 

if: trabàlbarem nellas durante Londres, 18.-A situação geral do mercade de borra· ,que receb~ra de operar aquelle Desastre de avião I 

Mk.annos. cba continua a causar vivns apprehensões nos meios in-I ~omba.rdelo e accresc~ntou que Romúlo NocetU e _. 
-< As tr(>8 escolas normnes teressado8. Ila pedIr a sua cxtradlcção para Trieste, 11 _ Quand.:, partia . nhora particiJillm ao. ,... 
roram localizadas no. norte, , As folhas commel'ciaes ndvcrtcm que, no ' caso de ,Kenluck . Ane n cah' em um pan I rentes e pesSôu de _ 
sul e centro do interIOr do accentuar-se o movimento de baixa na cotação do pro- r~~~ o h;dr~Plan~ude tre~ moto: relações o nuclmeDto 
,Paiz, onde está a maioria dos dueto, ficarão na im'minencia de ruina completa numero- T"'urras l'r.O,'IY·'S"'U,," res dalinha reg"dar. Em conse- de suas .lilhinhu I,,,,, e 
quatro milhões de indios que sas ~ocicdades anonymas brasileiras. I 51 ~..-: qL!e.'lc!ll do desastre morre!! afo· ifiilifw/u. 


· residem no Pel'ú, O curso li O chele de uma grande firma que ' tem o controle da ' gado o passageiro Silvio Oagli.
de tres annos. maior parte da producç,ão das plantações da Malasia es- ; Medições, demarcaçõe", divi- ardini. 


Perto das escolas foram creve, em carta dirigida ao «DaUy Hel'ald·, que em face sõcs, amigaveís e judlciaes, ficou seriamente ferido ora. 
iutallados dl'partameotos de das clrcumstancias actuacs, só lograrão salvar-se as com- I executa com perfeição e rapi- dio-telegranisia Ccri. Entre 05 
agricultura pratica, para o en- panhias que dispuzerem de consideraveis reservlls. I dez c engenheiro Balthazar d~ que so(freram ferimentos leve!' ; ;::::;;;;;;;t~~;::;:;:::;:::;;;:;
sino dos mais modernos me- O missivista accl'~scenta que a rcstricção da produc- Sonza. estão 05 ;>assageiros Fritz Fran- : 
thodos de cultura. çAo por parte dos proprietarios britannicos, sem o coo- Residellcla-:Slí? Jose. zel, os pilotos , Bruno Pascolato 

Pensa-se em estabelecer jar. curso dos demais paizes prodllctores seria ineUieaz e inutil. Sanla Catnenna e Benedello Intingolo e o t':ibi
dins para a lnfancia (kinder- A fraqueza do merendo da. b'orraeha de Londres é , neiro Depreto. ' 

prtens) e escolas para adul- geralmente attribuida ao excesso das remessas eIfcctuada.s I:'-- im~BBiHiiiHEfiiiiiiim8BHi1iiiiii~~HHl~i• • Ii.iftlXl~

" t08. no corrente mez d~ Julho e no aU2mento das qunntl- I~ !XI 

' ,Estes esforços do governo dades extrabidas. 

• prol da cultura e educa- Dadas l.lS condições presentes da industria, cuja ea, 

_ dos indios, explica-se por pacidade de .absorpção parece provisoriamente el'gotada 

R, :,••.,.r. parte do l;êU prog:~,jlIDlIIa Inão é de prever, para breve., qnalquer melhoria na POS, 1
o~1nelboramento da Situação çüo dos mercados mundiaes do pl'oducto.ct9í indios tão rapidameute __________-'-___.______~ Façam seus seguros l, qQ.anto possiv(>J. ' 


t<~ ,~té hoje, os.professores OS ERROS HISTORICOS NA 

pratica'\'am nas CIdades e sob I , 


a "'se de que unicamente nas I -0-0-' 

nWades é Que uodiam ser uti- A REUNL3.0 OE UM CONGRESSO INTERNACIONAl- ESPECIALMENTE 
 Companhia Paulista de 
Hudos os seus servilfos. PJl.RA SUPPRIMI-LOS -A BOllVIA DEPOIS Pal'is. 19. -Está marc-;d~·~ara breve a abertura em 

.DA REy.OLUÇAO Budapest, de um grande Congresso Tntnrntlcionfl.l, que se Karitimos e Terra.tra• 

A .lunta M1l1tar convoca oecupará especialmente com a ,revIsão dos erros historicos 


as eleições geraes contidos nos manuaes escolares. , " i FUNDADA EM 1906)

La Paz, 14. - A .Junta Mi- Na !mpol'tallte a..ssetnbléa, que será presidida pelo pro- --0-- '. ' 


mar Governativa rCl;olvell [ess~r Glotz. tomamo parte delegados de cerca de 40 

OOIIvocar as eleições geraes naçoes. , . .. . Capital 3.000:000$000 

pua a renovação dos pode-, A proposlto, o «Excelslor» publica uma entreVlsta com 


Executivo e Legi61ativo, o futuro presi.dent~ do COllgresso, ~m que estt; declara que 
 Séde : São PaulommuIlando todos os rcglstos a verclade ~Istorlca tende.pedrommar, no ensIDo sobre to

c!cltor:lc:s em Yigo!'. e me!!- cio;; a~ õpmms preoccu!>açf!f!Il. C?S 1l1nJ111"'",~ e!!cQla.rcs n~() --o-

do abrir immediatamente deverIam, portanto, redUZIr-se J!Ímais a SImples catheciS-1 Agente Geral em Santa Catharina 

..ros",:" , . . . mos n~cionaes ou intern~<:ionaes. . 1 


J., ql~Iç,~o parll' presidente E dentro desse .espmto -accentuou o entrevlstado- - 1060 Gonçalves ~. 
• Ylcc-presidente da Repu- que. os no,8808, examllladores começ.am a estudar, ~anto no .

