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Nltesar do protesto dos politiqueirosc;e :~;Qs;~t ayiilâ~~bj;res, as f~<~ç~s :~!ederaes ~~ 
estão terminando õ sqaobra ;dep,!1cificaç~o. :d«>",:· 

$['t*RE AO SR. PEREIRA DE CARVALHO, ~ECEBéNt)Ô Ó, ~~TAD~,EM@RI:>Er.\,~JJ~RMI
{N~'R A TAREFA, GOVERNANDO COM TOLEgANCIA E COLLQCAND0. , OS'lNTERESS~S DA 

, - COLLECTIVIDADE ACIMA DOS DA POLITICA. . ... .... ' . -',"~
:r · ---, 

DE 
1110 lVl-- nORIIIIOPOUS- Quarla-feira 27 de 1.lStl li. 1530 I N. $117 

· '" ~':J~Im·I! Pf!~t~~ ~~~illu~i~o, ~a f!Yllut811 ~I'!F': 

Vão ser dad~~ recitaes de I -- IA iniorl1iaçã~ enviada dor 
musí~rp~~~gi~~~i~;/rin-1o "ex.cavalleiro da Esperança" diz que as comadres da politica! um c,~~~~r~N\~1~te "dO 

GENOVA, 26 - Partiu hoit>, I não brigam entre si i I'ar~~, .26 --:- 9 corr~~pondeIlIe 
para Buencs Aires, a bOldo do 1 () ü-:~ o--() -- i ?,~ <) ans J\1ld~>~.~._Llao...:~n~.trfl. 
Duilio, () rôro da Oasilica de La- V ., 1 ~ b i CI" "u~. <I {J.h".~hO . , ..m:~o 
Irão, dirigido por lllollsenhorl erc1ad.elram.Gnte a armante a o sesBãe do homem com a.,Muss"h~l, da Ita~a, .atrav;s'(lu. 
Raffaele Casimiri e mais conhe- h- t - d. - --:fi d. l' . l' t . Ia twnte.ra Iral1co.•tal!~na as ~8 
cido pela denominação da Socit>-I 15 erl.a e reg'lmen seml. eu a e 1%'D.per2.a lsmo aa. raD~elro ihoras de sa~bado,. dl.ngtndO um 
dade Polyphonica Romana. --o-.. .() .- i autolllovel Fmt de co~ .amarella 

O eôro vae dar recilacs d~ i Luiz Carlos Prestes conce-' midos e pxplora!lus, ('11 lhe COIllO tod as as clas~el'\ ODJII'i-1 eUl lJelll'Hciu dt' ullIa .parte perll) .dl" Seez,. nas vlzlIlhanças 
'inusica dasska religiosa em nÜ-j ueu uma l'ntl'cvisln a um jor-I nssrgul'1J qlll' uno 11;11'('!,:"1 mirias, Ol'a l'ssas forças ~o - I só do seu dominio eCOllUllli(;(I (\~ tall1f M?"fW'" Q . d;Õ 
enos Aires. Cordoba, Montevidéo, Inal de l.Truguayana. a qual 'I nadlP. · :. ('.i.n('~.. pela sua POSi~,.ãO aque.. ml e em vrejUb,.O de outr'a, Dahi . :' pro!l. ~SlutO.. 0.... pua: '. . r5ay ; 
Rio de Janeiro e São Paulo. foi tl'uns('ripla !lO · Corl'('ia do : lj(' fIuallltler intere~se e )ll'la sairá ~utalrnelltc uma I'CCO!l- llUc~r~nou, h~t(:", ress!pIe ~ 

Constituem-n'o 56 cantores, 25 Povo», de POl'!O ,\Iegr<" ~~ I i\ E"'TI~EVIST . \ L\\ SC:\ IN'iJ:lill:\" ~ua '''lpflcidade <Ie sacriUcio.1 cilia.ç5..o, com ....gl!andes ~phra- nolocla.cr<! .::cextremamei1tê'J.;duv.!~
dEIS quaes são rapa,zes._ . ..1 diitllibuida a 0.8 jomaes do I PlIl'to Alrgre, 211. -- E' li sr- sâo a~ unicas ql!l' podem fOl'- scs feitas, üm troco dó nc- d~s~ e provavelmente phamas

.. . IRio, pela Agencia BrasIleira, Iguinle li e lltl'P\'ista de Luiz nl'ecr t'!cme ntof> aclivo e gocio comnlUlll aos dois syn-\ tlca.
Em vcrdadt\ o «COlllllllill- Cm'Jus PI'('~les, pllblicllda no combatente pura um movi- dicatos politicos l' t'l)lllml.'l'- I "..".,,,.,..,"""""""'=====""== 

Idante» Prestes não diz nadul "Corl'l,in cio Povo ·' dPRta cn-. nll'nto qUl' yisR I'()v~ltlcio~al' ci~tes. .1-
I do novo. mas· assegura -o pita!: :qllaJqucl"COisa, Mas e precIso «[)e outra pade, os parl!I ConfeJencia Pam-Ama 'que mostra que elle, ás \'1.'-1 .. Ne~(l' !l1()!1H~!lt.O para mim , ot·i('nta·laR Ct)Jl1 sine('ridad,' dos de cl'ea.dores, <.lU(, di"i-I ovalor ·da educaÇlI ~: 

ricaRa de Cammercio 
zes, tem l\Iomentos de lJoJl1.\'alar a um jorua l do Bl'aSiljl>am um objccti\'o con[ol'I\I(' dCIl1 () Rio Grande do SUI
 
senso- q1le não ha perigo IslJ púde ter 11111 fiilJ: desmHH- ao que a t!'II' /t experÍ'('ncia da entre si, estão cstreitulIlent('
lde revolução, porque o P. R caral' as lIIultiplas l,xI>loru- oPJlI'essão ecollomica ('nsinoll, unidos em tOl'lll) do Baneo physic8 da cril" ~~.: 

IM., partido de cl'cadorcs, de ÇÕCR que lá se t's tão fazendo i ao 8"11 l'lell1eutari~lllo rcalis- de Credito HUl'al. P.rerel'il'ãoRecipraco 
1 

gente quc tem .0 qut' Perder, dos impulsos revolucionarios ta. Pal'u dct<pel'tal'-iite vuu- elles quebrar tudo o mais:l ProsegLle O intereSSélll ~' 
e o P. R. R. , bem como o das massas. tade do acçüo é pl'edso diir- qupbrar uma [rente unica te inquerito do •.DiarióA inauguração. hoje, Partido Libertador, agremia- «;\linha imjlressão !){'ssoal gi-las eontra os l'eS]lon:iuvl'is tão solidamente assentadll. d \J' d S p

L!os seus trabalhos. \ ções politicas de estancieiros sobre a actualidadl' ul'asileil'a l'eacs , C.1lle cllas conhec <' m, da "P6dp crel', coucluiu Luiz a: olte." e ,.. . aulo 
em Sacramento e creadores, não desejam, de é de quem assiste de longe sua'ungustiosa misel'ia. Carlos Pl'estes, em Dome da 

SACRAMENTO (Califor Imaneira alguma, tentar uma Iaos acontecimentos,. através NiiQ SC' pódc cspcrat· que Irealidade bl'usil('ira. em nome S. Paulo, 26-·.0 «Diario dà 
nia) 26 - Em meio de um Iaventura revolucionaria, das noticias dos joruaes e de ellas venham a se interessar dos seus tl'inta milhões de I Noi~~ '· ouviu, hoje, o dr. Ma
ambiente de cordialidade e I Essas ameaças e prepara- que nunca se procurou tão sél'inlll entf' !)(I1as fliAputas , opp.'imidoR, que não ha\'el'M rio Silva Margarino) conheci· 
simplicidade, inaugurar-se tivos não visam outra coisaIintensamente mystificar e <:on- dos partidos 0pl'rl'SSOI'CS, em- nada». I <In pedi,,:ra de::t.. ,,,ptial ~'-J
á amanhã a Conferencia senão dar-lhes uma boa po- fundir o espirito publico eOlllo ~lt'nha(\os cm uma luta occa- -- .... .. .... .. - ... .... -.. ... --,. .. -.-.... .,-. ~;~,~~a.c~:~ac~~efJ~ia~~l v~~" 
Pan-Americuna de Commer siçãO. para uma conciliação neste n~omenlo. ChC'ga até a s ional pcla dO~I.inação, . c nin- Emfavor dn classe . ,
cio Reciproco. vamaJosa. , 18lH' grutesco o t;Illpenho com gucm, de boa lI'. acredita qH C 'J U ~ ~ I ::'rf~crl~:~~m~~.pa~~,c ~IJ"ltI!!Senclt-r(c'~.J 

Quasi todos os paizes la Por esse lado, Luiz CarlOS\qUe clamam pela revolução Og partidos dos caiécil'os c dos trabalhadores v ~ 
tino - americanos enviaram Prestes tem razão. Não é ou- elementos que menos a dese· dos creadores de Minas e de vista. " , 
seus delegados, assim como 
os Estados do Oéste dos ~:b~~~,atgdiu~e~e~~~ d~~m~~ ~~e;ii~~a~:~~~r;e~~s~~~~~~ ~~~~nr~~~~~~ ed~ ~{~~ti~r!l~3~ (\3 imprensa zc~~j~;~~~a~g~~~~a~~:;~~y~:~ 
Estados Unidos estarão re d . d . 'd t 1 d t I I t ca vaie tanto como a intelle
presentados nesta reunião. P~~~:l?~~v~so~es~:n~J~:te~ os ~h: ~ü~e;e ef;~á,~~ l'na l' qu(' ~~~e~~( ~~~n~;1I ~Oenqt~e O~~t~~ Ll11il idéa que sllrg~ na dual e moral e deve ser pm-