I!II sef!\, realizada no dia S e~s1D~ prlm!Jl:IO, .}omo no seclln~arlO, todos (is livros de I 

.. .Jan~iro J1e 1931,. I?- 11 de ~IBtorJIl' ~!laS, os resultados ale agom alcançados nes~e 
 fLORIANOPOUS 


ores .c depu~dos no dia Illquerlto, la se acham concatenados no no,tavel relatorlO 

_ &'tinte,' 6 'do riiésmo mez c que o prc:'les8or Capra submetieu aos Congressos de Oslo Os :lDirectores: Dr. J. Cardoso de Almeida, Di, \ ~ Veti'àfio 

Pereira e Dr. Nicolau de Moraes Barros; " 
.. . e Cambrldge. ;..,'.,j•.....-o. , ,"" . " , - Foi nessa ultima assembléa, -concluiu o professor ,..'

p. . . IG1otz- quepropuz a organisaçlio de uma especie d~, bi- ' I r.:.. r ArevlSla du rev.s~3s bliotheca historiea universal que reunisse emcRdai 'liait, ....__~""!'"...~~~....- __- __----....-~..' ___• 
1I r....... ~7t.!~:~~~~, ' todos os manuaes escolares 'sobre a materia eOiicolloc'R$se"'I' i;;: ,.,' ,,,. i,( i; '.~ ''''','';.":,,',,, 

. .., . A disposição dos nossos revisores». . !!!!!!!!!!!! 
, ' ...., ,l , ' OI IDEQuinta-feira "" .. 'I)omingo

~~p~iá;;, Abtão''í.uatlm , F.IUID~ 

,Ter,c.a':íêira, ·19 ás. -; 1I2 "BarroA Paran'Íoíiiil: aprése'fitará ao~ ftequentadores do Ideal 
, . "& sensacional 

Hum oFaçanl18 do Foguista 
( . 

com a linda Jobioa Ralston e o sympako WilUam Bo)'d, em 7 Ktoi de 
iraodt movimento. Como extra: Portailor de RtadoI. Prtçoa; 21000 e MOO. 

-- - - .. •. - . " -=-
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Poupe V. ' Excia. o Seli diri'lieiJ'o ••• 
;J 

Não se esqueça de qut) ó seu càl'ro 

lhe àarâ, mu,g·niÚtiO resultado 81 

come~u.r, boje~ a consumir a nova 


"GASOLINA 400" 
t,' 	a ma\s etor,Qm\eã 

~,~~~ j\. ma\s Sot\e :ne tla\1tosão tal'\la 
GRANDE CONCURSO ESrADUAt:'MõHrdÊ'~ ' 

o "··' .~ 'I~ 

o rI12Ihoi" 'l'erl1adbl' do')E'sfa'tfô" de 
Em 	 "15ta da SU8 grande' economio, 5ta. Catharina é': . 

supprem-se, actualmente, Nonie________________~--------~~~ com a "400", todos as empresos d~ 
Clubomnibus da Gopital. do Interior. e Loca~li~da-d~e-----------~----~--~~.~uftr~ Boro ~-r8ndeparte dos autos de Votante _______HIS'l'RIBtJIDOR Flof'if)nopolts~ 

Rua' ~Jo1iQ :.PintQ, 10 ' 
otos reee idos: ~ 

Max Müller (Riaclluelo) 4{)SO vót~Q , 
Sal11 Duque Ganzo (Mal'tiuclli) 2120 ' " 
Alfredo Oliveira (Mllrtinelli) 365 
Alyrico Mourão (Aldo Luz) 130~lâac~~~'Y)lt_~~~:~~~{~~~;{n _lOtCrJ , OO
6~~~d~\AOé~~~i(ii~~h~CJ(J) !~ 
Nico Selva (Aldo Luz) 40Jr"I~~.Pt 2a I -rr:~ur I.-----'-IA~~!SIW~~t Albi!rlo MiiHer (Riachueto) 35 
Alipin C~stro (Martinelli) 30 -' i,' 

Ed't':' l " "~' I com o CdbeIlo ondulado , 10 Mario Dias da Cunha (Aldo luz)
la .com O prazo Mediante 5$000 ensina a receita Carlos Blumenberg (Riachuclo) 5 
:-->dé ZD dias ' I de um o;,tÍl~o preparado, que, ji- [)r. Hamilton Lovora (Aldo Luz) 5 

_~?dolpho Konell (Riach!.lc1o) __,_____ _ _ 5_ _: , O._dr. , Mileto T~vares da 	 f:n~~o~I~~'\~~~I~IC~~~aeb~~~n~J~ 
CI;I~ba Barreto, JUIZ de D,- um m,)do facilicimo e garaniid,) 

re~~ ' ~aSegullda Vara , ~a por 15 di?s. Mm. Beatriz. C~i xa 

Comarca de A.ori"nopohs, Postal, ~636-S. Paulo. 


. ~ forma, da Lei, etc. SUL E DO NORTE 	 (Estado de S, I-'aulo) 

n!~!fi,:.:e; ~~~z~u~eovi!t~e~i~~ · . " 	 V d urn3 c;;;;:-~·~ 
y,rat ~u ,deJle conheclment,o tive-I Commandanle CW!rlJo en e-se centro da ci- Rbeul11atIcaH Pa:alytica 

" , 

!'fia, cr~e aos ~lnte e dOIS (22) I Chegará ~o sul no dia 18 d.OI dade, em perfeito estado, com 
dII, dó,) m"ez, corrente, às quatorze cOlTente sahmdo no mesmo dia boas ncommodações, tratar á 
--. na,ifrente do predlo . n' 86 a tarde para os po.rtos de P'!ra- rua 28 de Setembro nO 24 . Soffreu cruelmente durante 'dois annos! ' 
.. ~ -B«a)'u".a nesIa Capital, o naguá, Santos e RIO de Janeiro. ' 

0t9é$al de,Justlça d~stc Juizo, :lU I Recebe cargas, encommendas, VENDE-SE D. Ida 8edt~r d:: S OUiü, re~idente no 20. Difi~rictó ' 

tt.e IUS, vezes fizer, Iranl a valores e passageiros. dt Pelotas, Rio Grande <lo Sul, diz: Mais de 2 aDnos
=:,P::~d:'cl~n::r ee :a~~; , Es!e paql!~te ~everia pass~r I Uma casa na rua frei Can~('~ 50llreu de cruel ,"cum ',li,mo, ch"g.nr./D .. fi.... por.lytid •. :' 

a- oIlftCtr alem da ava'i?çllo, n? dia 20 mais vai adeantar dOIS , n' 33. (Pedr:i Grande) com fundos Seropre em Iratamento medico, que.- etn Pelolas, 'quer .ID 


Q te Me'" immovel pertencente dtas. I para ~ m~r. Tratar com o seu I Porto Alell'""', U,,)U das lae. iojecções perigO!aJ , e infiDida". 

_ NrlldrOs 'de-Vlctor Gevaerd:- I 	 propnetano na mesma. I de de remedic•• sem pro"eito algum. tonianào eXlrenlameli-', , 

te Sabeudü 
C41krto de ,'" te1ilas, forrado, assoa- Chegará do norte no dia 18 en e-se COD- 001 milagrosos do GAlENOGAl appelou para lAo' abençoá-o ,! 
lIHo r nllidraÇ//do, com frenles do corrente sahindo no mesmo fortavcl casa li Avenida IUo do r~medio, e c".m SEIS Iralc;. ap~as (içou compl.l.men,~ ;j{

et&':":::~~~1e~: ~;ru~~~~eo dia ás 22 horas para o perto de , Branco n. 74. le bOIl. nada !!'a.. !eatmdo .te agNa. ", , ': ;,,; 

~ & Yill'n i.ulza Ou,lhon Pertol· La~una. ! Tratar a mesma avenida 

U. ."cRó;"i:onsIrliido de blollos, Aspirallte Nascimc::to ! 	 V d uma f: aca, ;,;om zoffrimCii!:üS hürlOfOS01. dos iucees~ 

Pora combater, radicalmente, o IJ 
" eoat. clt r.eis (50:O!:JO$) E para valores c passageiros., ,' - ----,- --- ,--- achaques e miõe"ia~, s6 existe um remedio dc_ effeitns 'l"
, •• dK.IIIC(!J..ao"nCt~llreh.esCaimrenploossade, ,_'---_o ----- PREDIo' a Praça 15 de Ne- ridos e ' positivos: - o GALJ;lIõOGAL. cl,. sab:o ~i~ 

J. ck Mello. 'avaliado por cincõen- " ecebe cargas, .encommendas, In 63. . . , 	 Rheumllli.mo;' iélt$ t'i' 

... ..," ~ ---: A br... - . vembro, edificado em terreno de inglez Dr. Fr~c1erico W. Romano, que é um.. ..gloriá,'cl<i 
:;l:dri r:ped.',t, c p:eeen!e edi!a!'1 I ~u: •_~.: 480 m. g, - Vende-se. trata-se Corpo Merliç", 	 >, • 
4M ~r' alfixado no lugar dO Or. re*. de tA.. Fma • _ ........ di Inamesma praça n' 11 


• ~~~~~~e~f~a~~~~n~~ ADVOOAOO ... ,eb de ............ Moveis o 6 ALENOGAL, foi'; uDico classificado 81\ Grll.K!e 

EJ"a~içao Internacional do Centl!llario, Do ' Rió"<lê' ;']iíiiWiio• _,~-.-:_,.,1 dOiS dias do 	 =:'J:c~o.~ , Vende-se uma etn perfeito es,.,,&1.05 wmo - PREPARADO SCIENTlfICO ,'" e " >Dcle','?r~e!)ft •~:.."t~!~~~rm~a~~r.~c::!~~ . RIa Jiie 'iR", lo 7 cOMPõ'sTõCARiion'.: uado á Avenida , T,rompOWSkY j m.i. ele~.do premio - DlPI.O.>'\A DE HOfllRA '· :.:.i?'8 í11i1K·=.:u.. u't{tJa~ J~o~:fo::cad~, (Altos da P}]a~matia Santo '" t ............... ; ........"...... _ ....."""'~"""""""" ç6es eHas raramente concedidas "e q~ nellÍiuíÚ oúli'O 'CIep.'
~ 	 t·....3O 
ralÍ\o mereceu. Eacoalra:1\e ~m 10dáí "as' Pf'-lniiàêil " ,e'"Dro
garias do Brasil e da.' Re""blicas Sú!'i&i!íieriéail.'Y 

8íirdo. Esta conforme o Du 8 ás 11 e das 13 1'0 1II8OTT. ttIo , ..... 
.. rt/;- ~')~NMU~i:íS~~~;:: ,s: Agostinho) ~-;.~~ : 

Apt. D. N.S. P.~-N. 211=::2-'10-19Q7 N. 9 ,~p.. 
19.:.8 - dezembro. f""~'''''''....-.w I ~ 11. Arthur O~ldlJ. ás 16 horas. t.-=:;~.=:': J ~' 'ir,,,,, j' /,,:r!.;,f:C'...... .......
~ 

" =\:f3ilir.i!V_i~ 

I rJ.~:'-- : I GRA'Tl~-J: [TA~IEN'rEI ii.=.iÇ'=.~:F ' It.iD8I1dr.I.UII......,.li. MloIel& t9sa. , 

:-~~ I !Ior~~ ~ Er!!!~!~~propag~da "o"=-:.:: • ú pnmrvu ltIiI pew.ou "u!: responderem as per' ,~~r '-i 
.... ~ ...... • IRUn!al a1Wxo,.ubtMllmdo-Joe.til nou.. rood~, ' 