O proposito fundamental Mas o «ex-genel'al» Prestes -Acredita que não havCl'á similares antagonistas um Associacão Bras ileira tic3dll paralella e conjuntá- .: 
da Conferencia de amanhã não se detem nessa observa- revolução? pronunciamento verdadeiro de flllprelisa nll'nte (~om aql!ellas, constitil-' 
é estimular o commercio e ção. Solta o cavallo fogoso -Tenho quasi cel'(c'za dis- dus massas I'cvoluciollflrias Rio, 26 .-- A iniciativa do , O indo um problema eugenicó 
obter as mais estreitas re da imaginação e põe-se aralar so. Os homens que a preg'ttm do jlaiz, O que !'stào fazendo Globo ", insliiuin<!o seguro de c altarnt'ntl social de modiij· 
lações entre os leader" a em Imperialismo estrangeiro são, pelos seUR inter('sses pcs- é uma simpleR eURcenação vida para os ,eus reda,' IOi'e,. ~;~~ã(~la~ ~~~~~~rvação dos ty;
grieolas, e negociantes dos 
paizes da America em ge e ~!~~~:~es:t~,ii~~~d~~noll _ ~~~:s'o/~~~ti(~~~s e~!~~~?~I~ t~:~~'t~) g;ln::~::~g~~~'i~:i:o;h~n~!;~: ~~~:Ii;~,~~~:~t<;;~;~ \~~n~~\s ~:IX~ir~~ Diz ainda que o exercicio, 
ral. ACI:edita'se que, falan b ã L ' C I t " I ! !'" d . r o movimento são indispensá· 
do livre e pessoalmente nu P~e~t~:'Ss'" em UI? ar os ~~~Il~e~~~~~IOI:,~~,I~(~~ g~a~~ri~ ~t~~\?~~se~e~~1~~~:I~~H!'~~~~'!I~; ~1~r~ei~~'~l(;eA~~~~ lte ~lea~~~ '~~: I veis ao desevol'Jimellto orga. 
merosos problemas delica Em tudo, o homem mette licos de profissão, compro- uma occasião lllH'a se rceOI1 - CimC!! ~ ocjal lia ill1prens,l braSi-l crianea e que a il11:lliCO da 
dos poderão ser soluciona imperialismo estrangeiro e mettidos em toda sorte de eiliul'cm, o que ml0 tarda. Si, leira. mobilidade é inteiramente des 
dos. Desde o momento que regimen semi-feudal. O Bra- conc('ssões aos imperialismos por occaso, um ou outro <leso D('pois dessa iniciativa surgi- iavoravel á idade infantil. ' 
o caracter da Conferencia si! que elle vê é uma especie inglez e nortc amcricano, os ses partidos J>olilicos, visando ram outras empresas jornaJisfi- Nos primeiros annos faz 
'é 8implesmente omcioso, os de Russia tzarista - gente a menos inclinados a dar salis- convenilmcias momentaneas, cas, fazendo o mesmo. I i'ldispcllsavd ao lado de limá 
delegados poderão discu morrer de fome, escravidão fação á inqui('tudc das lIlas- se exponha a tentar um ges- Agora apparcceu 110 seio da :~~i5 a~i:~~~~~~o~ ~~~n:'â~~6~ 
tir qualquer topico vital 
sem 3. p!enccupação da res ~~~e~~~~~·o. oppressiio. Chi - ;~~~ rne~e~~s 1:_~;~~cC;~t,)eo~:I~<:>~~ ~:-ioYi;:rte~,~~,~~~I(:i ~sl'!~~as~~; ~~S~~~~,ã~r<~~'~~~~i~~ ~~ I~~~I~~~;, primordial do desenvolvimcrí
ponsabilidade diplomatica. Depois dcssa visão dantes-lvia-llls do seu verdadeiro subel-oH do grupo <los op.. um seg'u,o de vida, a favM dei tu do pequem> ser que .. pur 

A eonferencia r.e desen ti . lJ' l' I" . ti . . sua influencia verá , muitos 
rolará num rincã o fOl'l1\oso, ~~ ~u~~~'a~~<f~e~so a~~~~:~~~DiS~ ~,t~~v~~~)I~~r~~IO(l~rlt~:I,~,~I~ ~::~fi~fJ~S u~ r;~I~~~al'f~',oJl~~~,~ :~s~r~v~~, SC~~~l~ qi~~) q~~rai~r~~ males que affJigem dC5.1Ppa
que oUerece a cidade de fazendo brotar, milagrosam en-, conÍl'a os scnhores do caJli- l'alldo fileiras em tornos do uma realidade como é de pre. receram púr completo 'acer . 
Sacramcnto, capital do Es  te, da mise~'ia nacional, () S.O-[' tal. Estas são, com efff::ito, as intü!'l'sse conullun:' de explo- ver, rt'. lIr~SCnfanj ~""" .g'uralllia .~('nt~ndo aindl! haver !.!f!1l! rt' 
tado da CaIHornia. Esta ci g'undo parulso da Terra. (O duas formas de \>ll{Jressuo que, ruçao, que constitue a mola para <l classe dos Jornahsta" 05 lacãu iI;tima entre:> deseu
dade tem amplas avenidas, primeiro é a Russia cios So- no nosso paiz, geram () estado real de eada um delles. quaes gerahnf'nte não conseguem volvimenfo physico c o .Cl r· 
;IiOlíltós 'edificios e uellissi vil'ts...), . , de espirito revolucionario, "filas, ncnhum tentár<Í. A fazer Ccollc1ll1ía. O presidenle da diaco, " 
~~sjardins. POSI!IlC uma (.lue querem os senhores'! Iexasperado agora por uma illturu composiçàs de .eom- Associação, se Barbosa Lima So. O ~ntrevistado termi:l3. ~I· 
MP\llação de 100.000 haui E' uma mania do pobre moço, crise eeonomicu e financeira padres desavindos já se de· brinho, depois de ter apoiado a firmando que e educaçàop}IY' 
ta.htes e está situada pl'O R.egistc-sc, entretanto. a Rua Iillsoluvel. Qualql!el' l?alavr8 senha <;JIl suas gl'andes linhas i~iciativa, nomeou uma commis- ~ica da criallç.ll qú:àndo ~n 
if.iiló Cla desembocadura do desIllusão, quanto ás n(,ssas ou acção revolUCIOnaria que no hOl'lzonte, S30Colllposta dos srs. Angelo orientada e pratic.:1.l1 tem e . 
rio Saêratnento, possibilidades revolucionarias Inão se dirigir dil'ectamente e «,\ missão ingleza, emlro- Neves, Alvarc Freire, Clls!odin geiro édegrande exilo 1,",

IJ)urailte oscilÍCO dias que -- olle que semprc acreditou principalmente contra ellas ca do novas concesSões, fa- de Almeida e Herbert Moses zendo ' iiiui.ta~ otaeef\$ ao.d... rú:;pel'illlmeeel" auerta ua imminencia de uma guerra resoará no vacuo, como di- ciJitará mais. um empl'cstimo para;.,êna .primeira reunião de> " . ""pr""..~""t!~;;;; _ _ ___-'p'";c=us"" ,,li;.~l_~ 
• Conferencia, do dia 25 civil, mesmo nas horas de ma- Ivorciada dn realidade brasi-' aleatorio '., pa r proloilga r " a Con it'IIl<l LX' 't)(>r~ li...n:' U" 'Jlro- ~_. ".-----.--" 
A" 80 de âgosto; , os dele- . iOI' calmaria: ..•... . leil'a. e ná() encontraráéco politi~a". lIa "aJorluç(a 0&. n nri&r SoObf(> o sumplO,~' F(llleceu Lon Chanc) 

. Pódü:.crel\-. concluiu o sr. lnavonta:dcdas ' múlWlõea CI;- réo)IFa:<~ o impcriaU,mo ID.Id % t".1)ndo ()! ~ ~tkolI de Nova Yoóc, 26 (A, A.)- Com S:s: ~:rl~~c~rtt!:~1l~8 Pro..1 • ~1l1 no 10 do 1'<'1111·, cra\'laadu do proletarl.ado tem lAnl Inlcro .. em &10 ~ltiLlr o n~i, brcv<!' poqOwl Glul1lum d~ HoJlywoaQ que !alie.· 
&bem.. qu~ fiJuram DO PN) 
JrUlmà d......a•. :~. ~í:!IC~jrh::! ~~mo~:~ I;~:~.o ~~!~~~:~{~:li~mI::~:m:m;':ei:~n c:à;l= ~~:~. ~~~~Ie ~ mt.ior e • ~:p~I;~nt:I~~ ~!~: cllltrl1Rlo· 
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o BSTAI)2 Quarta-letra, 21 de A~ de 1f11O 

~ du Dal;DU~:Ç!p-(~JI~~u~........~ OABuBA B .LU/AOA' d. duU.adlo

'*' • c.r. utmI., ~1Icu. 1St tenda, d~ MOra !t1ÍdO$ qllN. clot o IDIll DO TIü1Aa&JIfTO I I».,,,ado pdo Or. Bd.a_rdu ..~~ 

ao . t ~ucr IIICIIntl. dá iiélle.~UDlco remedlo brasileiroadoplado I d d "annO I U ~I doi 4qNratl'tO. plf'll a , I~ma ~'Y~r.. lIIIPIIA!I' do ...,• 
.. Eatópa, ... AIIIIfIn do None. Ai,entiDl, Urugljay, C~ile etc.. • I rec;o e eM a um "Y"-'V rWulllllnlOO, ~. ... • t , 

. ulko& ~ 110 8IIáI; 1.UIUO JJ[1TA1 I. C. - ~. Oamu. 88 t. 10 ••• PWo, IM - IMo de Judro - lia E~: C. ERBA • .... IlAIZOIQ - M1IJ8 - lou. 
I

E!r~~ .aciQ~ar~e NaveuacãO .~lépo~.. 
Trlm~orte"'-<rap ido r(t'e 'fpassag'eilios é d~ ~a l\g(i~~, dOi'" -u~::~ 


Jl"q,lét~sl «CnikRoeprllêe» ~ t «Átl iuh)j ~ « \11.x») 


Paqu~t~Clrl H",cu, dia l~ 

Paquete ....1; dia 8 Paquete Mil, Paquete Mal, 

dias 


Paquete CarI HI"ele; dia J6 dias 6 e 20 2, 12, 17,27 


PaqUete ,1.11. dia 23 

Saidas 


Sltldas ás 7 horas da manhã Sai das ás 22 boras ás 21 hOl'as 

Aviso-f;~~r!!~e~~r~,~~~'í:l~e pall8t1gelrolS e CIU'gl1b ll , kllO IJt:1O 

PAS.'5AGENS: Em vista aa grande pl'ocura de aCCOD1!J1ollllçÕes em nos80S 

, ••pores. scientificamos 1I0S srs. interessudos que só assumiremos compromisso 
 IMPORTANTE , com os commodoli reservados, até ao MEIO DIA da saída dos nossos vapores. 