~........ II POBRE COMO____ 
~ - .... • RICO COMO 
~~~~~~~~_I;FELlZ :-------. 
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Pilul'às ':De Witt 
PARA OS RINS E A; '.'BEXICi)\ ..' 

PAU OBTER SUA CAIXA GIlAri•• ESCa.EvA :AÓENDEiEÇO'j.C!!A'11~~~ 
U I. ~'j3S~FEDl.JtAd ti ~~oo"~P~~~~~ uc~C1:Jl;UÓ~i~l'I.., ., 

--'- --- _. -------------:-"---:--=--,----,-~_-'=-:---,-.-'-:-_-'-~----.....-:..::_----

UM CANCRO SYPHIUTICO NO NARIZ i···O"'S~...· . ·o···~..~~'I t, :i
(} ANNOS [DE SOF.E'RER i apllrosemp~p!!j~!I~~.jS I 

• justa alegria ljué';' lhe 
• dirijo opresente attesfi!., .~ - . , • tado. Depois de :uma

'. ,!lir4lolizefO 16- 'l--;-K-;;,,<__ ; ~:.*,~.... ;J 
1.. .... .I~•• :.: :CO~PANHII. .5 K. r .DO BRlZU.. ! 1 q~~al~~~~~~~~i~~~~·. 
.. to por mais de um "ltr ...H .~"J;IRO -141 III1lTJ.trPA <:::'; ;": • ~IXAI4~Z.!, • mez, fiquei em tão de: • .u.c.,! ·t37 AV.I4A.RQ. ullltDA ·~IXA 401 • ploravel est??o de ira:, • 

S. Paulo Rua Florel1('io de Abreu n. 162 Caixa Postal, 1745 I» queza, que la mesen;.. •
Porto Alegre Rua da Conceição 11. 295 Caixa Postal, 643 ------_._._- -- • tia sem corag'empar(l Ia voltar á actividadei 

.' , Em tão .doloro~a e ~f;:' •
ti . o meu medico assistente • 

• 
• . a aconselhou-me o uso O 
D., PHRt!L. e log9. n~~ p,..ri~ • 
"melros aetratamemo com o ;:,.'-\r~IIRvL .,ti 
• senti tão accentuadas melhoras que ao fi- • 
• nalisar o quarto vidro já me senti1!,,,fOlie, • 
., alegre e disposto , tendo augmentadô 4 ki- I 
fi los de peso. Maravilhado com o extraor
" dinario resultado quecolhi com o abençoa- • 
• do SAPliROL, envio-lhe a minha photo" • ., ... g g-raphia e attestado,. dos quaes pode fazer .. 

o alJ81xo.ass,!,'".c;Io """' ""'" , d os Tapo:s, ~uruoll)JO de. O uso que lhe convier. I 
Pdotas, Estado do RIO Grande do Sul, vem por meIo d ~te relatar- I' P t AI ' 23 i" _ ~r ,i 

.os uma cura extraordinari. que obteve com o f.moso • EUXIR Df . or O eg-re, , -) ,) ,. ." . 
NOGUEIRA -. que V. S. em tão bô. hora descobriu. Solfrend, elo. Zncl!n/'Íos ,A!!Jw/Ilt!J'Qu" . Az!vedo ," .I

! dU1'a~.le lon~os 1: a~~.?~ de \:m.. ('~~mcro .syphilítico. tendoíperdd~ todo Cf DC' :lfcordo com o ~t~:~~~~~·a~ci~~~ ~~~I:r(; ~~~,:)~~rU1adtJ o /~ ti 

l 
I n<lIlZ, parte Gv ma.\ ha~ supmlO" amJgdaias e mll.cos~ da g~lg3nta e lO diagnostico de uma PLEURISIA, acollselhei atl pa.dcnte o uso dO '".:",' _ 

tend? exgo~ado parR a ~mh~ cura os recursos d~ SCJenCUl medJca, con.. '" prepar~do SAPHROl., i,H) lado da th{'rapentic~ do ar. Muito : ~ ....:, • 
seguI! depOIs de IOD(!O s'offnmento, cural'-me com o uso do grande de- apro veitou odocnte~ c hnJt,~· se t.l1contra ~(>~tabdf'Cldo. . 
puratlvo do sangue -ELIXIR DE NOGUEIRA-, de VOSSB prepara- • DR. 1\·0 DE OLIVEIRA .' > 

Nã.o se afflijam: Essa tosse vae Ição. A doença cruel fazia progressos assustadores, quando comeui a Em todas as Phaf'macias e Drogarias "' • 
• 

. 
passar em 24 horas ' com ü milagl'osú ~a1D'e~:"ed:;~~~~~s;:d~;~~!ü'<~'iLi~l;thtNÔGttrR1~j~st~~aç;:~I' . " " ~, •PeitOral de Angico Pelotense. E' um Idical "compleloment" ,,,,·,,,:10. c"",nn do grande admi,."ç[\o a !od", que ••O••••• O~OO .~~O....... 
põí'filte. A' venda em íod a parte. me conheceram em tão desanimado e,tado, devido a gl'a,·issim. moles- 

tia que me ia consumindo. E' p,.e~is? accrescentar que sou pobre e .nUllIA 
{}.~;!=!!:!:~::::~!!=!~~ Idurante o meu ~ataOlento nunca delx~" de trabalhar. exposto ats rego- DIIIS-- -- -- I'c5 de tempo, 'ISto ser ammha probsãO do lenhador da. maltas. ...._ 

. Testcmunhas: Setembrin~o~I~-;:~ae PTh~~~sdê~;:~~- 'I"" 
O «EU XIR DE NOGUEIRA» do Pharmaceutir.o-Cf,imico nm. 

JOAO DA SILVA SILVEIRA é o unico de grande consuma e que 
é enconto ado em tooo o B,.sll e Republic.s sul-americanas.IPmll..'I'OSIJ antl-!'lyphilitieo e anti-I'heuma

I 
 tic(,-Gralld4l dellul'ativo do sangue 


~~~~~~~~~~~~~~i ;GeGGâ~li-G.GiGUG.oOCi-·····1 
lo UM CASO MUITO COMPtlOaooepure ......ngutll :: • O Snr. José Fernandes, residente na LAPA'. Rio ,'" 

Janeiro, assim nos escreve: _ _. 
"Ha I anno, .0Hri. hon-osamente, devido à SYPHI

L1S. tinha ulceros n. I!argant~ e const.nte corrimento do 
nariz. Muito Iraco já e sem poder trabalhar. sempre eu _ 
de remediol, ma. nad_ absolutamente con.egui. Apezar ,;da• 

~Fortalefa ~org.~ I I 
•aniruado e de.iIJu~ido, comecei, entretanto, a lomaor ,'0'" 
LENOGAL »: loi para mim uma allradavel .urpreza, pók!; til 

tA) I. ·1··•.. com o primeiro vidro já me senti outro." com mais ' dai,ugmenle •.~~ · pe.~ i; . frascos liquei radicalmente curado. tendo eDgord4ldo a cc ol* 
vistos, Satisfeito 'por este .milagroso resultado .e. aiDda ,S'!i~~i. 

Com o tratamento p~lo Enxlt de . • " pela rapidez com que me vi livre dessa incommodí doea
ça, aconselho o . abençoado' -GALENOGAL » a 10.10" "1'" I.hame, o doente experimenta logt) uma 1Q tiverem a inlelicidade de . solfre., de SYPHILIS. · ., 

tren.for,,!~1e no .eu estado leral;o \. (Firma ' reconh'eci(fâ.) 
,.ppetlteàu,menta, e dlgeatlio se faz COM • A SYPHlllS nAo e ,uma simples molestia ,}"....,a• 

.' '"lHllld_e( devido .. araenlco). • c6r " como .. ' muita gente erradamente suppõe; é.um-'J'l i~ 
~....... ro.ada, • roato ma2a freeeo, gravis.ima, que tem . predilecçAo . pelos '· ~rg~~• •, ,, ~i~ . 1. 

~. ti vid., 80S quaes ateca traiçoeira e .. ind;stillc!~'P,ê~t• . A
..eRt.r ...,õ_lçAo per. o tr.bD!bo. mala ~, eautelae-vo., p?isi', tomanoon 'i eirergico depurativo ,. ÇlAL 'I 

:roGAL ' c' e :,e.t~rei.Jivre. , de,urprezu deugr.d. .~::'':a1;~~~:~i::-,a .réal.teJlcla. 1 . Grandes e pequenos t"d08 procla " ' JUSTO[ QALARDAO- óbi~v" ' 0 "QALl!NOOAL.. 

O 40wte 'firiM-M flMeeeeRt.. ..... . mam o Peitoral de Angico Polotenao o .. Cn8cI. Espot~ do c...urte. oade I.i p"_i.dto 


....... Kt.te .... Htl..~1e .. .-. _t.r . ...•...•.••...• rei dos remedios"para resfriados, t~e. ~ - DlPLo/.\A DE HONRA - ~o '4- ..... 

_ oi...1w ~. ....... o tiNlCO .,..ti.o d...ad. 


.....'"hYel..- O. I!IIxtr .. I.~ , . ':" e bronchites. E' o preparado por exceJ-

I 
_ - PRU,uUOO SClc..'''Tlnco. .........r8lt..o-t...,.. .. t.nII.... lonola. empregado em todas u moles- ~_,.__ 1rIcIa. li ?bar_o do Rratil • 


........... ~.m a .......... tias du vias respiratorlaa. R.ep.YK.. ~A...nc ........
.,.4'.... 

....-, fie ..kr.............., • A' venda em tQda parte. N .~4 Apl1e Am. D. N. S. --J) K. 'J11 


...-.. .. . .0 

1RUti!. '... -INCIORD. ....................... 
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~=~~~~I~t;;~i~~~lt f!!~la ~8~~~~JdJ~ 

.emboraa, qU8Ddo ha motivo dovina Peluso, . \tana Eugenia o sr. Paulo Posito, proprietario . ' . ,cc , > ': " , fada. terminando pt~ ,idoril do 11'Cn. RtI cid•••~. 

para 1880. , ' Brigido e Almennda Rupp. daquelle bar, instituiu 'para saber Os brasllelro.S v~nceram !eam 'que i olíl~ o ~~nakl a ~« DltU4(1 ti. c..

, ~_I!0~!C:l!li 1~ de, Agosto~ yIn- ~ Stas: Ign~-W~n!Or ~~II,,!ann, Q;Jahl club ma!s sympathi~o e os norte-amencllno~ mllndial p,sle lIn l1(\ t1'r~'l t~lItro" R} :,~nh~(l d, Apm,,'lrn Me!
uu" ....uer . qUe Alvllruumll chnstma LUZ, M:lrla WUlam e o melhor esportista de Flortano- por4 a 3 um. ' ~ i,,'t ' r!f1!/elrg:J" (llfl(ptlPf"'Út_

e Lauro ,Linhares festejavam Celina N~ves. .. polis. Rio, 18 (A. A.) _ No caml)O " ,_ .« ., ' ".I Cla. " . 

seus an~versari08 nataUcios, Srs: .Lulz Emmel, João ~Ielra No resultado que o leitor vae do,fluminense foot-Ball Club S. Paulo, 18 (A. A), - _,Ter:' . F't!11Cl! dtlrtNl 14(1 fllilás· 

procureI-os para o abraço de de freltas, João F. d~ Sanha~", lér estão incluidos os resultados reaJisou-se, o primeiro jogo en. minou, hontem. o primeiro ,tur- , tltut~Il!~ por ff4a '" ,.,_
a~88de. ,eS8e amplexu8 que Robt:rto Curt ~hmldf I: o jO' das apurações anteriores: tre o team americano que este- no do campeonato\daO' ~PEA. pletctdo afolll~(I **""1
.lgn~ca ,um deseJo de reHcl- vem Adhemar Pires. , . CL,!BE~ ve no Campeonato MundIal e o Os resulta~os verifiêados fo . nar/f! n~qUel[t tido HM4
dade,. ,," . , . francIsco Marhnelh, 4104 quadro carioca organisado de Tam os ~egl!mtes: , , ' fratlv,0. 

. E porque o liz.? Transcorre. hOje o n.atal!clo do Externato, 2384 varios elementos. O Cormthlans 'empatou ' com I ' FOI pe{la. 