\" ORDENS DE EMBARQFJ;:-Para facilidade de serviço só darcmos OI'dellS Phenll -(Phenix é O unico 

;" de embllrque até ao MEIO L-/A lia salda dos nOS80S vuporcfl. ~. nome do legitimo emplas

~.'" Para pa:;~iSens fretes, lll'!\ens de clilbaíque é demais ln!orm"çõeli. aom ús tro). Exija na phaimacia o 

j;>1,proprietarioR 
~§ 	

DOIre EIil/Jla"ro Phenix, o ___ "." 
Carlos Hoepcke S. A. mais antigo! ornais u,sa- "')..~_., Rua Conselheiro Marra, D. ao 

do e o mais conhecIdo & 	 . . ' ',>'" 
. ,..;.,.... } _ I ..... I ,'t. ..... ~ - ..... ~ .'~ ' .' .' 1.'\"';t;' 

a 
..........................G.~.I••
• 

.·. ".paDnie	 Aéropostale I ª.fé.~F.ÊI! 	G.~Jm.~ . Générale · 
.4t;:I 8idade de tra.tnr 011 embcllelM 

I 
S 

• ' ~ 08 ca;bcUo8. Limpt\-08 Õf;' cuspa 
, .",.~i..a- ~~_ - • . , C:OIf!l~I~~~nO .,.... CorreI-o",", ' C:OIlIC_~J~c!,"f.:'c:.? .,. ao 3,- dia :1. uso, os c~belloo 
.~ ~~ / ~ ~ /k" V cessam de tR,biT,lmpediodo a 

. (-<&~\v(~ Aereo. 1í..;L~~s.i=::,.,"_?- ! d~~~~i~t~ll~d'o~~~ ~~~::i 
w 00 cabello. broncos. 


i,.i..hu t.G.A. Li..hu '''.A. li ~ Nilo contem nitmto 


SAH/DA DOS A V/iJES DA C. G. A.: O " de prata e uoa... 

Para o Norte e Sul do pajz bem como para Europa .. ~ co~~~g~.ooo 

D bl' d P t I G Pelo Carrelo 6UOO 
. e nepu Icas o ra a, o~o após a ~he.ga~a. _ . ~ Dop ..CUaAI....nd..... I~ E o anjo protector ass!m falou: . E' quase tlI11 

A eorrespondencia deve ser entregue Uif. AgeBCla ua vompanma fJ ~ T'::':::.::::. - . remcdio celesllal. E' o PCltoral de Angico Pell}
. _ . á Pra~a 15 de Novembro n 7. (,\.. __ tense o esp"tifico consagrado na cura das tosses ' 

mais rebeldes, das brollchltes e das constipações, Serviço de passageiros para o norte e para o sul ~ ' !UH.nU ~ emfJm, em todas as affccções das vias respirato- . I ~ Informações na Agencia " HElA!!1E 

.,:~Ii:~ ~X>lC~~!f'iiF-Lamento .18 malas - Norte-As sextas-feiras ás 20 hOl'aR. (f I !~''''~~~~'~ ~~ lIIiIiI U • Sul - Aos Sabbados ás 20 horas. • _ . - . 
. . .............~.eo•••o.G••O••••O.t~ · ~
I 	 . 

~...........H••!').~'04.,O.f$, ~ O 1 C' " ...• 

li Peitoral de Angico : ~L'L!t!.· 
lO P I ' ' t , ..,,"'...A PCIb*t 010 

debilicI.cI•• '••nemia. •••'I'. .. .e ot-nee~.., · tl; .c.usu .. "....... c.. 


.. lo ge~t;~iI ~~~ci~teIO~e~seH~S~~~rct~ase~~~lt~ric~~ddOJ; ~~:I~ 
1ft Pelotas, dr. Francisco Simões Lopes. aS6im expende bua ' • , ••,i...aíin!., opinião, acelca do .Peltoral de Angico Pelotensc-; COMPOSTO -RieÔTT . 

lO ~~m~~s~Ít·a~!?~~~~u~o~~i~~:nlim constantemente ob· ',1.! :on.......~=;tI:.:: 
: .. 	tld03 com o .Peitoral de AngICO>. preparado nesta cida- _1etIi& '","<':',,' , '. 

de s<lb ~ vo~"" dir~~çlI:o. levam·me espl)l1tllneamenle á pre· A I I ~dct COMPQS

~~;[ea'e~u~~d~:~:s~~~~:E:tI~~s :p~a~~~se:~pli~at~~:~ TO ·';;rt_ .... i ....... 

acompanhadas de tosse. Sobre esta, aSila acção exerce·se C:: ~~=:.:
de um modo tilo cfficaz c prompto, quenão se deve hesitar falida, ~ _ ..... 
em preferi-h) a qualquer preparado congenere extrangeiro. ... '" .....~ 
Apreciador das suas qualidades balsamicl15 c: sedativas, te I. to"., ~. 
:~~~~ 1~art3cd~e~~~erd~so~~usc~~11~e:~: a·~~~r1!rg~O ~~: 4 i r.:=-.::a~ 
garlsa~!YÓlas. 2 dé Sclembro' de 1922. . ..~ .-. .. .. 

(Firma reconhecida pelo notario A; E..Ficller); > ......... ..-.. ... . 


. 	 EXigir O ti. > .1.CI'PelàlfiiSí> .Peileral ' ::'i!;:;;:' ...... 

'Liceuç n' SlJ . 'de'26-3-~ _~:;..-.:== 


DeposIto gelai: Drogp ' ja S~IIU - Ptflltl6 ........ . ~. 

lIll8?,~~lç."·~~a::. I!"'~kc~T~>,AW~ =::,,::., • 
llou Hom /111 OUft'lr., Ro4cll" 10 P,:nto dQrAl•• VII". r1. P"a ..---. 1ftII_ • 

!'::.-~p!!".,tI~ ~Va~a :'~~.J~'" • c.. Y.:-.:u:-. 

---... ~..........IM ..........1 ................. • __....', 
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o E~iadÓ thminislIIlI oh 'i'II 

- Dlario3'vesperüno se .Ietem 
&..,. fiíliftl (ST_, UI. u. ·· ANNUN'EIANDO NOVOSf 
Dtnctói':ALTINO FLORES figDra, 00 Senado, 

Rell!lctores: 0THON o'EQA 
 duas moças se APERFE I: ÇO\AMff.E~NTOS NO ~ 

e CASSIO L. ABREU caodidatf2l'am á
Oereate: JOÃO MEDEIROS tachygl'aphia 

ASSIGNATURAS: 

Anno 35$000 RIO, 25 - Viu-se, hoje, pela 
 CAMINHA0' FORDSêiDestre 18$000 	 primt'ira vez, o bello sexo den ~ ; j~ ~w;~~~ ~ 
Numero avulso $200 tro do recinto do Senado em 

pleno funccionamento. Não se • 
Bedacção e OHicinas á espantem os leitores, que não se 

rua João Pinto n. 13 trata de ,nenhuma senadora . .. TRÁNS;MI~S;SÃO 
Telcpb 22--Cx. postlll139 	 ~~oB~~:~:n~~ ~:fo~ç~~t~~iS:~: 


vernadcr Juvenal Lam::rline e da I 
 ·'J4c. :M-operosa leader feminista mlle. 

Não são verda-	 Begh~u~ut~ouve, foi muito sim-

d,el·rOS OS boatos pl~s: o concurso para o preen·, V'E"LO;C I D,AD;iE~Sch:mento de uma vaga de tachy
grapho daquella casa do con-Ida molestia do 
gresso, duas moças dactylogra

papa ~~::s ~~s~~a ~:~~tat~~h~i~~n~: 
Cidade do Vaticano, 25 Care- ~~~h~~d~tt~d~~a~IÍ';~~~~~ :~;n~: I 


ce de todo equalquerfundamen' graphico dos discursos que, por-I 

to a versão ultimamente propa- ventura, se pronunciassem. ES-I 

lacta de que. por motivo de sau- sas senhoritas empregadas da 

de, o santo padre suspendera casa, e outras de fóra, desde 

'temporariamente os seus habi- muito vinham pleiteando per-I

tuaes passeIos pelos jardins do misello para tal treino, mas, sem

Vaticano. pre encontraram resisteacia por 


AII15 peõsonalidaJes ecdesia~- parte da mesa. Agora, porém,:I 

ticas tiveram esta manhã a op- mesn transigiu, sendo de lamen-I 

portunidade de alludir a toda tar que na estréa 11.10 houvesse 

uma série de molestias gratuita- nenhnm discurso, mas, apenas, 

ft!t!nte a«ribuid~s , à s. santid~~. umas ligeil'a~ palavras do sr. Pau

fIguram nesta lista a hydrül)15iâ iu de froiitíil. 

o diabete, a albuminuria, a pros- Uma das referidas dactylogra- RADIADORtalite, as lesões cardiacas. phas, queixando-se da falta de 

Rindo, franco e resignadamen- orações, assignalava que o sr. 

te, uma dessas pelsonalidades Paulo de frontin falava pausa

concluiu as suas observações damente. Isso Cjut'r dizer que 
 GRANDE 
com as seguintes palavras: ella é uma iorte concorrentE:, es- i 


eDe muito bom grado cu ac- !ando apta a apanhar o que di- I 

ceitarir. taes molestias e ainda serem os oradores mais corre
 ·CAPACIDAD~muitos oubos males não meno~ dores. 

terriveis se Deus me concedesse Quanto ao alludido concurso, 

a rigeza de que goza s. santida- ,encerrou-se hoje. a respectiva I 

de-o • inscripção. Inscreveram-se 31 can- o CAMINHÃO FORD de 1- 1/ 2 tons. Junte-se a estas vantagens as demais 

Roma,25 - Varios jornafs es- didatos, sendo nove do sexo vem agora equipado com uma nova caracteristicas da solidissima const~uc-.Irangeiros annunciaram ultima- feminino, que terão de slIbme

mente estar imminente a transfe· ter-se a uma prova de dictado e transmissão de 4 velocidades. Isto signi ção Ford, o motor P9ssame, o prcço

rencia do Papa Pio Xl pala a outra no recinto. 

r~sidencia pontificaI do Castel Se todos passarem na primei-
 fica mais força e, sobretudo, uma reserva baixo e manutenção altamente ecpno

, ",Çiandolro. ° 'Lavare fascista. Ia, teremos um espectaculo inte de velocidade que permitte transportar mica e teremos no novo Caminhão 

~e',a respeite. que a noticia ressante no dia da segunda.: 22 

parece pouco verosimil, mormen- rapazes e nove moças, no re a carga com grande economia de tempo Ford a unidade de transporte de maior 

te porque foram apenas iniciados cinto, apanhando o discurso do 
 e de gazolina- factores basicos para valor para o Commercio, Industria e
os trabalhos de reparação do an- orador que calhar; taivez o sr. 

tigo ca~telJo. O jornal informa, Lopes Gonçalves. quem sabe? o exito dos serviços dessa natureza. Lavoura. 

entretallto, que em plevisão de :;;;~~~~~;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=; 
 * & 

, ' ,'. "qualqUer eventualidade, foi instal-~F · -cujo!. " O' Outro aperfeiçoamento introduzido no :-:-0. I' lado um posto de gendarmeria, rou- rou "e~c~li'e~clâ: Caminhão Ford é o novo radiador. As Agencias Fard estão equipadas com ma-, , 
De capacidade grandemente augmen- chinario Ford de precisão e empregam me-

A ponte interna Uisita - de acadE tada assegura um arrefecimento perfeito chanicos treinados na Escola Ford. Disto 
micos e constante sejam quaes forem as con- resulta um trabalbo p~rfeito eum ClIsto mini- , ' 

' ~ Das proximidades do castello. No Salão Shnas 

cional sobre orio 
dições de trabalho, estrada ou tempo. mo de manutenção para os'po_<suidores Ford.