A ,resposta está na affirma- sr. Narbal VlegaS, pnmelro es- Avahy, ' 2363 A partida terminou com a vic- o Internacional por 2 a 2. O CO-j A terra que ~ o be!(tIlla
tiV,,a que se segue: Porque silo cripturario da Inspectoria de Es- Aldo Luz, 1131 toria dos brasileiros por 4 a 3. rintbians jogou desfalcado de at- ~al tios Lafl/ego ~"" • (1$
, ",'oshI
tIlo raros hoje o~ homens de tradas de Rodagem. Independencia, 439 Os quadros jogaram assim for- gU!1S elementos, tendo tambem Irr~/(~os Jose, lesuma, t Flr
bem, os bons Cidadãos que, . . Riaçhuelo. 383 mados: o juiz expulso do campo du- mllllO, .todos Ires.conir/D11d4 
~ncontrando-se -os, sente-se faz annos h')le o. sr. ,Iremo Tamandaré, 327 Brásileiros _ Joel; Zé Luiz e rante o jogo o player filb Ca· ~ ser.vlr a !'alria , JfO trIIf- , 
um; perfume antigo, aquelle Ramo~ Barbos~, funccl:Jna~lO dos Figuerense, 130 lIalia; Hermogenes, Oscarino e margo. , I Ilz aos l/aVIOS. d~ l!!'tI"'f!. 
e,1!,elro ,de honesti~ade e bon- Cor~etos, servmdo no RIO de Adolpho Konder, 116 Benevenuto; Milton, Doca. C~r' A paI lida entre os c/u.bs Sãol COIllO Vo.luntanos da,<~-
~ade' que o~pros8lsmo, ~a nos- Janeiro. Athl~lico, 101 valho Ldle, Prego e Theophilo, I~aulo e S;io Bento, Iclmn~oll por i da ",,!~c:~/;a~~ bt!nz ~.me1rClf!, 
S,i1 ~ cPOC:l p.ctcnde dc.xnr ás ., Barriga-Verde, 70 ' Americanos _ Douglas; Wood, 13 a zero a lavoI do primeiro. !o.s"~ ,'IJ..s.r. ..da aq..t:l~a Dl" 
trsiças, em gaveta bem uan- Regista a ephemende de hOje ESPORTISTAS e Morrohouse; Gallagher, Tracey O Paleslta venceu o America 1'151/0, Cf! tamen~I'. -'!ut!tO 
~ada, como esses archaicoll o a,!niversario da ex ma. sra. d. Raphael Unhares, 4360 e Aul!!; Brown, Gonçalves, flo- por 7 a 3 e o Syrio abaleu o de fllturos 1Warçi~ps"DU/s, 
documentos de nossos an- Clotilde da Luz Fo~tes, consor· Alberto Moritz, 2393 lie, Penlenaud e Ghes. Athlctico Santista por 5 a 3. q/lall~O lIecessano'fo~ afl
C(;~straes. • !e. do sr. dr. He.nnque fontes, Numa Cardoso, 2219 Os brasileiros começaram o pclla! I!ara os ~euslm~ dI! 
~' A apreclaçll0 feita por um IUIZ federal subslttuto, neste Es- Lauro BeUo, 678 jogo, acluando de maneira excel- Perú versus Mexico bra~llflf:os pa":lot~S. , ': ", . 

Iiomel!l. como ~u, que pa~sa tado. . . Ivo Lobato, 309 lente e marcando no primeiro Lima, 18 (A. A.)- O jogo dis- 1F~~~~/os lTmacs Lame
na oplnlllo p~bhc~ por t~po Por. este mohvo ser~ a 3nOl' Adolpho Boos, 229 tempo tres pontos, por intelme· lutado entre os combinados do g, _. . . . 
estovado e. msomavel, tem o versanante alvo da~ maiores dt:- A!varo Godinho 219 dio,lcspeclivamcnte de Prego, Perú e do Mexico que disputaram ':'ao me :ta,e~ ~emalS dt
!,alor inestlmavel dos justos mostrações de estima e cons!· Max Müller, . 174 Doca c Carvalho Leite. o cam eonato mundial em Mon- ZCI Q!le to os tlVlnzm o Sim 
J.1izis. Não tem as. cores be~- deração das pessoas de sua aml- Fernando Caldeira, 164 Os amerkallos por inlelmedio tevidég terminou pelo cmpalt 'C,PtlSIIlI. de ;angur Ana 
~!'.!l_e!l que os ::lclllotes P::C_,H- zade peio transcurso da grata Octavio Aguiar, 145 de Pentcnaud marcaram um uni. ri/' 2 ' 2 I .~!!lpa!!!{/ . CO,,'" as. m
rc,s dão. ás SU:l8 salldaçoes dala. Oswaldo" Soares,. 101 co ponto. . fi. ..... . I [.;~~~S VII/das di) f:?/o da 
h:ypochntas... S6 serao publtcados os 110- O primeiro tempo terminou Hemo I"; ' . 

Sim, eu nlfirmo, e commlgo Anniversaria-se ho~ a senha- mes dos esportistas que obtive- pOI 3 a 1 a favor dós brasileiros . Jo~e e Fm/llno morrr.ram 
,t~rlos os ho~en!l de bem o ta- rinlta Ernestina Wendhausen rem mais de 100 votos. No segundo tempo, os ameri: Rlc" 18 (A. A.~ - Na enseada ,.f'loftv~lIle!/te cedo. . 
ruo: Lauro Lmhares e Alvaro Donner. A 5' apura~ão será feita quin- canos agiram melhor, decahindo do Botafogo reahsaram·~e. hon- .Iesl~tno chego!, a al1mral!
Lima recomendam-se á nossa ~ ta.feira 21 do corrente. a acluação dos brasileiros que ~p tem, as regatas t)romovldas pe- te. FOl conselllelrod/!l!lI/!no.
gratidiiü pela isua húnraJez, • I I j - _ mostra\"am cançados. ' - - la Federação Brasileira das 50-1 Morreu clT! 1886 sellafl.0r ': 
pela ausc!lcia de jassa de seu i DnrlnOl80 a Rp"'!I 

• 

Os 'americanos marcaram mais ciedades de Remo. com muita do ln/perIo, com o peito ! 
caracter e pelos innumeros f o '. lil U[ ", li U\II d ' I • I • d' d animaçii(l, tendo o Vasco da conste/lado deCOIldecoraçõcs. ,

0015ravores prestados. n. . ' franc~sco Vieira de ;,\ello F!llto Pfn os PSr In erme 10 e Oama gallho os dois campeo. carla qual i/ldir.lllldo /Im 
. Alem disso, com o cathari- c FranCISco Ambroslo ~a .sll~a onça ~es. e ro~n. _ natos metropolitaMos. serviro I/a paz, fada qual 

fienses , mais puros,. mostram Decorre. hoje!> a"niversari~ ~o~nem~~;~::p~~ç~~I~~::c~~st~e:à~ sil~;~s ;!~~~~ç~~n~t~~ ~~q~~~~ Entre os parcos , ~ispulados rl'g~stal1Qo um lido de flra
as ,eKce:lICntc,s qualldades mo- da senhormha Julteta Daura, fi-I' ta, dissolveram an:,igdvClmente a, marcando TheoPhi,lo o ouarlo Ide~tacnram-se os segumt~s:. ~lIm lia gUl!rra. _ 
raes e mtellectuaes dos. nos- l~a tio sr. João Daura, commer- Soci~dadc que, girav8 ~ob a razão goal do seu quadro. . Campeonato"~ de nOVlssrmos, C'IIi-.iri. 
80S antellllS8!ldos açorltas. cmltte nesta praça. de Viera 6: Silva, reurando-;;e o Os americanos rea iram e (u, em 2.000 metrcs para yoles a 4 . 
';,','SãOdOl!,S Velho~ sems~nc- CHE T MUlUO SocioFran~lsc~Ambros}odaSilya , do fizeram para desf~zer a van_ ! relllos,vencidopor' '''Alcron, · ,gO Optnl10 el1)prego de 
c, tudc, po~ a . can~ce, no dizer filO 'pUfo e salt~f~lto de seu Cap,lal tagem Não obstante a nar/ida I' Vasco d~ Gama, segUido por Capital '>I'" 

~e ,meu qlt..erl~o tlOllilare~hal i PAi~ívà f~:"df~rm~ :X~~~Yao ~ termin'ou a favor dds brasileiros Orêgoala. t d d d Chama-se a attenco;ão dos fei-~ 
,~s.ra, nao 'lC ce. or- , ' ' cargo do Soclo f'rMc 'sco Vieira pelo resultado de 4 a 3. . ampeon~ l) o rema (Ir o I tores ~este jornal para I) edif!ll~ 

que. de Mello FilhO, que. continuar,' Dirigiu o embate o juiz calÍoca RIO 11t !adelra em 2.000 metros, I do JUIZO d~ 2 ... Vara, que ve!!1;.PR[DIAL
,Porque nllo vemos o home'!l com o mesmo ramo de neg , cio~ Virgilio Fredeghi, cuja actuação para.Sklffs, com um remador, sendo publtcado desde o, dia 16, 

sçgundo. a carne, essa util I L c sob a firma Individual de f. foi boa. venCido pelo renlado,r Raul CU!! do corrente, e no qual é annuno' 
6)!bstancl8 qu,: _se tran8rO~~ Mello. ; Anfes porém houve umai par- pos".do Vasco, segUIdo por M,- ciada a \"cnda do esplendido 
m~~â na POUdl'ldao q!1e rerb-. . Floriallopolis, 14 de Ag03tO de lida ent:e os s~undos quadros raluz, do Club Bogue~ão. predio u' 86 da Rua Bocayuvà.; 
U~râ o solo, produzmdo as Reahz~u-se, hontem,. mais 1930. . . • • do Botafo o e Fluminense ter- Campeonat(l d~ JUIJIOrS, para com exellenles accontortaçõ6:: 

.V!~I~~S e a? rosas q'le. aro: 'Um s~rtelo do conheCIdo. e I FrollclsCO .VIeIra de A!ello F~lho minando e~patada por um 'a u'" ' yolcs'glgs, venCido _pE;lo yole para moradia. alem de outrâs 
~tisam maIS do qUtl U carn~ acre~ltado club de .sortelOs I Fra/lclscO AlllbroslO da Stl~o R~lh . do Vasco, segmdo por para qualquer ramo de negocio. 
fêdorenta cmpestou o ambl- Credlto Mutuo PredIal, cujo O H j BI~dhnger, do Clüb Guanabara. =-__-:-___~~~ 
e!il:e. Vémos a alma, essa que premio maior. no valor de ASSOC"laçO-es akoa~ empa ou ~om Campeonato de seniors, em T "nt I '?'" 

·lij:jütos negam nas palestras 4:790$000, coube a caderneta O SeleCCIOnado santlsta. 2.000 metros para double skiffs, en... e c~l'one ",-< 

di)' café. e que aceitam-na n' 2.731 pertencente aos pres- CLUB DOZE DE Santos. 18 (A. A) - FOI vencido por 5.111 Januario, do i Flol'u:mo Cruz 
qUando sós e sc deixam e~- tamistas Iranny Momm e Jo- AGOSTO r~ali~ada, h~nlem, aquI, uma par- Vasco. segui.do de Miam!, d(ll' Rio, .19 (A. A.) ~ Falleceú'" 
pólgár,peló medo ao inCOgDl- ão Vieira de So~sa, residen- O aristocrata Club Doze de lida internacional de foot-baJl cn· Club Boqueirão. o tenente coronel do Exei- ', 
"o -que o !!:ffUge. tes â trav.essa Dias Velho. Agosto no domingo ultimo, em- tre? tet.am do. ':Iakoah e o se- .Campcon~to de remadores do cito Floriano Gomes da Cruz:;' 

A' :a1ma nllo envelhece. O referIdo pagamento ef-I possou á sua nova Directoria lecclOnaao s anhsta. . RIO dt: JilllelfO, em 2.000 melros I < 

Queiram os dou8 uteis ci- lectuou-se, hoje, ás lO horas para gerir os seus destinos no O jogo decorreu mOVimenta· para out-riggrs a 4 remos ven- I g. d " ~ 
dadAos aeceltar os meus pa- com a presença dos repre- periodo social de 1930 a t93L dissimo, tcrminando pelo empa- cido por Luiziadas, do Vasco I uln a o caso da . 
r sbénl publicamente, como sentantes da imprensa e Esta cerimonia que se revestiu te de 2 a 2. da Gama, s~guido por Barê, do I millionaria 'suicida 
aoeeitaram o abraço dos cum- grande ~umero de pessoas. de um cunho especial e amisto· . -. Club flame:lgo. " I 
prtmentos ,pessoaes. ~oi tirada l!IDa photogra- so verificou-se ás II horas da O Amenca, do RIO, ~m- As regalas foram assistida? pe- , Rio, 19 (A: ~:) - O .corpo 

'/ Oéneral V"U'iradaRosa. phla na qual flgura~ .08 re- manhã, tendoo dr. Edmundu patou em .Juiz de fora los representantes do .presldcn·I(·~ Jnt~to~a JO\C? ~aru!- An
presentantes deste dlarJO e da Moreira orador ofíicial nessa oc- Juiz de fora 18 (A. AJ _ O te da Rellllblica, mimstros da Itull1a all~. Malchr, a.-,, ~oven 