25 Os acade
micos de direito da Bahia Consultem o Agente r;ord sobre o plano d'l! vendas a prazo 

, foi marcada para 12 de que se formam este anno 

outubro a sua inaugura- e aqui se encontram em 


ção official visita aos seus collegas 


Jaguarão - Recife, 

FordMotorCompany~Exports,lnc . 
Montevidéo, ~5 (A. AJ - o pernabucanos, foram re


cOM~lho execullvo tomo';! co- cebidos com demonstra

:~hee~~ o d~in~~:d~~I~~;.:~ ções de sYJTlpatia por ." , 
publicas de haver sido combina parte da socleqade e do ----______.. --_________ - ~ ..~: 
da entre a chan~ellaria do Brasil mundo academlco_ . Estudantes uru2'uayos II GRATl T ITAl\i,K E~N'~E 
e Uruguay a Inauguração no Na Faculdade de RecIfe - ' ) .LV..l . ~.\I. 


" dia)2 de outubro ~aponteinter- houve uma sessão dedi- Rio, 26 (A. !-.) - juntamente 
n,a,CIOllal, sOb,re o no Jagualão cada aos bahiano' com o com a.dele~açao dos es;tudantes It.... ,Iclfllas _••C. frl.c.zI. Me..II.193.


O gl)v~rno uruf(uayo por se _ • . .:l,. _ . da Umversldade de Minas Ge
tratar de uma obra de grande comp ai eCirnt:n LO du!S raes, que foi ao Prata e que hon- E1\1:eH8NE 


, vulto, de maior expressão inter- alumnos da Escola Nor- tem chegou pelo -Almirante ja- . ~ , 

naeionaJ. ,f,que se acha projecta, mal e do Gymnasio Per- ceguay., veiu uma delega- Grande concurso-Dadas a titulo de propaganda 

da ,. vario.nnnos" devido, aOnambucano_ Ção, d~ academi~os . ur~guayo~. ~~Ift~:at~~~o~;~rm~~fe~~d!~~ ~~:~~a~~~ld~Çg:~: 


, ,, !~~~~~ob~:lI~?ra:~ ~~~~u~:o ~~b Falaram o professor ra~Sp!~:eB~i\~n~~~1~~~~~~ f~~~:

'~as pjê5idetidas dosm. Washíng- Edgard ,Sanches,. chefe dendo ao convite do Reitor da POBRE COMO............iiiioioóõ____ 

' tcn ' UHs':e'C2mpisteguy, e que da embaixada bahlana; O Universidade daquella capital e RICO COMO_-..-~_.....;;____"",,;_ 

' tM semr.demora execução tão academico Orlando 'Go- deverão estar de valia dentro de 

'diz, :~ende da~ a inaugura5ão mes e o professor Cal_cin~o dias, afim de estabelecer 'FELIZ COM0_;2' -.----'c ;;;,_

r.,:rdIH~~~~~e :~~~~:~ das ~i!1s, que, s~,!~ando ~;~~r ~~i~t~~;:~~~~i~~J~*!s~~~: 

COfIIlIICftZorativos,,:do centenario oSV:lsItante.s, .IemJjJi~-!;! as Jações entre os ,estudallté"S sul: ' 

do ~. > , 2'lonasdo dl1:elto l'íahlanOlàmericahos. -' 


4:800 000 no CREmIO MUTI PREDIAL lIia 4 Setem~ro 
 f 
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Um bom ......ecIIo 
Os,. lII6(I doi _, ..... 

InevJtªvel a.sclsão ,no SitUSH 
'~clonismo~arahybano 
.' ·-:xx:Atac"rdo's' -iole t t 'd ' d 

. ( t """", . ~..,). n amen .e o pl'CSI ente 0I 
'. Estado e todos os ll:wifistas 

~ """" h-... ' 

vê*~r;:' ~ *i~J;~~e'!::)l' ~st:J~~as~~n~i~~~~id~~;'~J1Jd~1 
te; no seio do situacionismo, mesmo ol'gio no tocante ao 
agita-se 'pgoraelaramente,de- discurso do sr.•Joaquim Pcs
pois dos diseursos Irineu JoI- soa, sob o prctexto de omis

~!~~~ad~an~irss~~b~~:: pro- d!OA~~:n~~7::,il~ (~~e~e~~~s~ 1 
' Fala-se abertamente, em foi contestado oela parte in

!lcisão no partido situacionis- teressada e visada directa-l 
til, dizendo-se que uma cor- mente, me(hantc carta que 
rente -& pacifista-acompa- O" jornlles publicaram. I 
ohar' o presidente Alvaro De um modo ou de outro, a 
Càrvalho, deIle recebendo a acçll.o prudentc e tolerante 
orientação ao passo que a ou- do sr. Alvaro Carvnlho está 
tr!\- extremi~t!l-p!\rtldarl& - caullando excellt:nte impres
s.e >::~.conocará na posição de silo na opinillo publlcl\
lntranaigencia absoluta, man- Ha dias, chegou-se t\ des· 
tenda a aaitação custe aque confiar de um l-ndl'v'd'IO qU4 

'.~ Rio, 2ó - As senhoritas 1'0- 1Rio .. as -misses" que '/lio liispu- de setef!1br<.l, terminando, assim, 
lanJa Pereira e Fernanda OOI1-ltar o titulo de .Miss UlliversG" . a sua vIagem de inspecção ao 
çaives estão ~niermas, rE:c.-,lhidas após a ~rova linal do concurso Irajecto ~lIe deverá perc~mer .a 
aos seus aposentos, no Hold I InternacIOnal de belleza, visitarão grande c«rav!,n3, 110 refendo lal~ 
Gloria. Ambas estão grippadas, 1esta capital. . e que ~evera al~ançar esta Ull'
em' conseq"e!!~ia dó _quéda brus- : . - --,-,, - m~ caplt~!, no dIa 15 de novem
ca da tem:>eratura, l:ao tendo, por ,RelI. dnfilllfllllJmanfe OS blO pIOX~llG.. 
e. sse motivo, comparecido ao des- , HIIItI I U 1111_1 I Amanha, p!ose/fulrão, rumo a 
file das -misses', hontem, no I ...... •.... eMinas P. Alegre, vIa Sao-Lourenço c 
sh(;ium do V.lSCO da Gama. _ RIR 111 " Carnaquam. 

" Pelo mesmo motivo, {oi adia' Bahia, 25 (A . .1\,) - O Ao Grande Hot~l, onde se hos· 

da a. fe.sta que deveria realizar-se . gov~rnador recebetl COtll- peda"!,.recebe!a!" elles, entre ou-

hoje.. á tarde e á noite, na Feira .mumcação de que os Iras vlslta~ offtclaes, as_ dos srs. 
de Amosiras. !áeieo-ados a- ~ -' José Mana L8nd6, vlce-consul 

Por outro lado, os jornaes as- ' M' • . e 158111a e Iu:Jguayo,dr. Nede Lande e Fral1

Oimavá a uma fazenda proxi
rua'desta capital. onde passará 

:~~i~~mana, regressando então 

'" "./ "Mis;Perú " 
s.1nl1ago, 26 (A. A..) - .Miss 

Pcrúo, foi detida aqui. devido á 
lIalcirupção ' do trem que faz a 
Ir"'I'élsia pelos ~~des, 

.Miss Santiai!o& 
&oll.\go, 25 (A. A.)- FoI elei' 

t. • boríta Alda Lopez Buen
lila · Mlss"Santlaeoo. 

. Miss Parahyba" 
RIo, 26~. lnfOlmam do Hosp!

'~LSão .,.,SéhasU~o · que -?tfi!i\!J p;t .. 
ratí,ba-, qDC' a1\ se acha interna
di , d. rj alta dt t,ro de pOIlCOl! 
di". . 

Uma"redta em hOll1ena
~em ás . m isses" . no 
Theatro Municioal 

Rto. 26"": v,~r8'r .Francéfiinau- ' 

~:~~: ~.!..ft':rr~~lh~e~;~~J~,: 
Tnctllo Munk:ip.I.""m'~Sahson . 
de HUfY Btlllsleln. klldo a ,'~b;' 
c!hI dedicada.h · ml~~ •. qll~ 
co plrerC'f~ -, 104•• ... 
,\S mis • estrangeiras 
e a senbori Yolanda 

irio a SAo Pdulo 
810 Pllllo, JIl- Mcá Ii tn

<..a. VUOO v20 H O .... 1fI!!I'~-para ai 
~" !tO O,tt rft· ~ O;;::(lI~ í.u,~r4~~ 
rsTADUAl'MOHIIOl·, . I*" I~ .....,,.,. rftdMolo ..... __: CRIANÇAS ~<'1"'1o foruJ~A·oft t;t:R~~ot ~: 

..."'IiI!i!!!iIi!í!!!!ii!i!ii!!!I!íi----. Ik 00 or SANTA CATtfAflJNA' c o .'"'' =-~-
ARA as criónçcil' que 
estão --otrasa~s':no ,."P ' 

cresciinento', ou qui "dõo 
mostras de rcichitis,"o, a 

Emulsão de Scott dê oleo 

purodeflgadodebat alhau 

é recommendada como um 
remedio de comprovada ef
ficaciaquenutreefortalece. 
Use'Q para robustei:'el.as. 

EM U L 5 A-.O 
5 C O T T

de 

êústar: . , -' rodeava a casa de pr~~idcnt; O rald Rlo- I fts candidaturas 
' l'i'0I .•mei08 governistas, es: A\'lsada a policia, esta com- MonfeVlodeo ap,es_entadas. á SU.C

. ·situação se está tornando pareceu e prendeu o suspei
muUoseria, nllo Be crendo to, em cujo poder foi encou- CeSSa0 presldencaal
:~8~~01~~0~e.i~~S:~e~~r a :ft~~ dUa~aq\~~Ill~~81~eu~~::~ A viage!n ~e inspe~ção I boliviana 

41guns jornaes. mais radi- nos att€.ntndos contra os !id- e or~amzacao do tra)ecto Laz Paz, 26 - Os represen 
cadosao extremismo. atacam versarlos do governo, por oc- a percorrer .' tantes dos partidos pofiticos da 
o presidente Aivaro Curva- caalão d::ii acontecimentos Bolívia e a Junta Militar do Go· 

, 

. 

...'.... j 
. 

lho e o,. srs. Tavares Caval- que sc seguiram li morte do CONSTA QUE NA CARAVANA verno concordaram em apresen- Sta. Cathal'ina É: 
canti e Cunha Pe(!rosa. pela sr. João Pessoa. AUTOMOBILlSTICA VIR/\O VARIOS tal' a consideração do paiz uma 
aeção conciliadora que \'em Tambem, na acção adminis- VOLANTES ARGENTINOS, PARA- formula commum ~,ara a organi- Nome.______________....._ 
desenvolvendo. tra,tivn Go presidentl;! afastan- GUAVOS E CIilLENOS . zação constitucional do poder e- Club~-----_------................

Chegou a causar cxtranhe-Ido de seus car,gos. elemento!' Pelotas, 25 - Continuam cer- xecutívo, indicando os nomes de Localidade_______________ 
-M : o, ~~cto do jorna~ omcial agi~Rdores ell~lyidos. nas l'~- cados de todas as atlençõcs os Dani~1 Salamanca, para a presi· 
~A Umuo,. t.er publtcado. na feridas arruaças tem sulo lflUl- raidll1tn Alfonso Monteiro Pcrer., ~encla. e Ismael Montes, c .Bau- Votante_____ 
mt~grll. o discurso do depu-.to favoravelmente commcll- major de artilheria e membro da hsta Saavedra, p:lra a 'pnmwa ('I:,.--~~~~!"!"'I'--_--------IIIIIIIÍII...:."
todo Irilleu Jo(fil~· . no qual es- . tndn. commissão de limites do Minis. S ~gunda vice-prfSidtllCia da Re-I
, terio das Relações Exteriores. do publica. , _. 

- -- ,--..,-'-..-------- ....-...--.- ----- ..- - .---- - - .-,--.----'...... .-- lfruguay, e o sr. Arturo P. Visea, As elelt;'!cs p~ra esses <lho,; 

Concurso Internacional de Belleza 1~:~(~~~~is~:P~~i Sr~gu:~;"I~~ I;;~.~;.~ :~r;;~r;e~'I~:~~.~e~l11e 5 (~:
qllUes. consoante telegraphamos, putados el11 6 de JaneIro. 

-:ü:- allui ch~garam lIiI lluite tlé ,ab- Aquelles lepresentantes. dcel;.
«Miss Portugal.' e .Miss Brasíl~' bailo, el1l viagem preliminar, do ~'ara!n .Q~e, aftm de consolidar as 

tI,ippadas projcc!ado raid Montevidéo·Rio: 1I1stttUlç.oes e obtcr ? seu (k-
O sr. Visca informfl que pre- s.env(olvJt~~lIto dyn3mlco, os pnr