" -Folha Nova». _ . casião proferido uma bella alio· match intelest;dual de foot.ball Marinha c da Gu~rra, além de que se :;ulcldou na Praia da 
~ Aos presentes fOI ~ervlda cução allusiva ao acto. O Tte. realisado hontem nesta cidade outras altas autondadcs. . Urc,a, fOI tra~sl~dadc ; h~nte!ll .~~ uma lauta mesa de hquidos Mario Gomes, p~esidente do Club entre o America foot-Ball Clllb, _ ~araS!!- C~P~1 a Bo ti ~mlte~o 

'.':. _ e doces. ~~~ar~~~etlu~r:I~1~od~~~~rfu~~ ~~m~~~: p~lo~~~~~m~!, d~i~a~ . Box a:ua;d~ráou~ ,!o:t~ ~;' Mar~ 
Cirle Variedades p. 1ft. d dador sobrevivente e ao Presi- dois . Sanhago, (18 A. A.)- O pu· quez de Faria que? vaI:' 
je ás 1930 horas, será apre- rlSaO e dente de honra sr.lauro Unhares' _ glsta Kobr!eSSCI ven~eu p6r Iran.sportar para o jazigo da 
~ ,no Variedad.es, em 'ses- d. pelos muitos serviço~ que lhe é Em beneficio da fali1ilia pontos o c1nleno Torrojos. rannlta em Portugal. 

étaS moças», mais um colos- OIS dev~dor~ essa assoclaça!?. de Soma D' I!I, lia 'SUI' n.[h' da li' 
ulfll:nda «\Vamer Bross·como •• A nOlle, a nova Dlrectüna M t 'déo 18 (A A) _ Em UI.. U 1I.. "l 11.. U li 

:JojXl1idal Rin-tin-tin, intitulado: crImInosos offereceu u'!la soirée aos sen- beneri~i~vda f~milia do 'fallecido Aug:. Resp:. Loj:. Cap:. - Ordem e Trabalho " L:. I:. f:. 
'J COLLA~ de um ~lLI:JÃO. Rio, 19 (A. A) - George hores assoclad,os, que apezar do footballer internacional Soma, a De Ord:. do Pod:. Ir:. Ven:. con~ido a lodos os IIr:. do qua
~ta. pelltcula é a hl~tOTl3 de Esperance e Tai.Uant Eugene máu tempo r~mante, t;st~e bas- AssociaçãO Uruguay fez disputar dros desta off:., a Aug:. Coir:. Regeneração Catharinense, e seus 

"m boTll",m que. perdido pela Bandon, dois crIminosos ter- tante c~llcorn~a e ~evlsbu-se de hontem um match de foot-ball Oobr:. bem como a membros da família do nosso inesquecivel Ir:. 
l'ltllua ,de uma ltnda .creatur:" riveis. foram presos nesta excepcional bTlll~anbsmo. entre o~ jogadOles que tonlaram e amigo João dos Santos Vieira, para assistir aSes:. funebre que, 
. '~....sl' ,arrastar as TIlals cruels capital, quando pretendiam - A nova dlrectorla que é parte nos campeonatos olympi. pela passagem do 2" anniversario de seu desapareéiménto, esta 
~C'lruu~~e~ ;' ~esembar,!lar de bordo do compodta de eleme~los d.e des cos de 1924 e 1928 e o team off:. realizara no proximo dia 26 do corrente ás 20 horas,em seu 

DMá tnICI? a sessão uma go- Itassucê, no dia 26 de Ju- taque o nossohmelo SOCial, es- uruguayo vencedor do ultimo A-ug:. Templ:., á Rua Saldanha Marinho. 
AlIa comedIa do Chuca-chuca. lho ultimo. tamos crentes, a de tudo fazer t d' I J' 11.. R' gr' 7 sec ' 

, Bandon matou em Marse- para que o leader das nossas campeona o mun 13 . .. .. .. " . . 

Cine Ideal lha, a su'" propria mulher, sociedades recreativas venha a 

A .Paramount- apresenta. ho- dizendo que assim procedeu ~ccupar o lugar que- Ihe.é des


te. .. 10.30 horas. no cinema da por havei-a encontrado em bna~o como vanguardelro ~as 

rva Cónselheiro Mafra o interes· flagrante adulterio. Ao tentar rcunlões elega"tes desla t"a~ltal . 

foIIIIlc- /l1iií. fAÇANHA do f 0- fugir foi preso e condemnado Sabemos que nov~s me~ldas ' 

QUJ$TA cujos interpretes são a a dez annos de prisllo. serao t<;madas pela dtrectoTla re
lfa4a JO~'IIlõI : Ra!s!on e o ~ymJla- Taillari maton, segundo I!e cem·eleda e todas ellas referen
llalco WilIi3m Boyd. aUirma, cinco mulheres, sen- tes a melhorar o ,:elho club. 


Como -extra'- será exhibldo do o moveI desscs crimes o , A nova dlrectona está eJabo· 

o /fl8I comico: Portador de reca- roubo. Era eIle conhecido rando um programma d~ festas 
doa. , pela alcunha de cO homem Ique serão levadas a effelto , pelo _, 


. ., .. das cavernas-" e estava con: Ic1,!:,b e ql!.e ,cum certeza s~~~~ a.s, :'

O T81d deRlbelro 'de demnado atriDtli "" annós' dÍ'fi notas elegantes . do ' se! cathanJ 


Rio, 19 (!zr~s fi PfovaYd p~ uma'''''!'''anc-, ~de Cayea& e aqui i7iVTiope~;:;'''n''d=-e-_-s-e-- - ha 
qlle aeil o aviador R~ [oram p~ a pedtdo doI a l[UOf.na
Ocac:alves o ~pan"~ro do Rí- rO.,erDO france.,. em _bom tltado. a lraw C'Om 

tMirO de Barroa 110 ICV Pfoldmo Te~a-relra. Hrto embu'- Durtt Plrrt, a rWI 011. 1l11ttn
rIi4. "dOI' "No do ..~. 0IMt. a' » 
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