tendem chegar ao Rio 110 dia 7 ttdos pohhcos se compr"me:!enl 
a "1)~lIler solidaria.menle um cs
pmlo?e ~oncordm, e c,:.opera
~ão eh~~ItYa, ,em prol dos ,"I(.'r<'s
~~~:.:~____.... ,___ 

I f F A revista ~n. revisl;;s Iao. on Arte5. Letro,. Soc1eI 'lidade. NoSolão Símns. 

cujas dependenc}as lhes foram 5
mostrada~, .depols. 

' 

I 
-: Os Ib."crantes percorrem o . 

cammho feito, ha pouco, pelo clr. U· t ·'b 75' . 
Ameríco Neiio, no raicl Rio-Mon- IR!l ue I· em pr~ml<?~T

slgnalam a ' alviçareira nova de II mas aS?I~naram em CISCO liehrensdorf pela Associa- tevidéo_ 499 Extracção - PLANu J-\n 
q eeMiss Parahyba".. por eSles i Be~l_o_ H<?nzonte Ulll aÇ.- ção Commercial; F. AlIgayer e Noticía-se.Q!le,!la c~cursãod.e 28 de Agos.to de 1030 ásl~ horas 
dlas, .deixarã o Hospital São Se· II C«;ll_ duo i esolvendo úell-I]' M. Etchegoyen, pelo Rotar}- n~vem~ro, vnao. a capItal br~~I-'6 _ 18 :ralhares-2010 premlos 
btslilio, _Pcara convalescer da mo- mt1vamente a Questão de I . lelra nao s6 muitos automoblhs- ~f 'ooo bilhetes a 17$000Clllb
l tia qüe ha tantos dias a pren- limites entre os dois Es- Hontem, á I!oi!€,: assistiram ao t~s ,uruguayos, mas t~mbem va
de ali.. . . tados ~. _. conce!to do vlOhmsta Raul ~a- nos volante? argentmos. para· 

E' posslvel que a senhorllú' rangetl'a, no Club Commerctal, guayos e chilenos, 

IBIHJIIIlllrllBll1II1I11111Bi111111111l1l111111111111111Jr1l1Bil1l111111J1tJ1IJIiI1B2I111-I 
Façam seus seguros 

NA 

Companhia Paulfsta de Seguros 
--------------------------~----.Karitimos e 'rerZ'••tres 

(FUNDADA EM 1906) 
. --0--

Capital 3.000:000$000 

Séde: São Paulo 


-, -0-
A~ente ,Oeral : em Santa Catharinà . : ,~J~ã~[(::;el~ :E~ 2; 

O Director~: Oro J. Cardoso de Almeida. Dr. r\ . \ -eria 

Pereira cOr. Icolau de ~oraes Barros. 


IMdllllMto ent~ oA GIIet• •• 
dctll "pUI I,. ,A N~,,· do '1111•••••••••••••••••••••••••••••1i 

0"5 r1 cl't bnlnu ,o RtMADOII·,
n'C.bc.~ ~ ~Htn~ de ~~~C'f " ~~~. aok~,..!:ft 
- ,..Ilno.bronze .OREMAOOR· p..1rOriaador 40 _ • 

bc~lssíma t~~.~.•~~,}~::fi~,·.r~~...~;;e..qr~eU~~~ Em fn\'or do's votantes 
ã xDõ' .. .... -, . ...l'0~1~:i:~ül1~~0 :: : rua~1!'Jan~ ,u ~~:, ~06~=-~ 

T d " lUIor eM - ....., __ u O O que se tem a .; II1II Y'IIIoto prtllllD. 

fÇÍze·r P<\'ra ,votarf~X Urnas paraorecebimenlo 

de~4nri~i~r.iá~~:1;;',.s~~~~fiti~-::;·~ ' ' : . :(]e ,~olos . 
~~T?o 'lfsf~'DJ~,~~2é:a, ~lo~,,- ' .· . ..0~lon~podno'!, d/~~andh~,s,;,.,"~rn..te~l:; ~~ 

' TADO " 'fu.oo"
~~!~~d~~~~eilq~~r.~·dé~l:l~:d:~eo E~\~~ Trajan~lel~~~~ , . ' ,~ 
~~rt~~I~~~,::,d~~;.~i~~dM:Íldecl~l:al~ \~l~ ~~t~:~::~Jo~~tN:'·ie1à~"':do·.õ1: 
pessoalmente.<?ll pelo correíó, ao jor; T~DO~ e na .Agend:" .:V.~~go. ot-
rlIal qlle patr.ocll1a este 'conCurso e, nó; tautes encontrar~o; gratíiitam~• .,..oo d~ ellVlar o seu voto pclo cOlTeio} velo!,pes apropnados a.useJira. 
ê&RSOe~~~~'g'E.~nvcloppe: ',CON~ Marcas de cigarros 'e tu-
AI' - d "I d - d ~ mos cujas c:1rteirásywj~~ 

e elçao o e~ elos servirão>comowôtos 
.remadores do Estado» fUMOS: Colonial, Hygie__ ~ 
~í"~:.r.~~~~~ed~~~Ovg~o~oéd~~~a.; ~i~ià~R~a:~I~~~!;"Y~í! 
a .vI".!" (lO pttb1t:m. C' porante I!mn com· Marché, S.ntíih. tle Havio'la, Ra)>> %, 
",,,sao " ser deslgnad.. Ate a 3Oa. Casc.Hnha, laurita. Ou.naba(&, Pira 
apuração.serão coryt.dos .todo. os vo- Tod,os, Vari. . e,f Rô,... a.a..ille,-· Y':n~é
1~\~~~b~~~,i~,g~h~:~or~~n~e~s~3õ~~: ~hic~O:íc..B. attní.lh•.:.t•,..a..de::·'~ i ,Aio 

Cada carteira é contada dmiô ')u ,nni voto 

','. "J~ . 
GRANDE CONCURSO ESTADUAl ' ~~MQIRa(" 
o melhor remador do Estado de 

'otos recebi< os : 
Max l\HilIer (Riachuclo)
Soul Duque Gnuzo (Martlnelli) 

:~l~;~~~ ~I~~~~~. (~~~tif~~P
Alberto Moritz (Riachuelo) 

Orlando Cunha (Riachuclo) 

Nico Selva (Aldo Luz) 

Alberto Müller (Riachue!o)

Alipio Castro (MarlineJli) 

Mario Dias da Cunha (Aldo Luz) 

Carlos Blunlt'nberg (Riachuclo) 

Dr, liamilton Lovol3 (Aldo luzI 


4050 votos 
2120 
365 
160 
100 

:;5 
40 « 
35 
30 
lO 
5 

R0dolpho Konel! (RiachuC'lol __c 5Lt r .~ ~ t ~. 
5 

~ ~rIa ~ .~ a ~ 
. 

, C· th . ' aD a a arlo·a 

('fiOS 25 por cento 
75 por ceoto cm premios 

PREMIOS 
I premio de 100:000$ 
I 10:000$ 

4;0005~ premios ele 2:000$ 4:000$ 
1:000$ 5:000$ 

500$ 5:000$lO20 200$ 4:000$ 

100' 6:000$ 


34:óOO$ 


60

~gg ~O$ 
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1 


o abaixo-. ss igoack lIIOf <ler do. ··T apeS, Mumcipio dcl-----------------------~_,:.:.;-';ó;.~:I, Pelo!a" [ ' Iarl" elo Rio G ,ande do Sul, ' em por m~lo d'esl.. lela!.r 
-os uma CUta extoaordmaria que obte.e com o famoso .ELlXIR DE I .. , . • . 
NOGUEIRA -, que V, 5, em tao bôa ho,a descobriu, Solfrcnd~ elo 
durante longos 9 annes de um cancro .yphilitico. tcndoíperddo todóI. naliz, parte do maxilar ,urerior, amygdalas e mucosa da ga'gaota e 

( lendo exgolado para a minha cura os ,ecu,'so, da scienei.. medica. con. VERDADES QUE , 
!egui: depois de longo ,of~imenlo. c.ural'''mc com o uso do grande de SECOMPLETAMpura!lvo do sangue ·ELlXIR DE NOGUEIRA-, de vos•• prepara
Içilo. A doer,ça cruel fozia progressos assustadores, ~u.ndo ~omecei a - Altest" que tenho emprego, muilas vezes, o depa

Ifazer 'l' C do poderoso remedlO ,ce~endo aos poucos at.. que hOJe graça., rador cio sangue .(hLI!:~OGkJ,., provecto 

I 
e lonico do 

c oll~ga dr. Frederico W . Romimo, quer em doenle. com

11!ca' r. completamente .urado., causando grand~ adtl1iraçú~ ~ todos que manire!\tn~õf!: ~ syphiliti<:.o$: qutr em a t itcad~~ d~ .. h('ljrnati~-

I me conheceram em tão desanImado e!itado. deVIdo a g l'ÔVISSl rna mol~" 

• Dcus c ao vosso poderow " ELIXIR DE NOGUEIRA . estou ..a 

111", alcançando sempre eAcellenl. . resultados. A ••im, lirraü 
o presellle em fé de meu Ilrau. •iUo '1. .'1F.EJRo; -1-fI IlUlTI.KPl ',-- - .:.AIXl t4~z . 1lia que me i. consumindo. E' rre:-i.~ occrescentlt que sou pobre ~ 

Cangussu - Rio Grande do Sul.atelf! - 'l.tJ7 AV. I1 .-R~ . uLI'.DA - tilXA (01' :dura nl e o meu 1I·.14monlo nunca deixe, de to'ahalhar, exposlo 'V . 5 r~go-
Ih'. Raul A:wIII1Jll,ia (Fir'ma reconhecida)S. Paulo Rua florencio de Abreu 11. 162 C aixa Postal, 1745 icc; elo lempo, , isto ",r a minI.., pro[i"ao d~ lenhadnr das maltas. 
" Cu~p ..indo um cle",!r de gratidúo, tenho " prazer.. 

Porto Alegre Rua da Conc~ição 11 . 295 C:lixa PnstHI, 643 i T e.temUl,!"''' Sete1l1brjn·~oth~:r;~ P';h~:~~sd~;~:~~. de eommum,!ar· lhc que, ],a desolfrendo dois annes um 
El'Z"~lL\ num a perna, .. c:ho-me radicalmente curada com o

A SC·lenC"la por-- ----· O ·· ,Inseus .~al·s-- 'I' ,.EU xm. DE NOGUEIHA Pharm.centko-C hinlico 
ii!. )OAO D...... SILVA S!LVE IRA é o lIuico de grande consume e que uso do vvs!o maravilhoso "GAI,t:N()(;A I.·, lendo enl1or

- d . é enconhado em lodo o Brasil e R cpublicas .ul-a",e.icana!. dado muito pesando, hoje, depois que tomei e..e sanlo re
aut ,?rula os representantes I PtHIN'08 H auti-sypbi liHco e 311ti-1'1lellllla- media, 6 kilos muis d o que pesava anleriormente. Autori..,· 

. O talentoso medico e eomt', tenl~ . baclereolc.gista, dr.. Aytes l ti C( '-Ül'alultl d e lHu'utivo (lO sanguu lhe a fazer d e,te () uso que entender. ' 
Pelotas - Rio Grand" do Sul 

· ~::;, d~:!!!lh~:pif:!: f.~C:~:dVe~:.~~:(hF:~~ce~~, ~~, i~~i!i~~:'IJ'~ ' ':':i ! - --- ...... ."' .. -...- _________ ___._.__.__._._. ________ DelfiltlL Alves (Fil'Illa reconhecida) 
. ~ Crace, de P~riz: - Allesto .quo ~ UALENOGAL, do dr. Fr~de .! ~~*@'UiM1~..~O~{$~lJ~~'U.~.O{h%.~ljj. ü -GAU;:Iiüí:i:lj.., do ~debrt medico in::!& " . 

_~o W. Roma,,!o.:.e um preparado ~J1ICü l n"o !:on..u~n(t hu ll :li a m :: n tú i ~ " no la,·. 1 syphilígral'ho dr. Frederico \V. Rom.Do purifica 
o s9ngue, fortalece e Jaz engcrdar. NàO coatem illcoo1 al 

· de .keras .yphllttrcas e do . rheumahsmo em H'.15 krm.,· C"U1O t ' :n'1
1* O Saphrol' sempre vl'cfor,'oso ~ · bem em ot.lras affteçOes onundas da Impureza do san2ue, b odo alll - ir.!!. gum, n~o exige diela nem re.guardo e é muilo ",tom.cal. 


da a . rc:o.lDmeaclal~o a .ab$Oluta ausen:ia do a lcool. sempre per','icios.o j ;: ~ Ab.olut.m~Qte inoffen.ivo, pode ser usado por adul

e ~reJudlCl&l aos organl'~o,. !'lo . fle. t. o e.tomBRo nom os IUI.eslo-1 '-~ .. to. e r. reanças de ambos 0 5 sexos. Effei!os ""pldos e pooi

_, po~odo ser ••ado IIldefinrd. mente DR AYRES MACIEL (Frrma I ~ I: ' possuido da mais ., li,'o s em todas as mole~ti 8 5 syphiliticas, rh.um.tiças, da ptlle, 


.recODbeeI<Ie. I~ .iusta alegria que lhe • do sangue ou venereas. 

: o mai. aconselhado depuralivo e tonico do snngue aquelle I• dirijoopresente attes- • N. 2 Amd 


. , que os OI medieos mais reeommendam pela ener!!i? de seus . . tado. De()ois de Ullla .1&.lIeitos!.é I JIIl

. o aALENOGAL porque nlo somente d.stroe ro pldamente a ' yphrl.s YI .. 
herdada ou conlrahida ma. lambem e1emin., o rheumati. mo COIR todos10 grave eníermidade. • 

: '''u, Ilw.aqun e JD.flrtyriol. ~ que Ill e reteve 110 lel- O 
O Galcnooal unico classifica do . orr:o preparado i t) to por mais elê 11111 I I 

.: ' . v 5 .cientifico e unico p..omia do com di - lO mei:, iiqlJ ei em tão ele- Teu é o mundo 

plOIDII de. hoora encontra le em lodas a. Pharm.cia. e Drogaria. do 'I ploravel estado de ira- •.
I cU R bl ' S I A . 'nt.llIg.nte Leitor ou Encanta-Br . u, e ~ epu le., u mencan~ . C) _ ._ _ _ \.. .. queza, que já m eSell- •.... 6oraLeltora. Q •• rnconhecetosm.;os 

·1 Am. Apr. D. N. S P. N. _11 2 10 19J I li tia selú coragem para .. quo ,. lu i.ti!.o. çon•• guir Fortun•. e.iloem

• - - It . t" i t .. Nelocios, Jocos. Lote,ias? - Pede GIlATI. 


-- ~;!!~!!JtA1,1 Ii ~ :~'i:~ d~ utW:'ei l' :' 1T~~~}ft1;~1:~1#1:~iE~ i "·ii.:::~;;:E::;~::!~'~~ 
• Q MP.IO-lACTo-<IlOSOIAtm[~ -o,. I~ do esplend ido SAP f-mOL, e Jogo nos prt- " ------------ - ..- ------ - - -- , I. ..~tflMlllAl,.,-di.-..\ mciros dias de tratmnento com o SAPHROL ..

íflY(,~"lffOl( . Ô senti tão 1lCCêllt ilél.cl as rnelhor,\s que ao fi- • DO•••~••••O..........0 •• :-' 
• • nalisar o quarto vidro j<i me sentia forte. I. . • ___-=-~=m.r=~~ ~ alegre e disposto, tendo aug lllentado 4 hi- • : . ". I 

. _--..._IDllOUllIJl6lf._ • los de peso. M aravilhado C0111 o extraor- ti. _. 
'i- .'IIAJIIC~ ..,ro".ac~ . =i.. dinario resultildo qllecolhi com o abençoa- • O' .. 
.. " '1ijjli '7--1l1"~ "'~IIHJ ti do SAPtiROL. emio-lhe a minha photo- • . •

I1 graphia e attestado, .dos qliaes pode razer O" • 
""E> o uso que lhe conVier. 0. I- G., 

J 
O Porto Aleg:re. 23·--()-· 3tl. O i 

7"dlalias AIIHlqllerqllt' Az,'~'~d" • dIií.. 
Rb:dencJa. nua Nova " oJ!< 59·1 

Depure a.a ••ngue 
D e .1":t:OlltO C011l n l th'!..ladQ :lenna ct et'I~1O qllC:, lon l1:1d,) f1 .. " - - RO dlagnos.tlco l1e Unia P1 EURISIA, ncolI se lh~ 1 .\0 paelt' lHt! o uso do ti: .,.

I"epor"do $.o\PII RO! , 1(, 1.1<10 d. théropcuhca do .1r ,\I,~ tn • •IO . lplcl\\.ItOII :"\ tt I1l'n ~ f~, c:: IltlJl' ~e l.nC011t r a If·s tabE"i(clf.lo. ·:W"-FortalefA ....." ••810 
OR IVO DE OllVflttA OI! '. 

Em todas as Pharmacias e Drogarias :; -'-. i, 
tAugmenle .eu peao ~~.ft~~~~~~~~~~(;_~~~~~~~~_~~~ .. ,J1I 

iCom o tratamento ,elo Ellxlt de Ifi••~~iíj;i~~.-Á~iiill~i.i~:~~':,~' ,: .:." .i "!":'"" ,-" .,: I ,;;:.= 
Inhame.• o doente expcrlmentn logo uma 

· .......for...eçJ., IM .eu eatado iterai; il _ia_~. ADVOGADOS ~ I. pequenos tõdos 

. t eppetlte au.menta, .. dlftemtãc oe fu com 


• ll ' Grandes e procl,!-:.. mam o Peitora.l de Angico Pelotensel o c 

t.dIldade (devido .. 'usenlco), A c~r f: • "" . rei dos I'emedios para resfriados, to~e~ ._ ' 
lerna·se ",sede, G r.,,; t lJ mll(e f?cfl C<:, I. A eeado i\j ol'dl':-t, A ecncio MOI'eü'(l " e bl'Ouehites. E' o preparado por- excel~ 
.e8;ot 4la,oalç&o para () trab~!~o, mal. , I loneia, empregado em todas Ia!r moles~ 

. ~:~. . ;:;: ... _, ,"use.doa, m". • I:; 
m 

Filho e EdmulIdo J\lIOl'eira . tias das vias respiratol'ias. . . . ' .. realsleMt.

íliapíé r't!.plrâçlo fecH. 


O doe~te t.r••·.e flereec.te, ...aaa 
 I Escri.tDrio:..-~a-··~;I;~ Scllllll~~1 •..2 I....A'~::':=~~••_IlM'4o. aél~te. aMe aenaac" _ lteAI "tar 
•••'lIO~~~I~~:Oi. EUxIr _ .........e i • 
 i - R e:sideneio :..-c. ftpuriltho-t.... _ .... fwrnu" I Ru Visconde de Ouro preto, D. 70 
... li '''a, • .trem e .......... ~dr.r• 

..... •6, .....M ..... C<HM ..,-lU .. I TI'I,HI., 2n CI"I ........ ,ti 

....--. •• I ~ 

..-wA!. 'a.. - IfKIOJlDA 
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Conlra.,o?~lcoolismo , ;:~~~~ ·11. .V!~~ S~~~~I~ l T.tativ8 da _1010.. ~~.!!t 
, Fazem ànffbs J MaHo Grosso,';:- o ,Cotigressô Nacional acabá I entlIo. .prollÍSorio, po;quanfo I ''Jta~é: 	 ~or~.~~ cIft~ 

dé tomar,providencias no senti- não tinha aitUla sido vota- Stas: Zulmira Viéirá de ,Souza. 	 ...~ 
• 	 dóae:Se.( iêStudado o problemaI da epromu!gada a Consti- Eulalia Maria ;da"'Costa;':;'Alice z' -:0:- Administl'3dOf mocIrJIr 'une

i do a!cooliSii~o em ,nossa palri~ tuição que nos "gl', foi a 1 Luz. Ualia Pavan; Cecilia 'Vieira ~l intendente de Campo Brande ui. ~o.~ ZJdoll~~IIIC l~obl~lA~ 
I. ~,Na' Çamara dos deputados já fteguezia do Imaruhyeleva- D ' -,..- .- .................... 
t~ nccionando uJTIa Commis- da a vi/la, sendo desmem- e Maria E. utra " etim,zl' de uma aggressãD a tiros ao 1tOM(l :k"....nk» 1IIiIIMri

~" ~ . " ' 'to° :lbkroevv-elisffiu'mO mq~~ brado a scu t.,-ri/orfo pam Pa~r~: d;eg~va;~~~( RT~?~~i~~ ., . d,e ' I'evohie ~::==:,ap! sim~audl	 , i,~.,~>. ~__~ 
; .' ~ formar novo municipio. Oscar Maria e Oscar Pereira: ' , .•, ..... _.1.0- _ " .n.

, 1'@iiàJ2ê r.n plenario. . O Mme de tão apr(lsivel Jovens: Eelonor feijo e Helio Campo Grande, 26 (Malto Gros- A viciima, so«orridl por d.. mo - COIQJUOO"I&Ç1o 
y-. 

• - ntIma 
. '.' '~ 'Sociedade dos Band~rantes, vüla e do futuroso fredlo Teivt. so),-N~sta ~idade occorreu. ha versas pessoa., foi mtdiad.I ~ nAo $h dos fu~ como 
, deS111capital, dirigiu li Camara o suJ·catluzrinense foi sempre dias, uin~ririfé,';d~ . que foi victi~ recolheu' se,em UiWdI, , res- de Iodot qUllllol tfaI iMntSH 

-'<''segUinte ofiicio: e i graplw.ú cqmo se I'ê lia ma ó coronel "Antero Paes , de rectiva residencia. naqutlLa repaní(lo. " 
·',·J' «A1Glassedos «Bandeirantes. ep~,aphtdeste despretencio· Coronel )osé Máia Batros, intélldente geral domu- No momento,emque:se ,' deu ",Chek dt bmiIíI a.pb1 e 
":; da Escola ' Dominical da Igreia 50 artigo. faz a~nos. hOJe, o sr, coronel nicipio. ' la ,o ·chefe do Executivo o attentado, pá'ssàiia pelo Ibell cldad~o de IAtu qualidJldn de 
'. , Presbyteriana Independente de Da velha legislação da Jo.sé Mala, digno e operoso pre- loca,l ' fazer , uma visita, á noite, o me:1ino Antonio Lopes 'dos caract~ c COfaçjo ...... ." con. 
.; : f!oria!!OllOlis, organizadora que provinda (e qUrJm CSC/'t!VI: feJt<? de C~apecó. S. S. que le~ quando, pasSando proximo á ave- Santos, que foi attingido ,por'um' qu,ista~. .. .!)"tIJ~lhlu di rIOS
" ' tem sido de varios movimentos estas linhas iá p/oeurou op· s.a~ldo se I~por, pelo seu pres nida Affonso .Penna, surgiu pel~. dos projeclis na perna d ireita e sa ;soêledadê; ~ , ' 
: ~,';,3, :Iínentes à iOlmação de uma mO-I poriunidade para cOllhecel·a tigi~ e maiimas c~valheíes~a~ á s~'a frente um individuo masca- I,stá em tratamento no Hospital , Os fU/lCéionarioJ ·--'os 
r ~idade m:.-Ihol nesta capital. vem, lt1da. dj/·o S€m jadallda) est!ma d~ seus .a.,mgos, rec~berá, rado, tedo de preto e com o cha- de Caridade. . . .,. manda~ai)1' celebtilr.,.. h 9 
~.,' com 2'rande jubilo, congratulai' cqnsta' sempre o lIOllle ·/fIla· hOI~ mudas fehcltações entre as peo desabado, o qual lhe desfe· O coronel tem aqui muitos horas;~missa võti~ lU útbedlll, 
'I se com a consnicua Camara dos ruliy, quando se trata do qua.'s se .encontram as nossas, chou varios tiros de revolver. inimigos e já tem sido victimaile a que, assislirani"l ta.nbem 'lIlIIU 

Deputados na' pessõa preclaraI aI/ligo districlo de La/l11ll.1, mUito!; ~Incer::s, Altingindo na perna direita c varios aticntaclcs, sendo que ém famjlias-, fu"cciõn:u~ da Ode· 
',-'do seu iIIustre presidente, pela Apezar da ÍI/Sisttflaa do . , . ' , na coxa esquerda, o coronel An· 1923,quando o general Paiva Mei· gacla ,flscal e amigos. 
,"orglinização, no seu seio, da Com- muito prezado amigo emui- . Anmve!sana·s.e" hOJe, a. senho' tero de Barros caiu por terra, lu· ra era commandante da circum's· A's i 10 horas; ao;fd. mlnr4a 
t,'mi!tsão Repressora do Alcoclis- to competente geographo n!lha Nair Nat!vldade, filha ~o gindo o seu aggressor, pela rua cripção, ao saltar de um trem na suá repartiçãÇl;itfoi recdrido ." 

mo. conterraneo gmelal de divi- sr. ~rnesto Nailvldade, f,uncclo- 15 de Novembro, em direcção á aquelle político, que era então, porta pOl todos os' hil!Ccion.Jrios.' 
,I Antevendo gloriosos dias para são Vieira da Rosa em es· naflo da fazenda Federa.. rua 24 de Fevereiro, oncle desap. coJector c&tadual soffeeu uma ' ,Nogabin'ete reunidOl todo&"os 

o Bràsil de amanhã Quando a in-I crever, cqmo tal, a denomi-	 pareceu. aggressão, da parie daquelle offi· f~ncdonarios, ..inclu,/ve ag-~njes
fluencia dileteria do Alcoolismo Ilação qUI! mmpe!t; ao Ma. A ephcme,ride de,l~oje r~gista falou·se num complot politico cial, a chicote. E' que fora des· flscaes, despachanles,lI!uaneiros;' 
fo,r extincta, c,rendOfirmementena rUby, não deixarei de se· o allnlversa~lonatahclodo Jovem mas apropria victima diz não coberto que um individuo esta· fucccionarios ' da ' Delegacia,'. Fis~ ' 
reno~ação social da patria pelo guiro adagio que diz-agua pharn~a~euhco Ney Luz. . acreditar em tal. va peitado para assassinar o re' cal e com a pres,ença 'do 'sf.thef 
combaie ienaz ao alcool, jogo c J molle em pedra úura '"I/to ' Re~ld!lldo actualmen,te no .RI~ Suspeita·se de que o crimino· ferido commandall!e, que se con· f~ da Casa Militar do sr. , dr.tlre~ 
fumo, os ~Bandeiral1tcs~ reaHir- lIare que até jura. de Janelru, está () anl1!v~rsanan so seja Fcliciano de Andrade, venceu de que o mandallte era sldedte dofstado, u50Il da ,-jia- '. "',' 
mam a SWI irresilicta admiraçãO! E aqui estou I/llrOI'eiíUII' !" exercendo su~ achvldade na I que se acha desapparecido dcs · o coronel Antero de Barros. lavra o sr. 10 eScriptÚtarió ,néc ," 
ao gesto altamente patriotico da do a occasião para lembrar Imprensa da. Capital Fed,~ra,l, de' de aquella occasião. mentino de Bdlto" s~<dà 
organização da Commissão R~I aos que estudam a I/ossa ve!1do por ISSO ser mUlt? cum· "'-- ---, - ---.-------.- - - --.- Inspectoria, que, em nõmé(Jb~ 
pressorado Alcoolismo. dlorographia, aos IIOSSOS pnm,entado por seus aml~05 e "O ft1lrhl .IS·'.... ~ dos, saud<Ju numa sirígelã , &-a

Firmamo-nos respeitos3JT1ente, jornalistas, a toda gente-, a~mlrador6s desta e daqudla ca' JIII UI U RIII" !0'7 Ição o anniversaríante, pondo ém 

mais esper:mcados no amor do !'!II f im, q!!!! Imaruby f. c pita I. , ' relevo os seus meritos e,lérmi"' 


" Brasil e peia grandeZd da Palria. nome ú ferritorio sulü/O e Passa hoje, Q anniversario na , ~qm~ se referiu aI Clne Variedades nou o!ferecendo·lhe dois «tàns" dr~a)S~:~~:i~. Caldeira de An- ~aar;a~~/enza~:õ;~~;!~~a~!~ talicio dc.' sr. Haroldo Callado, ~I~ Mi~~eOd~ep~ Será exihibido hoje, ás 19,30 le\'~I:f~~llte comm~vido ;;r: 
A mesma corpor.lção de jovens onúe úeslisam as agua pia· official ela Administração dos tado pal'ah..,'banO no Variedades, mais um fonni· José Juruen3 agradeceu aquella 

,;que se vein distinguindo enhe cidas do rio desse lIome, Ull Correios; servindo adualmente ,davel lilm elo querido e symlla- prova de estima deseus crolle"'as 
; nôs com apleciaveis cruzadas cl1;a foz se encontra a I'l'· addido em Victoria, e membro Antonio Botto thico lioot Gibson, intitulado: A e subordinados, terminando .. j;br
conira os males sociaes. envicu lira ponte mal/efada COIIS- da Academia Catharinense · de Rio, 25- Causou sensa· VERTINGEM de. GALOPE, concità-Ios a continuarem lrfr:t":' 

~!m~::d! :s~~;~:~~ L~r~~~va Y;J;.I:'s~Co::!tu::~/!te úr . Letras. i ~~~~ S~IW~Mrd~t~!I~o~~~~: se~~~OaC~il:.rli~~te:t~0!~e~~i2alt~:~ ~~~I;id? ~~I~o c~lte~~Ui,p~~::~; 
A sociedade dos eBandeirantes CIlIi-.lrl. Completa hoje o seu primeiro I so proferido na Assembléa travessos. nunca fosse mareado o bom con

' que vem organizando e dirigin. anniversario o interessanten',eni- da Parahyba pelo deputado Cinema Ideal çeito de que gosl~, a . nossa ,;til
. 	'do movimentos attinentes a fOI- ' D no, Ahelardo Romeu; lilhil1ho do estadoal Antonio Bolto. Hoje, ás 19 horas, em ' ses. fandega. ",' 

·mação de uma mocidade melhor IIClDII BIVBIBIB gir::t~:i! ~;n~~ra~o~:~~li:as.da Este, em vehemente ora· são popular> será exihibido pela Durautt.esteacto tocóu "'ãb.ã!t~-,
4~óq~~~~~. P~~fei~~ d~u~~i~: . As turmas de prop~ylaxia vi' ~~o R~:Õ~~~~ d~ a~~:ld~ uilima vez o interessante jl/m: da de muslc!l da força !>.ubllcl . J 

sltaram as ruas ' Almirante La f~stejou hontem o scu anil i- de Minas elll face da formado em f oot·ball, com Rod Em segUida acoml>l!nhido~de ,.>
:'P:~~i~;:~:~~a(l ~ :C~m~!lj~~ mego, Rita Mari~., Hoepeck. Bo~ versario natalicio, a prendada e in· Parahyba. fez <:ste depu ta- L\~o~gehoras, segunda exihi. !~~.?~s~;cl:rej~~~:~al:!~~u~esu~ 
lIlo). vem lespeitosamellte sau- cayl~va, Co~~elhelro ~1a.fra. Har telligente senhorinha Leollor Pin- do, vibrantes considerações, bição da pcllicula nacional: BAR. res ,d~ncl3, <)lide offereceu u1!l ap
dariIJ brilhante e sabia Assemtléa moma e Ablho de O!lvelra. to da Luz, professora normalista, ct'omdo qouese:>natl.rl1elceila]toedxaP~,illmlliar RO HUMANO com Carlos I-Ito. perehvo. -. 
Législativa do Estado ora reu- SECÇÃO ~E LAC:ICINIOS~ servindo actualmcnte no gabine·.. 	 O sr Inspect J t · 
nida. na pessõa altamente cons. Latas. de leIte eX1l1nl1!adas 11" te ~o Si. Director da Instrucção da Parahyba ..._ cujo povo desto, Lelita Rosa, Nita Ney e ou· . or uruena em re· 
picua do seu iIlush" presiden- Dçnslmelnas a ~e~slda~c. d~ Publica. 	 parece jã principiar a des· I~tr'ro;,;;s=.0:;===="""''"'''''=== 

te'lnscrevendo no seu programma ~~~'f9~ i~~~~elttl~~;;n!~l~~na; sa~~~t:;t~]~~~iv~uf~~~~!~t~J! ~~~~~ J~~o ~~~~~~~r P~i~ 'lido Illafãlf.-rn-
Tnndade pelas pessoas de sua amizade -r AI d C 11 '1111111 HIBIRB Encontra·se nesta cápilal o sr.

~~~'Tl~::m~;~l~~oso~:::~j! LA.BORATORiO - Exam es ~~u'ndov:~ode:conf~!~~~~; llauur 11 H Irineu Bornhausen,presidentedo 
contra o jogo e o aleool, entre de u!lITa 2, exames ,de Hemato- Divorcio no Uruguay accommodar·se com o Cat- Roma 26 _ Foi lan- Conselho Municipal de ltajahy. 
nbs, 'os «Bandeirantes-, jovens zoano 1, Foram vaccmados conlra Div?rcio ab~oluto.-Collversão de tete, çado hoje ao mar, em 1I0 

S \\~~~:e aH~~el h~:::'a~~, 
da !greja Pteshylerianll 'ndepen- var~?I~ 2: _ ' ''_. •. _ . desq.ul~ e~ , dlvor~lo-Novo casa- ' mPUttaedrmOI'nAol1utosn~oll Beo'ot-_ GenOV,I, O novo cruzador do muito visitado.toOasdSel	 ' 
dente-destâ capital, no momen- .vlSIT~S ;)I\NI I 1\ RI 1\:> - Ho' ~enIv-;:,ohc!le~n mtormaçõps gra- 'Ib' d B b' 
io em que a alta Carnal a do Pa. leiS 5,. Cafés 5, Pe,nsCies .4, hs ao sr. F. Olcca Montlv~déu ou quente discurso: ~ f\ ~nco ~. ar lano- , Crime sulcldio TOU " 
iZ õ,;gailiza üina co~miss~o Re- DChee~lrllasslto3s, A3·rmBazaErlb]eSa5rJ.as 4. Co' 50_ÊR~~e~~~t. _ 1 ' -O gaucho das lendas terceIro 'da sene dos mo- "1.1 ' tam~~anoCBarl,axSall psresDt~:

. ," d AI I I ~ heroicas está displicente· deroissimos cruzadores. _ ' aCCIIsen e

~~sÓraalt~ .e p~~~::b:' e~~rrft~ . INSTITUTO PASTEUR·-Con· r.56Õ~:gaÁ~~~?d~URi;cB~~nc~Oh;3~ mente deitado nas coxilhas; E~tão sendo activados Nao. era cadaver, mas 

patriotico dos nossos preclaros IInuam em tratamento 6. Sala 17Rio de laneiro. ' o mineiro da Independen- OS trabalhos de constru-' sim uma bananeira 

legisladores pa!a Que seja ma· Cil e~tá de cocoras atraz ~ão do «Bartelenico Col- Sob, o titulo a~iJ?la publicamos 

jórado o imposto ao aleool e ao UM SUlCIDIO das monta,lhas, só tu mi- hontem uma notn b . 

jógo e estudado seja ,ambem as OS QUE V/AJAM NA nha Parahyba continuas de ~oni ' que será lançado parecimento de , ü~sgaJ:v~r'~~~ 

luze]; desia . assembléa o proble' «CONDOR» pé, co:no sempre tens vi- amdo , e'5te anno e pre- bahia de São José. 

ili'à: alcoolico em Santa Calhari- na No avião "Jangadeiro», que vido.- cedera os novos cruza- Hoje podemos ,adiantar que á 

n1; ,>.' , IUI CDII JU BII OSpassou para ' o norte, a 26 do d Or e s «Dias » « C a d 0- policia da éàpilal avisada do la

' Réaflitmàndo o alto apreço em J ' corrente, viajaram: O rna.. cto para alli se dirigiu e verifi
~III! ,temos a' preclara Assembléa Hoje de madrugada foi en· A. C. Pereira, N. Sina Fo· assucar cou tratar se nãode um cad 

Ltiíslativa do Estado. con~rado enforcado por sua nyat e Victor Soalco. , AMNI1:rt IA--- mas sim de uma bananeir~ a~~ 


Peta ·gr.mde,za ~a patrla e no ra~llia ~m a c08lnh~ de sua .De~embarco~ aqui o sr, Campos, 26. _ Está a9sen- lima',27 (A A.)-Fúi decreta- boiava na referida bahia 

amQr=!i0 BraSil, firmamo-nos les r~sldcncla, á rua Curltybanos LlborlO ~oncinl. tado, ao que se affirma, um da amnlstla iteraI. Antes assim_ 

peilosàmenle., etc". n 30, o sr. Manoel Rosa, ca- No avlilo "Potyguar» que accordo com os usineiros de 


. - ------ ------- aado, branco, de 62 annos seguiu bontem, para o Sul, Pernambuco pára esse Esta
- ---......------., I de idade, natural deste Es- vlajl!-r~m os srB.: , do exportador todo o stock 


tado. Wllham Sonnenfeld, dr . t t d 11

Segundo ouvimos de pes- Mario Krooff Geraldo Olivé ~XIB en e ~ assucar ve 10, . ",.,L ... " 

soas da família, ba tempos e Adalberto Corrêa. ftcando assim o mercado des- A" I S ,O,.. , ."",Terras in~iyjsas o suicida manifestava desejo - , ,__ ._ . lalcado, e consequentemente , 

Mêdi~iles, demarcaç15e', di,,! de dar cabo da existencia ProJecto approvado valorizado o producto agora A Companhia Geral Aétopôstal'\, 


iC>$!S. ' am gaveis e judiciaes, devido a soffrimentos, qué Rio, 27(A. A.)-A Camara dp. rabriC~~?:..._______ avisa aos interessados Que 'a malà 

executa ~om perfclç1iil e rall t segundo lhe parecia er~m proyou, tm telceira discussllo,o Falleceu a sra. Carvalho para o SUL, será fechada excepcio
d~Z;~t: .~engen~e~~~:.âlth(j :a f de Cllusados !l0r mau funcmo- pro]edo 3uto.r~,nndo n governo Parahyba, 27 (A. A.) - Falle- nahnente ás, terças-feiras ás 17,hb,r"a" g, 


'Resi.dellc:a-São Jose. 
 namento do c?ração, federal a aUXIliar com 50 contos o Iceu a senhora Francisca Leopol' " . 
santa Calh il rina I O sr. MelchlRdes Rosa fi " nOl1o CO,lIgresso !3rasileiro de dina Carvalho. mlie do act'.'al pre- --I--------------......íiÍíiií_ ....-i

1 1~0 do tresloucado! co.mmu· Geograpllla, a realizar-se hre v~. sidente do Estado dr, Alvaro Caro 
I DICOU o facto li policia. ,mente em Florianopolis. valho. 

--'---------r-- -'------ ---·-- - ---------  --I
CINEMA · I~,DEAL. . I

Ã,\' Ílora chie: Exhibidor e sub ,locador em todo .o Estado ~asaf~irtadaspl'odu·cç()n d PMamOUII'. lJf.." Pnthé. etc. 

-façanha do , Foguis té\ " 
 Empresa :A'lit..ô -'Ilu.tltn 4 FILHOS . .' Finalmente7 actõs. 

-: u :=:- ~" , ... ' .. _.' ,Q~~rtd(;i·t}, 2i de A2'OSlo de 1930 .. ~ O MYSTERIOSO 
A' noite mltis um A S i ·hora .$e-sao Popular~PéJa ullillla vez a su hilariante comedia da OR FU MA CHU 

-'llX .......
triumpho: 	 Pathé com Rod· La ~oc.gue cFormado em Fool-Batl-, em 8 actos. 
Breve: •Preço.: 1.000 e 600.•Crime do Silencio cSan~u~ Mineiro10 actos. 	 A's 8 horas -Barro Humano-. Como extra aI) ramo::nt Jornal. NacionalPreços: 2.000, 1,000 e 600. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:A3�rmBazaErlb]eSa5rJ.as
http:n~~ra~o~:~~li:as.da



